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Cuvânt înainte 

In cunoscuta sa lucrare din anul 1936 - „Politica externă a Românei", publicată ca 

studiu introductiv la volumul „Interesele şi drepturile României în texte de drept internaţional 

public", profesorul de drept internaţional şi diplomatul român Nicolae Daşcovici (1888-1969) 

spunea astfel: „E nevoie să punem, în conducerea afacerilor externe ale României, mai puţine 

preocupări egoiste de succes personal şi reclamă, sau de ambiţii exclusiviste ... până le vom 

înlocui cu un spirit nou de sacrificiu tăcut, fără recompensă imediată pentru factorii văzuţi, dar 

cu un spor de mulţumire sufletească pentru colaboratorii tăcuţi şi anonimi". 

Aceste cuvinte sunt extraordinar de potrivite pentru a introduce cititorilor de astăzi, 

pasionaţi de politica externă şi de dreptul internaţional, cariera, personalitatea şi opera 

remarcabile ale contemporanului lui Daşcovici, diplomatul şi juristul român Constantin Karadja 

(1889-1950). 

Constantin Karadja a avut o carieră pe care orice diplomat român o poate 

invidia. 

După încheierea studiilor liceale la Stockholm, Karadja absolvă în 1910 la Facultatea de 

Drept din Londra, devenind membru al Baroului de avocaţi britanic. In perioada 1910-1913 îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul Departamentului Politic al Ministerului de Externe otoman în 

calitate de ataşat, iar ulterior ca secretar de legaţie. In octombrie 1913 a demisionat din 

diplomaţia otomană şi a revenit în Suedia, unde a lucrat în perioada 1914-1915 în cadrul unei 

cunoscute bănci. In 1916 s-a stabilit în România, în urma căsătoriei cu Elena Marcela Caradja, 

iar în 1920 a primit cetăţenia română. In acelaşi an a fost numit consul în cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe, moment ce marchează debutul carierei sale în diplomaţia română. Avea să 

deţină funcţii diplomatice, dar mai ales consulare importante: consul la Budapesta (19211922); 

director al Direcţiei Politice Internaţionale (iunie-octombrie 1927); consul general la Stockholm 

(1928-1930); consul general în cadrul Legaţiei române din Berlin (19321936); consul general la 

Berlin (1936-1941); director al Direcţiei Afaceri Consulare din cadrul Ministerului de Externe 

(1941-1944). In calitatea sa de consul general la Berlin şi, ulterior, ca director al Direcţiei 

Afaceri Consulare, Karadja avea să ducă la bun sfârşit o serie de acţiuni în vederea salvării 

evreilor cetăţeni români rezidenţi în statele ocupate/controlate de Germania nazistă în cursul 

celui de-al doilea război mondial. Cariera sa diplomatică ia sfârşit în urma unei decizii 

ministeriale prin care postul său de consul general era suprimat începând cu data de 1 septembrie 

1947. 

Constantin Karadja a elaborat numeroase lucrări de istorie şi drept, dintre care unele au 

fost publicate, în timp ce majoritatea nu au văzut, din păcate, lumina tiparului. Printre lucrările 

sale rămase în stadiu de manuscris se numără şi Manualul Diplomatic şi Consular, pe care 

editorii prezentului volum au decis să îl restituie, mai bine spus să îl aducă pentru prima oară în 

atenţia publicului interesat. 

In calitate de director al Direcţiei Afaceri Consulare, Constantin Karadja a luat iniţiativa 

de a întocmi o lucrare cu scopul de o oferi funcţionarilor diplomatici şi consulari din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe un instrument de lucru, care să cuprindă nu numai cele mai 

importante acte normative ce defineau şi reglementau activitatea Ministerului, ci şi un set de 

instrucţiuni cu privire la atribuţiile de serviciu ale diplomaţilor şi consulilor români.  
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În cadrul procesului de elaborare a Manualului Diplomatic şi Consular, Karadja a 

colaborat cu cele mai importante instituţii ale statului ca Ministerul de Interne, Ministerul 

Propagandei Naţionale, Ministerul de Război, Preşedinţia Consiliului de Miniştri etc. Manualul, 

care cuprindea în stadiul de manuscris aproximativ 1000 de pagini şi era structurat în 10 

capitole, a fost încheiat în luna august 1944, dar datorită prăbuşirii regimului antonescian 

lucrarea nu a mai fost publicată. 

Manualul Diplomatic şi Consular este o lucrare remarcabilă. Potrivit afirmaţiilor 

autorului, Manualul, elaborat pe parcursul a aproximativ 4 ani, urmărea, printre altele, să arate 

cu precizie îndatoririle şi atribuţiile funcţionarilor şi diplomaţilor din Ministerul de Externe, să 

stabilească răspunderea diplomaţilor şi funcţionarilor în cazul comiterii unor „greşeli, neglijenţe 

sau omisiuni", să ofere Ministerului Afacerilor Externe „organul oficial necesar pentru a 

răspândi, dar şi pentru a fixa dispoziţiunile ce binevoieşte a lua pentru îmbunătăţirea 

serviciului", reducerea birocraţiei, creşterea nivelului profesional al diplomaţilor şi funcţionarilor 

din Minister, dar şi să pună la îndemâna „demnitarului de stat sau clientului politic („outsider"), 

numit de-a dreptul la conducerea unei legaţii sau unui consulat, cel puţin cunoştinţele tehnice şi 

protocolare cerute pentru a evita anumite greşeli". 

În chiar descrierea autorului său, Manualul este „o colecţie oficială de documente, 

alcătuind un corpus de texte de legi, regulamente, circulare şi instrucţiuni însoţite de explicaţii". 

Manualul s-a dorit a fi un îndrumar de norme şi instrucţiuni, actualizate permanent, strict 

necesar bunei desfăşurări a activităţilor specifice domeniului diplomatic şi consular, un 

instrument de lucru modern, capabil să asigure eficienţa, transparenţa şi, mai ales, cultura 

profesională cerute de o diplomaţie modernă. In acest sens, Constantin Karadja considera că, 

„dacă dorim ... să dezvoltăm treptat un serviciu diplomatic şi consular efectiv şi consecvent, este 

necesar să lucrăm cu preciziune, fiecare detaliu fiind studiat, întocmindu-se reguli clare, 

executabile, sub formă de instrucţiuni permanente de serviciu. Asemenea reguli vor trebui 

însoţite de o documentaţie îndestulătoare, texte legale (tratate internaţionale, legi şi regulamente, 

uzanţe când sunt bine statornicite, şi jurisprudenţe). Această documentaţie va fi la dispoziţia 

tuturor funcţionarilor, mari şi mici, făcând parte din cadrele serviciului". „Scopul principal al 

lucrării - scria Constantin Karadja într-un referat din 4 septembrie 1944 - este de fapt să 

dezvoltăm treptat două lucruri esenţiale care ne-au lipsit până acum: I. o doctrină a 

Departamentului şi II. O procedură dinainte stabilită pentru diferitele categorii de probleme care 

trebuie rezolvate legal, echitabil şi conform intereselor publice". 

Editarea Manualului Diplomatic şi Consular, la 70 de ani de la întocmirea acestuia, 

reprezintă, fără dubiu, un eveniment editorial de excepţie. El rămâne nu doar un text de referinţă 

pentru înţelegerea necesităţilor Ministerului român al Afacerilor Externe din epoca în care a fost 

redactat (unele dintre ele valabile şi astăzi), ci şi o pledoarie - permanent actuală, la care nu pot 

să nu subscriu total - pentru creşterea continuă a eficienţei actului diplomatic (şi consular), 

imperativ constant al oricărui sistem managerial al diplomaţiei române, astfel încât aceasta să îşi 

poată îndeplini cu cel mai mare randament posibil misiunea de apărare şi protejare a obiectivelor 

de politică externă, a drepturilor şi a intereselor statului român şi ale cetăţenilor săi. 

Conf. univ. dr. Bogdan Aurescu, 
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Secretar de stat pentru afaceri strategice, 

Ministerul Afacerilor Externe al României
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Notă asupra ediţiei 

Numele diplomatului român Constantin I. Karadja (1889-1950) este asociat îndeobşte 

cu eforturile întreprinse între anii 1941-1944 în vederea salvării evreilor cetăţeni români, 

rezidenţi în statele europene aflate sub controlul/ocupaţia celui de-al III-lea Reich în cursul celui 

de-al doilea război mondial. Cercetarea şi analizarea fondurilor documentare păstrate îndeosebi 

în Biblioteca Academiei Române, Arhivele Naţionale Istorice Centrale ori arhiva Ministerului 

Afacerilor Externe ne relevă nu numai cariera de excepţie a diplomatului Constantin I. Karadja 

în cadrul diplomaţiei româneşti (1920-1947), ci şi aspecte mai puţin cunoscute ale activităţii sale 

de istoric, jurist ori bibliofil. Astfel, Constantin I. Karadja a elaborat numeroase lucrări de istorie 

şi drept, ce au văzut doar în parte lumina tiparului, majoritatea rămânând până în prezent în 

stadiul de manuscris. Printre lucrările din această ultimă categorie, se numără inclusiv Manualul 

Diplomatic şi Consular, pe care îl edităm în cadrul prezentului volum. 

Numit la 01.07.1941 director al Direcţiei Afaceri Consulare, Constantin I. Karadja a 

conştientizat faptul că eficientizarea activităţii diplomaţiei române nu putea fi atinsă decât în 

urma întocmirii unei ample documentaţii, care să cuprindă un set de reguli clare, conforme 

uzanţelor diplomatice şi aplicabile în relaţiile internaţionale, însoţite de textele legilor şi 

regulamentelor aflate în vigoare - actualizate permanent - această documentaţie urmând să fie 

pusă la dispoziţia tuturor funcţionarilor din cadrul Ministerului de Externe. 

Astfel s-a conturat în cursul anului 1941 iniţiativa lui Constantin I. Karadja de a elabora 

un Manual Diplomatic şi Consular, lucrarea fiind gândită de autor ca un instrument de lucru, 

realizat cu concursul tuturor departamentelor şi direcţiilor din Minister, ce urma să cuprindă pe 

de o parte cele mai importante acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea 

Ministerului de Externe, pe de altă parte instrucţiunile şi normele privitoare la atribuţiile de 

serviciu ale personalului diplomatic român. In viziunea lui Constantin I. Karadja elaborarea unei 

asemenea lucrări prezenta multiple avantaje pentru serviciul diplomatic şi consular român, 

anume: 

1) fixarea atribuţiilor şi îndatoririlor funcţionarilor din Ministerul de Externe; 

2) stabilirea responsabilităţilor în eventualitatea unor abateri, neglijenţe sau omisiuni 

survenite în timpul serviciului, ceea ce anterior nu fusese posibil în absenţa instrucţiunilor 

corespunzătoare; 

3) crearea unui instrument care oferea Ministerului de Externe posibilitatea de a 

identifica, elabora şi aplica măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii serviciului diplomatic; 

4) ridicarea nivelului profesional al funcţionarilor diplomatici şi simplificarea activităţii 

acestora; 

5) punerea la dispoziţia funcţionarilor tineri, dar şi a demnitarilor „outsideri" numiţi în 

funcţii diplomatice importante, fără a beneficia însă de experienţa profesională necesară, a 

cunoştinţelor tehnice şi protocolare strict necesare, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le 

reveneau; 

6) facilitarea prin intermediul Manualului a apropierii dintre cele cinci ramuri 

constitutive ale serviciului diplomatic şi consular, respectiv ramura diplomatică, consulară, 

administrativă, economică şi de presă. 

Dat fiind faptul că Manualul Diplomatic şi Consular urma să conţină acte normative ori 

instrucţiuni ce vizau nu numai funcţionarea Ministerului de Externe şi a personalului diplomatic, 

ci şi activitatea altor ministere cu atribuţii în planul reprezentării externe a României, Constantin 
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I. Karadja s-a străduit în permanenţă, pe întreaga durată a elaborării lucrării, să colaboreze cu 

cele mai importante autorităţi ale statului român. In viziunea sa, această colaborare nu a 

reprezentat un simplu act de curtenie din partea Ministerului de Externe, ci s-a impus ca o 

necesitate, pentru a se evita adoptarea unilaterală de către celelalte ministere sau instituţii 

publice din România a măsurilor ce erau de competenţa Ministerului de Externe sau a oficiilor 

diplomatice româneşti din străinătate. 

Astfel, la o simplă lectură putem constata faptul că o parte însemnată a instrucţiunilor şi 

normelor cuprinse în Manual este rezultatul colaborării cu cele mai importante autorităţi, ca de 

exemplu Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Ministerul de Interne, Ministerul de Război, 

Ministerul de Justiţie, Ministerul Propagandei Naţionale, Ministerul Culturii Naţionale şi 

Cultelor, Ministerul Economiei Naţionale, ori instituţii precum Marele Stat Major, Serviciul 

Special de Informaţii, Direcţia Generală a Poliţiei sau Academia Română, etc. De asemenea, 

Constantin I. Karadja a fost preocupat permanent ca instrucţiunile şi normele elaborate de 

Ministerul de Externe şi trimise oficiilor diplomatice din străinătate să respecte prevederile 

legislaţiei aflate în vigoare la acea dată, acestea fiind examinate şi aprobate în prealabil de jurişti 

de renume ai vremii, precum profesorul universitar Alfred Juvara ori avocatul Mihail Paleologu, 

membru în Consiliul Superior al Avocaţilor Publici. 

Deşi în cursul procesului de elaborare a Manualului Diplomatic şi Consular Constantin 

I. Karadja a beneficiat de sprijinul vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri Mihai Antonescu şi 

a unor diplomaţi renumiţi din conducerea Ministerului de Externe - convinşi de utilitatea 

demersului iniţiat de Constantin I. Karadja - este la fel de adevărat că autorul Manualului s-a 

confruntat inclusiv cu numeroase dificultăţi, obiective şi subiective, deopotrivă. Pe de o parte 

situaţia excepţională în care se afla România - angrenată în cea mai mare conflagraţie cunoscută 

vreodată de omenire - nu a permis alocarea personalului şi bugetului corespunzător unei lucrări 

de o asemenea anvergură şi importanţă, astfel că Manualul Diplomatic şi Consular a 

reprezentat, de la început până la sfârşit, rezultatul unei activităţi benevole, fără nici o 

remuneraţie pentru cei implicaţi în elaborarea sa. Pe de altă parte, aşa cum era de aşteptat, 

întocmirea Manualului Diplomatic şi Consular - ce avea ca scop declarat eficientizarea 

activităţii serviciului diplomatic şi consular român - a fost primită cu rezerve nedisimulate de o 

bună parte dintre funcţionarii Ministerului de Externe, opoziţia acestora manifestându-se într-o 

formă subtilă, îndeosebi prin obstrucţionarea şi întârzierea la nesfârşit a lucrării. Această 

atitudine era de altfel pe deplin explicabilă dacă luăm în considerare afirmaţiile unui diplomat, 

care îi mărturisea lui Constantin I. Karadja faptul că „Manualul cere muncă din partea celor 

mici şi stabileşte răspunderi pentru cei mari - două lucruri foarte dezagreabile" ! 

În pofida acestor neajunsuri, Constantin I. Karadja a reuşit să elaboreze, treptat, până la 

începutul anului 1944, aproximativ 1000 de pagini din Manualul Diplomatic şi Consular, 

manuscrisul fiind structurat în 10 capitole - cu subcapitolele şi anexele aferente - după cum 

urmează: 1) Capitolul I - Documentaţia generală; 2) Capitolul II - Legea naţionalităţii, acte de 

călătorie, identitate, repatriere şi chestiuni privind siguranţa statului; 3) Capitolul III - Acte de 

notariat, contencios, etc. Chestiuni de drept internaţional. Acte de stare civilă, succesiuni, etc.; 

4) Capitolul IV - Chestiuni militare şi maritime; 5) Capitolul V - Contabilitatea (taxe) etc; 6) 

Capitolul VI - Chestiuni administrative, atribuţii, îndatoriri şi personalul legaţiunilor şi 

consulatelor; 7) Capitolul VII - Diverse; 8) Capitolul VIII - Protocol; 9) Capitolul IX - Chestiuni 

economice şi financiare; 10) Capitolul X - Presa şi propaganda. Mai mult, în urma intervenţiilor 

repetate ale autorului, prin decizia ministerială nr. 109.992 din 25.07.1944 - publicată în 

Monitorul Oficial din 03.08.1944 - a fost aprobat regulamentul pentru Manualul Diplomatic şi 
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Consular, fapt ce a conferit lucrării caracterul de instrument oficial al Ministerului de Externe. 

In acest fel, după trei ani de eforturi erau, în sfârşit, create premisele necesare publicării şi, 

implicit, aplicării Manualului Diplomatic şi Consular. Prăbuşirea regimului antonescian ca 

urmare a evenimentelor de la 23 august 1944, avea să schimbe însă radical nu numai destinul 

diplomatului Constantin I. Karadja, ci şi soarta Manualului Diplomatic şi Consular. 

In primă instanţă, Constantin I. Karadja a continuat să depună eforturi în vederea 

definitivării lucrării. In acest sens, la 04.09.1944 el a înaintat noului ministru de Externe, 

Grigore Niculescu-Buzeşti, un referat în care a expus istoricul şi obiectivele urmărite prin 

intermediul Manualului Diplomatic şi Consular, reiterând necesitatea continuării şi încheierii 

acestei lucrări. In finalul referatului el solicita o decizie din partea noului titular al portofoliului 

Externelor cu privire la următoarele chestiuni: 1) dacă Manualul avea să fie continuat, sau 

momentan abandonat?; 2) dacă Manualul urma să fie diplomatic şi consular, sau numai 

consular? In mod previzibil, referatul a rămas fără răspuns. Mai mult, ca urmare a disensiunilor 

avute cu ministrul Grigore Niculescu-Buzeşti, Constantin I. Karadja a fost nevoit să 

demisioneze la 17.10.1944, decizie ce a condus implicit la abandonarea de către Ministerul de 

Externe pentru o perioadă îndelungată a oricărui demers oficial în privinţa Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

Chestiunea Manualului avea să revină în atenţia Ministerului de Externe abia după 

reîncadrarea lui Constantin I. Karadja survenită în mai 1945. Prin decizia ministerială nr. 14.374 

din 06.06.1945 el a fost însărcinat cu coordonarea lucrărilor în vederea întocmirii şi ţinerii la zi a 

Manualului Diplomatic şi Consular, dar şi de această dată speranţele nutrite de Constantin I. 

Karadja cu privire la definitivarea şi implementarea lucrării aveau să fie în scurt timp spulberate. 

Adoptarea noii Legi de organizare a Ministerului de Externe din 07.03.1946 - publicată în 

Monitorul Oficial din 08.03.1946 - ce prevedea, printre altele, elaborarea şi actualizarea doar a 

unui „Manual Consular" - sarcină ce revenea directorului Diviziunii Afaceri Consulare - l-a 

determinat pe Constantin I Karadja să tragă concluzia amară că, prin această decizie, Manualul 

Diplomatic şi Consular - ce fusese gândit şi elaborat ca o lucrare unitară - înceta practic să mai 

existe, oficiile diplomatice din străinătate urmând să-şi desfăşoare activitatea în viitor „ca şi 

până acum". 

In fine, lovitura de graţie avea să survină anul următor în urma deciziei ministeriale nr. 

58.378 din 31.08.1947, prin care postul său de consul general clasa I era suprimat, începând cu 

data de 01.09.1947. Decizia autorităţilor comuniste întrerupea astfel, într-o manieră 

samavolnică, nu numai o carieră diplomatică de excepţie, dar reprezenta în acelaşi timp cântecul 

de lebădă la adresa Manualului Diplomatic şi Consular elaborat de Constantin I. Karadja, peste 

care s-a aşternut în scurt timp uitarea şi tăcerea arhivelor. 

Editarea Manualului Diplomatic şi Consular elaborat de Constantin I. Karadja se 

impune în opinia noastră cel puţin din trei motive. In primul rând ea se doreşte a fi o reparaţie 

morală postumă pentru memoria lui Constantin I. Karadja şi pentru eforturile considerabile 

depuse în vederea elaborării acestei lucrări. In al doilea rând publicarea Manualului Diplomatic 

şi Consular constituie o primă etapă dintr-un proiect mai vast ce îşi propune restituirea operei 

ştiinţifice a unei personalităţi marcante a vieţii publice din România, deopotrivă diplomat, jurist, 

istoric şi bibliofil, cu o ţinută intelectuală şi morală ireproşabile. In fine, prin editarea 

Manualului Diplomatic şi Consular dorim să punem la dispoziţia specialiştilor, dar şi a 

publicului larg, o lucrare remarcabilă de drept diplomatic şi consular care, chiar dacă a fost 

redactată cu aproximativ 70 de ani în urmă, continuă să fie din multe puncte de vedere de 

actualitate. 
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Pregătirea pentru publicare a Manualului Diplomatic şi Consular s-a dovedit a fi o 

întreprindere dificilă nu numai datorită dimensiunii lucrării (peste 1000 de pagini tipărite) ori 

complexităţii sale, ci şi datorită numeroaselor exemplare de lucru ale Manualului descoperite pe 

parcursul cercetărilor întreprinse în arhive. Astfel, am identificat nu mai puţin de opt variante ale 

Manualului Diplomatic şi Consular, fiecare dintre acestea având un conţinut diferit, reflectând 

stadiul în care se afla lucrarea la o anumită dată. Această varietate este pe deplin explicabilă 

însă, dacă ţinem cont de faptul că Manualul Diplomatic şi Consular se dorea a fi o lucrare ce 

urma să conţină legislaţia aflată în vigoare precum şi normele şi instrucţiunile elaborate de către 

Ministerul de Externe, ea fiind supusă din acest punct de vedere unei actualizări permanente. 

Variantele lucrării avute la dispoziţia noastră provin din anii 1943-1944, dar datarea lor nu este 

una absolută, având în vedere faptul că autorul Manualului a intervenit cu completări şi corecturi 

în text inclusiv după data menţionată în Indexul fiecărui exemplar. Cele opt variante au fost 

descoperite în Biblioteca Academiei Române, Arhivele Naţionale Istorice Centrale şi arhiva 

Ministerului Afacerilor Externe. In vederea facilitării operaţiunilor de editare ele au fost notate 

alfabetic, de la litera A la litera H, notele, intervenţiile şi completările noastre la textul original 

raportându-se strict la notarea menţionată. 

In Biblioteca Academiei Române au fost identificate trei variante ale Manualului 

Diplomatic şi Consular, respectiv: 

- Varianta A - Manual Diplomatic şi Consular, Bucureşti, 1943. Lucrarea conţine 

capitolele II-VII (incomplete), Indexul fiind actualizat la data de 01.01.1943
1
; 

- Varianta B - Manual Diplomatic şi Consular, Bucureşti, 1944. Lucrarea conţine 

capitolele I-IV (incomplete), Indexul fiind actualizat la data de 01.01.1944
1
; 

2
 

- Varianta C - Manual Diplomatic şi Consular, Bucureşti, 1944. Lucrarea conţine 

capitolele I-X (incomplete), Indexul fiind actualizat, potrivit însemnării autorului pe copertă, la 

data de 20.09.1944
2 3

. 

In Arhivele Naţionale Istorice Centrale a fost identificată doar o singură variantă a 

Manualului Diplomatic şi Consular, respectiv: 

- Varianta D - Manual Diplomatic şi Consular, Bucureşti, 1943. Lucrarea conţine 

capitolele I-X (incomplete), Indexul fiind actualizat, potrivit însemnării autorului pe copertă, la 

data de 28.07.1943
4
. 

In arhiva Ministerului Afacerilor Externe au fost identificate 4 variante ale Manualului 

Diplomatic şi Consular, respectiv: 

- Varianta E - Manual Diplomatic şi Consular, Bucureşti, 1944. Lucrarea conţine 

capitolele I-VIII (incomplete), Indexul fiind actualizat la data de 01.01.1944
5
. 

- Varianta F - Manual Diplomatic şi Consular, Bucureşti, 1944. Lucrarea conţine 

capitolele IV-X (incomplete), Indexul fiind actualizat la data de 01.01.1944
6
. 

- Varianta G - Manual Diplomatic şi Consular, Bucureşti, 1944. Lucrarea conţine 

                                                        
1 BAR, Cabinet Manuscrise - Carte Rară, Arhiva Karadja, cota A 511/1-2. 
2 Biblioteca Academiei Române, Cabinet Manuscrise - Carte Rară, Arhiva Karadja, cota III 292.785 (In 

continuare se va cita BAR). 
3 BAR, Cabinet Manuscrise - Carte Rară, Arhiva Karadja, cota A 1940. 
4 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri-Cabinet civil Mihai 

Antonescu, dosar nr. 271, f. 1-568 (În continuare se va cita ANIC). 
5 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond Praga, vol. 119, nepaginat (în continuare se va cita AMAE).  
6 AMAE, fond Consulatul general Berlin (1920-1944), fond prelucrat şi inventariat parţial. 
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capitolele III-V, VIII (incomplete), Indexul fiind actualizat la data de 01.01.1944
7
. 

- Varianta H - Manual Diplomatic şi Consular, Bucureşti, 1944. Lucrarea conţine 

capitolele I-III (incomplete), Indexul fiind actualizat la data de 01.01.1944
8
. 

Ediţia de faţă a Manualului Diplomatic şi Consular are la bază varianta C a lucrării, 

întrucât, pe de o parte reprezintă exemplarul cel mai complet în privinţa capitolelor şi 

subcapitolelor conţinute, pe de altă parte, din punct de vedere cronologic, este varianta cea mai 

recentă, actualizată de autor la data de 20.09.1944. In acest sens, vom menţiona faptul că în 

cadrul variantei C, Constantin I. Karadja a eliminat legile, dispoziţiile, regulamentele şi 

instrucţiunile cu caracter antisemit adoptate în perioada 1940-1944, acestea fiind abrogate după 

23.08.1944. In mod evident, prezenta ediţie nu sa limitat doar la redarea conţinutului variantei C 

a Manualului Diplomatic şi Consular, ea fiind coroborată cu celelalte variante existente ale 

lucrării. Astfel, pe lângă textul propriu-zis al Manualului Diplomatic şi Consular, ediţia 

cuprinde un studiu introductiv redactat în 1946 chiar de Constantin I. Karadja, intitulat 

„Serviciul diplomatico- consular românesc. O încercare de îmbunătăţire a lui" 
9
 - în care autorul 

prezintă pe larg istoricul şi obiectivele urmărite de Manual, precum şi motivele ce au condus 

finalmente la abandonarea lucrării - lista abrevierilor, anexe (corespondenţa purtată de 

Constantin I. Karadja cu diferite instituţii ale statului, circulare ale Ministerului de Externe 

referitoare la Manual, etc) şi indice. Pentru a facilita lectura textului original al Manualului 

Diplomatic şi Consular, am optat în favoarea corectării/adaptării tacite a formelor învechite ale 

unor cuvinte şi expresii utilizate de autor. De asemenea, o serie de termeni specifici domeniului 

diplomatic şi consular scrise cu majuscule în textul original, ca de exemplu „Consul General", 

„Ministru", „Consulat", „Oficiu" etc, au fost corectate şi scrise cu litere mici. 

Întrucât în cursul elaborării Manualului Diplomatic şi Consular Constantin I. Karadja a 

întrebuinţat o literatură de specialitate vastă şi valoroasă, formată îndeosebi din lucrări de 

referinţă, studii de drept internaţional, respectiv drept diplomatic şi consular - în majoritatea 

cazurilor acestea fiind citate lacunar, respectiv indicându-se doar numele autorului, titlul lucrării 

şi pagina - am considerat necesară verificarea tuturor lucrărilor citate şi completarea elementelor 

bibliografice absente. Textul Manualului Diplomatic şi Consular este însoţit inclusiv de un vast 

aparat critic, ce cuprinde notele bibliografice ale autorului şi ale editorilor. În ceea ce priveşte 

notele bibliografice originale întocmite de Constanin I. Karadja, ele se regăsesc în subsolul 

fiecărei pagini şi sunt notate în ordine alfabetică, de la litera a la litera z. In schimb, notele 

explicative elaborate de editori - în număr de aproximativ 300 - au fost plasate la sfârşitul 

fiecărui capitol din lucrare şi numerotate cu cifre arabe, ele având menirea: 1) de a facilita 

cititorului înţelegerea conţinutului Manualului; 2) de a prezenta modificările survenite în cadrul 

diferitelor variante; 3) de a indica provenienţa subcapitolelor şi a anexelor; 4) de a completa şi 

corecta anumite informaţii; 5) de a oferi date cu privire la persoanele menţionate în cuprinsul 

lucrării. Toate intervenţiile operate de editori în cuprinsul textului original al Manualului 

(completări, corectări, etc) au fost plasate între paranteze drepte. 

Pregătirea pentru tipar a ediţiei de faţă a necesitat un efort susţinut şi de durată, în care 

partea cea mai dificilă a fost reprezentată de armonizarea variantelor Manualului, identificarea şi 

                                                        
7 AMAE, fond Consulatul general Berlin (1920-1944), fond prelucrat şi inventariat parţial. 
8 AMAE, fond Consulatul general Berlin (1920-1944), fond prelucrat şi inventariat parţial. 
9 Studiul inedit, datat 15.08.1946, a fost identificat în arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii, fond Documentar, dosar nr. 8.845 - Ministerul Afacerilor Externe, vol. 6, f. 271-301 (în continuare se 

va cita CNSAS). 
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completarea lucrărilor utilizate de Constantin I. Karadja, precum şi de elaborarea aparatului 

critic. Ajunşi la final, ne facem o datorie de onoare în a adresa mulţumirile noastre următoarelor 

instituţii şi persoane, ce au contribuit la elaborarea şi finalizarea prezentei ediţii: Institutului „G. 

Bariţiu" al Academiei Române, îndeosebi domnului director, prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, 

membru corespondent al Academiei Române, doamnei Angela Rus şi domnului dr. Adinel 

Dincă; personalului Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, 

îndeosebi domnului conf. univ. dr. Valentin Orga, domnului dr. Denes Gyorfi şi doamnei 

Monica Arghir; personalului Bibliotecii Academiei Române, îndeosebi domnului director 

general, academician prof. univ. dr. Florin Filip, domnului director adjunct, dr. Cornel Lepădatu, 

doamnei Gabriela Dumitrescu, şef serviciu Manuscrise - Carte Rară şi doamnei dr. Lorenza 

Popescu; personalului Arhivelor Naţionale Istorice Centrale; personalului arhivei diplomatice a 

Ministerului Afacerilor Externe, îndeosebi domnului Alexandru Nicolae Nicolescu care, cu 

dăruirea, competenţa şi consecvenţa îndeobşte recunoscute, ne-a sprijinit în ampla şi dificila 

cercetare arhivistică efectuată; personalului arhivei Consiliului Naţional pentru Studierea 

Arhivelor Securităţii, îndeosebi domnului dr. Claudiu Secaşiu, domnului conf. univ. dr. Virgiliu 

Ţârău şi domnului dr. Florian Banu; domnului dr. Dorin Dobrincu; doamnei conf. univ. dr. 

Ileana Stănculescu; domnului dr. Flavius Solomon; domnului prof. univ. dr. Lucreţiu Bârliba; 

domnului comandor dr. Marian Moşneagu; domnului colonel (r) prof. univ. dr. Gheorghe 

Nicolescu; domnului dr. Mihai Taşcă (Chişinău); domnului dr. Tudor 

Ciobanu (Chişinău); domnului dr. Norbert Spannenberger (Leipzig); domnului dr. Dan-Ioan 

Mureşan (Paris); domnului dr. Sebastian Balta (Berlin); domnului dr. Gerhard Keiper (Berlin); 

domnului dr. Maximilian Schreiber (München). 

De asemenea, gratitudinea noastră se îndreaptă spre doamna Irina Mănescu şi domnul 

Ştefan Mănescu (Stockholm) - nepoata şi, respectiv, strănepotul lui Constantin I. Karadja - care 

ne-au oferit, încă de la început, încrederea lor şi un sprijin moral nepreţuit. 

Last but not least, mulţumim familiilor noastre, ce ne-au încurajat şi sprijinit 

necondiţionat pe întreaga durată a elaborării prezentei ediţii. 

Dr. Ottmar Traşcă şi Dr. Stelian Obiziuc 
Decembrie 2012
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Lista abrevierilor 

A. c. - Anul curent 

Acad. Rom. - Academia Română 

Academia Română Mem. Sect. Ist. - Academia Română Memoriile Secţiei Istorice 

A. C.R.R. - Automobile Club Royal 

Roumain Adr. - Adresa 

A.I.A.C.R. - Association Internationale des Automobiles Clubs Reconnus 

A. I.T. - Alliance Internationale de Tourisme 

Al./Alin. - Alineat 

AMAE - Arhiva Ministerului Afacerilor Externe 

Anal. - Analele 

Anal. Acad. Rom. Mem. Sect. Ştiinţ. - Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii 

Ştiinţifice 

ANIC - Arhivele Naţionale Istorice Centrale Ap. - Apel 

V. P. - Apărarea Pasivă 

Apr. - Aprilie Art. - Articolul 

Artilerie A.A. - Artilerie Antiaeriană Aug. - August 

BAR - Biblioteca Academiei Române 

B. B.C. - British Broadcasting Corporation Bir. Contabilităţii - Biroul Contabilităţii 

B. I.T. - Bureau International du Travail Buc. - Bucureşti 

C. A. - Corp de Armată Cab. - Cabinet 

C'Amiral Adj. - Contraamiral adjutant 

Cap. - Capitolul 

Cas. - Casaţie 

Cat. - Categoria 

cca. - circa 

C. Civ./ Cod. Civ. - Codul Civil 

C. Com. - Codul Comercial 

Cd-mentelor - Comandamentelor 

Certif. - Certificat 

Cf./ Conf. - Conform 

C.F. - Cale Ferată 

C.F.R. - Căile Ferate Române 

C.I.D. - Comisia Internaţională a Dunării 

Circ. Poliţie - Circumscripţia de Poliţie 

Cl. - Clasa 

CNSAS - Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

Cod. Marit. Com. - Codul Maritim Comercial 

Cod. Penal/ C.Pen. - Codul Penal 

Cod. Proced. Pen. - Codul de Procedură Penală 

Cond. Tr./Cond. Trat. - Condica Tratatelor 

Cons. - Consular 

Conv. - Convenţia 

C.R. - Cercul de Recrutare 

C.T. - Cercul Teritorial 

C. T. - Comandamentul Teritorial/Comandamentele Teritoriale 

Ctg. - Contingentul 
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Curierul Jud. - Curierul Judiciar 

D. - Domnul/Domnişoara Dec. - Decizia 

Decl. - Declaraţia/Declaraţie Decr. - Decret 

Directorul Af. Consulare - Directorul Afacerilor Consulare 

Dir. Marinei Comerciale - Direcţia Marinei Comerciale 

Dir. Protocolului - Direcţia Protocolului 

Disp. - dispoziţiile 

D-lor - Domnilor 

D-lui - Domnului 

D-nealor - Dumnealor 

D-nii - Domnii 

Dos. - Dosar 

Dr. - Doctor 

Dr. - Drept 

D-rei - Domnişoarei 

Dv./Dvs. - Dumneavoastră 

Ed. - Editura 

Ed. - Ediţia 

Ex. - Exemplu 

F. - Foarte 

Fam. - Familia 

Febr. - Februarie 

F.F. - Făcând funcţiunea 

F.L.L - Legiuire fundamentală 

Form. - Formular 

H. M. Stationery Office - Her Majesty's Stationery Office Ibid. - 

Ibidem 

I. D.R. - Înalt Decret Regal Instr. - Instrucţiuni I.P.S. - Înalt 

Preasfinţia Sa Î.a. - Între altele Înmatr. - Înmatriculare Înreg. - 

Înregistrat 

Jn. - Jurnal Jud. - Judeţ 

L. a.s. - Legea asigurărilor sociale 

L. A.S. - Legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Străine 

L. a.st.c. - Legea actelor stării civile Leg. - Legea 

Legea C.A.M. - Legea Casei Autonome a Monopolurilor 

Leg. De org. Mar. Com. - Legea de Organizare a Marinei Comerciale 

Leg. Naţ - Legea naţionalităţii 

Leg. Recrut./L.R. - Legea recrutării 

Leg. St. Civ. - Legea stării civile 

Lit. - Litera i 

L.S. - Loc de semnătură 

L. S. - Locul ştampilei Lt. - Locotenent 

M. - Madame 

M. - Monsieur 

M.A.N. - Ministerul Apărării Naţionale 

M.A.S. - Ministerul Afacerilor Străine 

M.C.L.P. - Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice 

Md. - Model 

Mem. - Memoriul/Memoriile 
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M.I. - Ministerul de Interne 

Ministerul Af. Străine - Ministerul Afacerilor Străine 

Ministerul Econom. Naţ. Şi de Comerţ - Ministerul Economiei Naţionale şi de Comerţ 

Ministr. - Ministrul 

M. Înzestr. Armatei - Ministerul Înzestrării Armatei 

Modif./Modific. - Modificare M. Of./Mon. Of. - 

Monitorul Oficial 

M.O.N.T. - Mobilizarea, Organizarea Naţiunii şi Teritoriului 

M. S. - Maiestăţii Sale 

M.St.M./M. St. Major - Marele Stat Major 

M. T.R. - Munca Tineretului Român 

N. /Născ. - 

Născut/Născută Nat. - 

Naturalizare 

N. B. - Nota bene 

N. Ed. - Nota 

Editorului Nr. - Număr 

Nr. Crt. - Numărul curent 

Oct. - Octombrie 

Of. - Ofiţer 

Ord. - Ordinul 

P. - Pagina 

P. - Partea 

P. - Pentru 

Pag. - Pagina 

Par./Parag. - Paragraf 

Pct./Punct. - Punct/Punctul 

Pand. Rom./P.R. - Pandectele Române 

POSA - Protecţia şi Organizarea Spaţiului Aerian 

P. r. - Pentru reciprocitate/ Pentru raport 

Pr. Civ. - Procedură Civilă 

Prim. - Primul 

Priv. - Privitor 

Prof. - Profesor 

Pr. P. - Procedură Penală 

Pr. P. R. - Procedură Penală Românească 

Pref. Pol. - Prefectura Poliţiei 

P.T.T. - Poştă, Telegraf, Telefon 

Pub./Publicat - Publicat 

R./Red. - Redactor 

R. - Regulamentul 

Rec. - Recueil 

Reg. 8 Art. Fort. - Regimentul 8 Artilerie Fortificaţii 

Reg. Act. St. Civ./ Reg. St. Civ. - Regulamentul Legii actelor de stare civilă 

Reg. Organic - Regulamentul Organic 

Reg. Pentru org. Mar. Com. - Regulamentul pentru Legea organizării marinei comerciale R.I.A. 

- Regulamentul internaţional pentru prevenirea ciocnirilor pe mare R.L.R. - Regulamentul Legii 

Recrutării Rm - Reichsmark 

R.M.S. - Regia Monopolurilor Statului 
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Rom. - Românesc 

Romanoleg. - Adresa telegrafică a legaţiei române din Berlin 

R. Tr.S.N. - Recueil des traités. Recueil des traités et des engagements internationaux enregistrés par le 

Secrétariat de la Société des Nations 

S. /Secţ. - Secţia 

SA/S.A. - Sturmabteilungen der NSDAP (Batalioanele de asalt ale NSDAP) 

Sept. - Septembrie 

Ser. - Seria/Série 

Sf. Botez - Sfântul Botez 

S.M. - Sa Majesté 

S.M.R. - Serviciul Maritim Român 

SS/S.S. - Schutzstaffel der NSDAP (Eşalonul de protecţie al NSDAP) 

SS - Semnătură 

5.5. A. - Subsecretariatul de Stat al Aerului 

5.5. A.U. - Subsecretariatul de Stat al Armatei de Uscat 

5.5. M. - Subsecretariatul de Stat al 

Marinei S.S.I. - Serviciul Special de 

Informaţii 

St. M. Aer. - Statul Major al Aerului 

S. U.A. - Statele Unite ale Americii Ş.a.m.d. - 

Şi aşa mai departe Ştiinţ. - Ştiinţific 

Tar. Cons./ Tarif Cons./ T.C. - Tarif Consular 

Tel. - Telefon 

T. F.F. - Telegrafie fără fir 

T. F.S. - Telegrafie fără 

sunet Tit. - Titlul 

Trat. - Tratat 

Tratat Cons. - Tratat Consular 

Trib. - Tribunal 

Urm./ Următoarele - Următoarele 

U. R.S.S. - Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste 

U. S.A. - United States of America 

V. - Vezi 

Vol. - volum





 

 

 

Constantin I. Karadja (1889 -1950) 
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SERVICIUL DIPLOMATICO-CONSULAR ROMÂNESC - O 

ÎNCERCARE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A LUI* 
o 

Întreaga activitate a Ministerului Afacerilor Străine şi mai ales a serviciilor sale 

dependente - diplomatice şi consulare
1
 - se poate rezuma în cuvintele „apără interesele române 

în străinătate"
10 11 12

. 

Buna îndeplinire a acestei importante sarcini cere în primul rând o unitate de conducere, 

continuitate, coeziune şi colaborare între diferitele servicii care s-au dezvoltat cu timpul, fiind în 

continuă evoluţie sau regres. 

La o asemenea unitate de conducere, continuitate, coeziune şi colaborare nu se poate 

ajunge numai prin Legi de organizare, mai mult sau mai puţin trecătoare, oricât de bine ar fi ele 

formulate
13

. 

Legile vor mai trebui completate prin reguli mai amănunţite de acţiune, procedură şi 

disciplină, cerută pentru a forma cu timpul doctrina necesară pentru acţiunea legislativă şi 

diplomatică
14

. 

Chiar şi fără asemenea reguli amănunţite, vom putea merge înainte (cum am şi făcut 

timp de 73 ani), dacă socotim Ministerul cu serviciile sale dependente, ca un organism de sine 

stătător
15

, menit în primul rând să asigure o „carieră" pentru un număr de funcţionari, interesele 

generale venind adesea numai în al doilea rând. În acest caz însă, interese importante, publice şi 

private, vor fi de multe ori păgubite sau cel puţin nesocotite, cum au şi fost adesea în trecut, ceea 

ce nu este greu de dovedit
16

. Ministerul nostru de Externe este, de fapt, cum scria odată 

                                                        
* [Studiul de faţă, inedit, datat 15.08.1946, se păstrează în arhiva CNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8845 - 

Ministerul Afacerilor Externe, vol. 6, f. 271-301]. 
11 În lucrarea de faţă, luăm cuvintele „diplomatice şi consulare" în sensul larg, cuprinzând nu numai 

activitatea diplomatică, politică, juridică şi consulară a funcţionarilor, ci şi îndatoririle lor informative, 

economice, culturale, de presă, propagandă şi social-umanitare. 
12 Situaţia este luată din art. 5 al primului Decret pentru organizarea Ministerului român al Afacerilor Străine, 

din 16 martie 1873. [Legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Străine din 16.03.1873 a fost publicată în 

Monitorul Oficial nr. 64 din 21.03.1873; documentul este publicat inclusiv în Organizarea instituţională a 

Ministerului Afacerilor Externe, vol. 1, Acte şi documente: 1859-1919, ediţie îngrijită de Ion Mamina, Gheorghe 

Neacşu, George G. Potra, Bucureşti, Fundaţia Europeană Titulescu, 2004, documentul nr. 9, p. 129-141]. 
13 Socotim asemenea legi ca insuficiente, chiar dacă sunt completate prin regulamente rigide, promulgate prin 

decret regal (ceea ce n-a fost cazul până acum), deoarece asemenea regulamente sunt lipsite de elasticitatea 

necesară. Vor sta în calea evoluţiei sau vor fi nesocotite - rămânând într-un caz şi în celălalt de prisos. 
14V. Tobias Asser, Droit international privé, Paris, 1884, [p. 3-5] [Tobias Asser, Eléments du droit international privé 

ou du conflit des lois: droit civil, procédure, droit commercial, Paris, Libraire Nouvelle de Droit et de Jurisprudence 

Arthur Rousseau, 1884, 297 p.]. 
15 „Selbstzweck, der mit sich selber genug zu tun hat". V. R. von Kühlmann, Die Diplomaten, Berlin, 

1939, p. 148 [Richard von Kühlmann, Die Diplomaten, Berlin, Reimar Hobbing Verlag, 1939, 171 p.]. 
16 Pentru a ilustra cele afirmate notăm unele din numeroasele puncte pe care le-am ridicat într-o 

expunere făcută Consiliului Juridic al Ministerului Afacerilor Străine în ziua de 22 iunie 1945: „Legea 

naţionalităţii, o lege de ordine publică de o însemnătate fundamentală, a fost adesea rău înţeleasă şi greşit 

aplicată de funcţionarii noştri. De o interpretare consecventă a ei din partea tuturor organelor Ministerului, n-

a putut fi vorba (...). 

Puţini sunt funcţionarii care, în lipsă de reguli precis stabilite, au avut curajul să intervină sau să 

raporteze măcar Ministerului despre nedreptăţile făcute multor mii de cetăţeni români în Europa Centrală, în 
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Tocqueville despre guvernul francez: „comme une messe de morts, point de Gloria, point de 

Crédo, un long Offertoire et, à la fin, pas de Bénédicité". 

Este mai plăcut şi mai uşor să îngăduim lucrurilor să se aranjeze singure, să lăsăm 

domenii întregi „dans la vague", să găsim soluţii problemelor puse numai când ele devin actuale, 

sau să ignorăm, cât este cu putinţă, materiile mai aride sau dureroase sau cele asupra cărora 

statul, prin organele sale competente, n-a stabilit la timp reguli precise. În acest caz n-avem, este 

adevărat, nevoie de gloria nici de credo şi încă mai puţin de doctrină. 

Dacă dorim însă să dezvoltăm treptat un serviciu diplomatic şi consular efectiv şi 

consecvent, este necesar să lucrăm cu preciziune, fiecare detaliu fiind studiat, întocmindu-se 

reguli clare, executabile, sub formă de instrucţiuni permanente de serviciu. Asemenea reguli vor 

trebui însoţite de o documentaţie îndestulătoare, texte legale (tratate internaţionale, legi şi 

regulamente, uzanţe când sunt bine statornicite, şi jurisprudenţe). Această documentaţie va fi la 

dispoziţia tuturor funcţionarilor, mari şi mici, făcând parte din cadrele serviciului. 

Cunoaşterea regulilor stabilite 

Legile, modificările de legi şi celelalte dispoziţiuni legale sunt atât de numeroase şi 

variate într-un stat modern, încât funcţionarul diplomatic sau consular nu le poate şti toate, dacă 

Ministerul nu-i pune la dispoziţie documentaţia necesară, sub formă de colecţii de texte rânduite 

în aşa fel încât să fie uşor găsite, materialul prelucrat fiind întotdeauna ţinut la zi. 

Cele astfel arătate se aplică a fortiori textelor de convenţii internaţionale care trebuie să 

fie cunoscute celor în drept, pentru a putea fi aplicate. 

Până la încercarea neizbutită, despre care tratează expunerea de faţă, [de] a crea un 

„Manual Diplomatic şi Consular", împrejurările n-au îngăduit ca Ministerul nostru de Externe 

să încerce măcar a culege şi publica documentaţia care ar fi fost de fapt necesară
17

. 

Mai mult încă: oficiile noastre n-au posedat adesea nici măcar textele tratatelor în 

vigoare între România şi ţările unde activează. Majoritatea funcţionarilor trimişi în post ignoră 

                                                                                                                                                                                  
anii 1938-1944. În lipsă de statistici, Ministerul nu poate şti măcar câţi cetăţeni am avut acolo nici câţi au 

dispărut. Direcţia Consulară a Ministerului a trebuit să se documenteze prin B.B.C. sau pe căi private despre 

ceea ce se petrecea, în lipsa unei documentaţii oficiale, normale. Ministerul nici n-a precizat în trecut ce 

înseamnă cuvintele „protecţie diplomatică şi consulară" datorată fiecărui român în străinătate, cum s-a făcut 

în alte ţări (vezi de pildă Legea M.A.S. din Moscova din 1926, art . 53 şi 54). Mulţi funcţionari, în lipsă de 

instrucţiuni sau doctrină, nici n-au ştiut care este asistenţa judiciară care poate şi trebuie să fie dată 

cetăţeanului necăjit în străinătate. Răspunsul dat adesea, „adresaţi-vă unui avocat" dovedeşte că nu sa înţeles 

adevărata menire a serviciilor diplomatice şi consulare (...). 

Un alt domeniu lăsat în voia soartei este cel al propagandei. Distribuirea materialului de 

propagandă, adesea foarte costisitor, se face fără sistem. Fişe individuale uniforme nu există. Reguli 

disciplinare pentru cei care „fac propagandă" nu s-au aprobat. O propagandă însă, ca şi o reclamă, făcută fără 

sistem şi continuitate, nu poate da rezultate (...). 

Vastul domeniu economic este de asemenea lucrat empiric, Ministerul, sau mai bine-zis ministerele 

competente, ceea ce este o agravare a răului, nedând directive uniforme aplicabile tuturor legaţiilor şi 

consulatelor (...). 

Când am ridicat însă probleme tehnice de o însemnătate capitală tocmai pentru Departamentul 

nostru, adică cele necesare pentru redactarea, încheierea, ratificarea şi aplicarea unei convenţii, mi s -a răspuns 

că nu se pot stabili reguli !...". 
17 Singura documentaţie de serviciu permanentă era - până în anul 1942, adică până la „Manual", un regulament 

consular din 1937 de 48 pagini, lucrat fără nici un fel de referinţe sau trimiteri la coduri, legi sau regulamente 

în vigoare şi adesea inaplicabil. 
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până şi existenţa multora din legămintele internaţionale pe care sunt chemaţi să le aplice sau să 

aibă grija să fie aplicate de alţii
18

. 
Urmarea regulilor stabilite 

După cele arătate, este inutil să mai insistăm asupra posibilităţilor de aplicare 

conştiincioasă a tratatelor, legilor interne
19

 şi altor dispoziţiuni legale, din partea organelor 

                                                        
18Ministerul Afacerilor Străine din timpul regelui Carol I avusese grija să publice cel puţin diferite colecţii de 

tratate pentru uzul serviciului. Exemple: lucrările lui M. Mitilineu, [ Mihail Mitilineu, Collecţiune de tratatele şi 

convenţiunile României cu puterile streine de la annul 1368 până în zilele nôstre, Bucuresci, Noua Typographie a 

Laboratorilor Români, 1874, 365 p.] (1874), Tr. Djuvara [Trandafir Djuvara, Tractate, convenţiuni şi învoiri 

internaţionale ale României actualmente în vigore: publicate de pe texturile originale, cu note explicative şi indexuri, urmate 

de tarifurile vamale, general şi convenţional, şi de note statistice asupra comerciului exterior, precedate de o introducere la 

studiu dreptului convenţional al României - Traités, conventions et arrangements internationaux de la Roumanie 

actuellement en vigueur publiés d'ordre de M. le Ministre des Affaires Étrangères, d'après les textes originaux avec notes 

explicatives et index suivis des tarifs douaniers et de notices statistiques sur le commerce extérieur précédés d'une 

introduction à l'étude du droit conventionnel de la Roumanie, Bucuresci-Paris, Al. Degenmann - Librairie Nouvelle 

de Droit et de Jurisprudence Arthur Rousseau, 1888, 1013 p.], (1888) şi C. Brăileanu, [Constantin Brăileanu, 

Convenţiunile României cu statele străine privitoare la comerciu şi mărci de fabrică. Tarifa generală a drepturilor de vamă şi 

taxa de ¥%. Legile şi regulamentele asupra mărcilor de fabrică şi de comerciu, încurajarei industriei naţionale şi comerciulu i 

ambulant, Bucuresci, Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1898, 283 p.] (1898). Institutul Social Român ne -a 

dat, în anul 1925, un tablou de tratate, convenţii etc. atunci în vigoare, întocmit de d. consul general B. 

Ţiulescu [Constantin B. Ţiulescu, consul general, Tablou de tratatele, convenţiile şi aranjamentele internaţionale ale 

României, actualmente în vigoare, alcătuit la 21 maiu 1925. In: „Politica externă a României. 19 prelegeri publice 

organizate de Institutul Social Român, cu o anexă cuprinzând tratate, convenţii şi alt material în legătură cu 

Societatea Naţiunilor şi problemele de politică externă a României (text francez)", Bucureşti, Institutul Social 

Român, 1925, p. 631-706.], neexistând atunci la Minister „nici măcar un registru în care să se treacă convenţiile 

cu toate datele care le privesc, ţinut zilnic la curent cu modificările ivite în regimul nostru convenţional". 

Această iniţiativă, luată de un modest consul, a fost urmată în anul 1938 de d. ministru plenipotenţiar Fr. 

Nanu care a publicat o „Condică a Tratatelor şi altor legăminte ale României" [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor 

legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I-III, Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, vol. I, 1938, 354 p; vol. II, 1938, p. 355-

687, 88 p.; vol. III, Legăminte din anii 1938-1941 şi adausuri la volumele I şi II (1354-1937), 1942, 147 p.] din care au 

apărut două volume şi două suplimente (1938, 1939, 1942 şi 1943). Înşirarea tratatelor fără textul lor nefiind 

însă de ajuns, se proiectase o colecţie de convenţii multilaterale pentru care s-au şi executat un număr de 

extrase la Monitorul Oficial, în anii 1939-1940. Acest material n-a fost însă prelucrat şi se va fi pierdut de atunci. 

În octombrie 1945, un alt funcţionar consular, d. A[lexandru] Botez a putut întocmi cel puţin o colecţie 

hectografiată de tratate şi convenţii consulare, de stabilire şi navigaţie, pentru uzul intern al Ministerului. 

Colecţia Hamangiu, pe de altă parte, lipseşte oficiilor noastre. O legaţie importantă ca cea de la Berlin 

n-avea decât un singur volum. Majoritatea oficiilor n-au măcar un Cod Civil, Comercial sau Penal, precum am 

stabilit oficial când conduceam Direcţia Consulară, în 1942. Regulamentul pentru bibliotecile oficiilor, 

întocmit în cadrul „Manualului Diplomatic şi Consular" nefiind aplicat de nici un oficiu, ar fi de altfel o 

cheltuială inutilă să înzestrăm legaţiile şi consulatele cu biblioteci costisitoare, în condiţiunile de astăzi.  
19Sunt multe legi interne care nu pot fi bine aplicate de administraţia şi justiţia române în interiorul ţării, fără 

concursul priceput al organelor Ministerului de Externe. Exemple dintre cele multe: art. 2 al. 2 din Codul Civil, 

art. 75 punct 10 şi 374-375 din Codul de Procedură Civilă, art. 6, 9, 11, 12-19, 219-226 din Codul Penal, art. 10 

punct 5 şi 8, 40-41, 48-49 şi 61 din Legea naţionalităţii, art. 38 din Legea [actelor stării civile] şi 32 din 

regulamentul priv[itor] la actele stării civile, art. 4 din Legea asupra proprietăţii literare şi artistice, pentru a nu 

menţiona numeroasele dispoziţiuni cuprinse în tratatele în vigoare, având deci tărie de lege. Sunt alte legi 

care, deşi pricinuite de nevoile interne, trebuie totuşi aplicate şi în străinătate. Uneori concursul legaţiilor şi 

consulatelor este expres prevăzut, altă dată tacit înţeles. Nu s-au dat insă niciodată instrucţiunile permanente 

necesare la promulgarea legilor respective. Exemple: art. 493-95, 499, 527, 603 şi 688 din Codul Maritim 

Comercial, art. 34 din Legea p[entru] organizarea marinei comerciale, art. 30 al. 2 din regulamentul Legii de 

organizare a marinei militare, art. 95 din Legea pentru poliţia maritimă şi fluvială, art. 3 din Legea privitoare 

la declararea morţii prezumate din 2 august 1940 şi art. 93-99 şi 110 din Legea pentru autentificarea 
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Ministerului de Externe sau asupra activităţii lor de supraveghere ca drepturile convenţionale ale 

României să fie respectate. 

Cu toată bunăvoinţa existând în multe părţi, nu se poate lucra „sine lege certa, sine jure 

certo", pentru a cita pe Pomponius
20 21

 şi o lege, un regulament sau o convenţie nu poate fi certă 

pentru funcţionarul care n-o cunoaşte. 

Având în vedere aceste fapte care n-au fost şi nici nu pot fi contestate, subsemnatul 

luase, în anul 1941, iniţiativa întocmirii unui „Manual Diplomatic şi Consular", conform 

planului arătat la anexele 1 şi 2 aici alăturate
11

. 

O asemenea lucrare cu caracter permanent nu poate cuprinde decât materiile asupra 

cărora s-au stabilit reguli precise. Redactarea textelor a dat deci prilejul să se examineze, 

împreună cu alte departamente interesate, un număr însemnat de probleme expuse apoi în cele 

circa 1000 pagini ce s-au tipărit până la încetarea lucrărilor şi în sutele de pagini rămase încă în 

proiect, precum vom vedea mai jos. 

Lucrarea trebuind să fie cât mai completă, pentru a fi utilă, nu poate trata numai de 

materiile de uz curent, cum cred unii. Sunt şi cazuri ce se ivesc destul de rar, pentru care este 

totuşi necesar să lucrăm cu preciziune, să hotărâm la timp ce este de făcut
22

. 
Foloasele unui „Manual Diplomatic şi Consular" 

Reglementarea serviciului printr-un codex de documentare, cuprinzând toate 

instrucţiunile de serviciu trebuincioase, ar aduce cu sine consecinţe pe care le credem în 

interesul public, indiferent de faptul dacă sunt plăcute sau nu funcţionarilor chemaţi să aplice 

regulile odată stabilite. Cele astfel arătate, se aplică de altfel în linii generale tuturor ministerelor 

înzestrate cu instrucţiuni de serviciu tipărite. 

Printre aceste consecinţe notăm: 

a) Ne va arăta cu preciziune care sunt îndatoririle şi atribuţiunile funcţionarilor. 

b) Ne va ajuta să stabilim răspunderea în caz de greşeli, neglijenţe sau omisiuni, ceea ce nu 

se poate, cât timp Ministerul n-a socotit necesar să întocmească instrucţiunile de serviciu 

necesare. 

c) Unitatea de direcţie va fi întărită - inutil să insistăm ! 

d) Ministerul va avea în sfârşit organul oficial necesar pentru a răspândi dar şi pentru a fixa 

dispoziţiunile ce binevoieşte a lua pentru îmbunătăţirea serviciului. În lipsa unui asemenea 

organ, circularele sporadice trimise oficiilor noastre se rătăcesc uşor. Când asemenea circulare 

cuprind dispoziţiuni puţin apreciate de funcţionari, ele au o tendinţă să dispară fără urmă. Care 

este însă ministrul care nu doreşte ca ordinele pe care le dă să fie şi ascultate ? 

                                                                                                                                                                                  
înscrisurilor din 1944. Legiuitorul român face el oare legi pentru ca ele să nu fie şi să nu poată fi aplicate ? 
20 In „libro singulari enchiridii" [Pomponius, Libro singulari Enchiridii, D.1,2,2: „Et quidem initio civitatis 

nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus 

gubernabantur" ]. 
21 [Nu se publică aici. Vezi în acest sens anexa nr. 7 din capitolul anexe al prezentei lucări. Regulament pentru 

Manualul Diplomatic şi Consular din 25 iulie 1944, publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 03.08.1944; Vezi anexa 

nr. 2 din capitolul anexe al prezentei lucrări. Circulara explicativă a Manualului din 12 decembrie 1942 (nr. 

101.366)]. 
22 Exemple: o căsătorie celebrată la o legaţie, constatarea că un vas având pasageri români la bord nu 

îndeplineşte condiţiunile de siguranţă prevăzute în tratatele internaţionale (vasul „Struma" de pildă), sau 

normele generale de urmat de o legaţie cu ocazia ruperii relaţiunilor diplomatice, ca să nu se uite nimic.  
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e) Manualul va putea aduce cu sine o reducere însemnată de personal la mai toate oficiile 

noastre în străinătate, fie această economie dorită sau nu. Va îmbrăţişa întreaga carieră, făcând 

inutilă menţinerea mai multor funcţionari specializaţi, unde unul singur ar trebui să fie de ajuns. 

f) Manualul fiind lucrat în capitole independente, pe foi separate, va aduce cu sine o 

simplificare a lucrului, cu alte cuvinte, o reducere a birocraţiei. Asupra materiilor reglementate, 

nu se vor mai cere instrucţiuni. La numeroase referate sau adrese, se pot anexa texte tipărite din 

Manual, arătând situaţia legală în care ne aflăm şi felul Ministerului de Externe [de] a privi 

problemele înfăţişate. Tot aşa cu ordinele date: se poate indica, cum s-a şi făcut pe vremuri la 

Direcţia Consulară, numai paragraful din Manual de aplicat în cazurile speciale ce se ivesc, fără 

alte explicaţii. 

g) Nivelul general profesional al funcţionarilor din toate ramurile carierei se va ridica. 

Acest rol didactic al unui „Manual Diplomatic şi Consular" nu trebuie subestimat. Pentru a avea 

o diplomaţie răspunzând cerinţelor moderne, vom trebui să pregătim cadrele care ne lipsesc ! 

Funcţionarul tânăr, nou intrat în Minister, lipsit în genere de alt bagaj ştiinţific, decât de 

o licenţă în drept sau litere şi fără experienţă practică, va avea în sfârşit organul de documentare 

necesar, prelucrat pentru nevoile noastre specifice româneşti. Cred că reguli aplicabile nouă ne 

sunt mai utile decât o eventuală cunoaştere teoretică a celor stabilite de Ministerele altor ţări 

pentru uzul funcţionarilor lor. Multe din cunoştinţele cuprinse într-un bun „Manual" românesc 

nici nu pot fi dobândite în altă parte. 

h) Lucrarea va pune la îndemână demnitarului de stat sau clientului politic („outsider"), 

numit de-a dreptul la conducerea unei legaţii sau unui consulat, cel puţin cunoştinţele tehnice şi 

protocolare cerute pentru a evita anumite greşeli. Acest şef, uneori improvizat, va fi totodată în 

măsură să controleze cu certitudine cum este secundat de funcţionarii săi în subordine, va 

constata dacă sunt capabili şi leali, ceea ce nu se poate fără documentaţia necesară, întocmită la 

timp de Minister. 

i) Cele arătate sub litera h se aplică a fortiori titularilor Departamentului, siliţi să 

încredinţeze conducerea administrativă unor colaboratori de carieră (secretar general, directori 

etc). Chiar şi fără reguli scrise, aceşti funcţionari de carieră, care nu se înlocuiesc uşor deoarece 

sunt puţini la număr, numai ei având experienţa şi cunoştinţele tehnice necesare, vor crea o 

oarecare stabilitate sau continuitate în Minister. Cât timp este numai orală, această continuitate 

va fi însă lipsită de preciziune. Dacă este bună, trebuie să o întărim, ceea ce nu se poate decât 

prin consemnarea ei în scris. Numai astfel, ea se va putea dezvolta în doctrină
23

. 

j) Regulile permanente de serviciu tipărite vor fi oricând la îndemâna românilor direct 

interesaţi. Oricine se va putea încredinţa astfel cum agenţii diplomatici şi consulari îşi fac 

datoria. Se spune că aceştia alcătuiesc o elită. Astfel fiind, nu ne temem de control. Să fie acest 

control cât mai sever !
24

 

                                                        
23 Miniştrii se plâng uneori de „tirania" colaboratorilor de carieră, de care au totuşi nevoie. O astfel  de tiranie, 

dacă există într-adevăr, va diminua când şeful suprem va fi în măsură să cunoască toate regulile stabilite de 

predecesorii săi, ele fiind tipărite şi deci la îndemână. 
24 Conform unei sugestii a d-lui vicepreşedinte al Consiliului [de Miniştri], Gh[eorghe] Tătărescu, din anul 

1945, Manualul era să fie completat printr-o broşură, arătând publicului românesc diferitele foloase ce ar fi 

chemat să-i aducă un serviciu diplomatic şi consular organizat. Este metoda urmată de marile bănci comerciale 

engleze şi suedeze, arătând serviciile ce sunt gata să aducă. Această lucrare de popularizare nu a putut fi 

întreprinsă, deoarece Manualul nu s-a terminat. 
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k) Manualul este cea mai democratică lucrare încercată vreodată la palatul Sturdza. Este 

menită să pună la dispoziţia funcţionarului mic, lipsit de „protecţie", posibilitatea (altfel 

inexistentă), [de] a dobândi o bună parte din cunoştinţele necesare pentru a putea ajunge la un 

loc de comandă. 

l) Prin „Manualul Diplomatic şi Consular" am reuşit să pun în sfârşit bazele unui drept 

consular maritim românesc, materie care scăpase atenţiei conducătorilor, diplomaţi de carieră, ai 

Departamentului şi uneori până şi uitată de legislatorul român ! După 73 de ani de aşteptare, 

consulii români sunt acum, în sfârşit, puşi în măsură să-şi facă datoria în domeniul menţionat. 

Colaborarea necesară între Ministerul de Externe şi autorităţile noastre superioare maritime era 

pe cale a deveni o realitate. Opera începută a rămas însă neterminată, prin sistarea lucrărilor 

Manualului
25

. 

m) Manualul este, în sfârşit, primul pas de apropiere a celor cinci ramuri ale carierei, 

complete, specializate, disparate şi lucrând adesea izolat la care România, singura printre state, a 

ajuns. Ne gândim la ramura diplomatică, consulară, administrativă, economică şi de presă. Chiar 

dacă o astfel de apropiere nu este dorită, precum vom vedea mai jos, „sentiment naturel 

qu'éprouvent les privilégiés à ne pas abandonner leurs privilèges"
26

, fapt rămâne că experienţa 

din toate ţările conduce spre cariera unică, cu pregătire multilaterală
27

 (vezi anexa 3 aici 

alăturată)
28

. 

Criticele aduse Manualului 

Am arătat astfel că înfăptuirea unui „Manual Diplomatic şi Consular", în sensul în care 

credem necesar, nu este binevenită în toate părţile. Aduce cu sine anumite consecinţe nedorite. 

Era deci firesc că însăşi ideea de-a modifica ceea ce unii socotesc ca o tradiţie bună era să 

întâmpine opoziţie. Această împotrivire a fost uneori deschisă, îmbrăcând însă în genere o formă 

mai subtilă, diplomatică, prin piedici şi întârzieri nesfârşite puse lucrării. La colaborarea dorită 

în Minister nu s-a ajuns. 

                                                        
25 Materia a fost dezvoltată nu numai în multe referate, dar mai ales în lucrarea noastră „Spre doctrina  

românească a dreptului internaţional". [Spre doctrina românească a dreptului internaţional - (Contribuţia serviciului 

diplomatico-consular) de „ICH DIEN" (sic !), 20 ianuarie 1946, 181 file; studiul, inedit, se păstrează la BAR, fond 

Arhiva Karadja/ cota A 511/1-2. Dactilograma poartă însemnările şi corecturile autorului şi menţiunea, pe 

prima pagină: „Dăruit Academiei Române pentru păstrare în secţia Manuscriselor din partea autorului, 

Constantin I. Karadja, 12/7/1946". Studiul conţine anexe şi este precedat de scrisoarea lui Constantin I. Karadja 

adresată preşedintelui Academiei Române din 3 iulie 1946 (2 file) şi de referatul  

întocmit de preşedintele Academiei Române, prof. Andrei Rădulescu, asupra studiului menţionat (copie, 2 
file)]. 
26 Citaţia este luată din lucrarea „Les Consuls de France” de James Donnadieu, Paris, 1928, p. 89 [James 

Donnadieu, Les Consuls de France, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1928, 215 p.]. Cariera unică nu poate veni 

însă decât treptat, după ani de pregătire. Trebuie să fie însă ţinta finală, cu toate că se lucrează la noi în sens 

contrar, de la 1943 încoace. 
27 Aceasta nu împiedică trimiterea în străinătate a unor rari specialişti când este într-adevăr necesar. Aceşti 

specialişti se întorc însă în ţara lor, după câţiva ani, cu experienţa câştigată, la cariera lor normală - cum este 

cazul şi cu ataşaţii militari. În cazuri excepţionale, unele ţări dau însă posibilitatea unor asemenea specialişti, 

deosebit de capabili, să intre în cariera diplomatică. 
28 Adnotare Constantin I. Karadja; [Anexa 3 nu se publică. Se referă la articolul „Democratizarea serviciului 

diplomatico-consular englez”, publicat în ziarul „Liberalul” din 07.02.1947. CNSAS, fond Documentar, dosar nr. 

8845 - Ministerul Afacerilor Externe, vol. 6, f. 300-301]. 
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Nu s-au adus critici textelor în sine. Inexactităţi, contraziceri sau dispozi- ţiuni ilegale 

nu s-au găsit !
29

. Ne dăm totuşi bine seama de slăbiciunile inerente oricărei lucrări similare, mai 

ales când totul este de clădit de la temelie. Multe capitole vor trebui să fie îmbunătăţite cu 

timpul, cu toate că au fost examinate de cei mai buni specialişti (jurişti, foşti miniştri cu 

experienţă, grefieri de tribunal, foşti căpitani de port, economişti, cameră de comerţ, ofiţeri de 

stat major, fiecare în specialitatea lui) înainte să se prezinte textele pentru aprobarea ministrului 

sau locţiitorului d-sale. Îmbunătăţirile necesare vor fi de altfel uşor efectuate, prin înlocuirea 

paginilor detaşate, nesatisfăcătoare. Înainte de a repara o casă, este însă obişnuit ca ea să fie cel 

puţin terminată. 

Dacă textele în sine au suportat criticile care nici n-au fost formulate, s-au ridicat în 

schimb obiecţiuni în contra scopului urmat şi metodei alese pentru înfăptuirea acestui scop. 

Aceste critici pot fi rezumate în zece puncte. Pentru ca să fim obiectivi, ele vor trebui să fie 

expuse: 

1. „Degeaba încercăm să stabilim reguli scrise, care tot nu vor fi urmate". Cu toate că 

„leges sine moribus vanae proficiunt"
30

, socotim această afirmaţie ca dureroasă. Dacă aceste 

reguli sunt bune, ne vine greu a crede că conducerea administrativă a Ministerului de mâine (nu 

vorbim de cea politică, rezervată ministrului) nu le va putea impune, cu timpul ! Să ne declarăm 

oare învinşi, înainte de-a şti măcar ce dorim ? Primul pas este în tot cazul să întocmim regulile 

necesare pentru a rândui serviciul în aşa fel, încât să închidem uşa abuzului şi bunului plac. 

2. „Manualul trebuie să fie numai consular, numai ramurile consulare şi administrative 

având nevoie de reguli precise". Să nu fim însă prea suficienţi. „A diplomatist should be 

modest" spune Harold Nicolson
31

. Se poate întâmpla ca diplomatul de carieră să aibă şi el 

nevoie de documentaţie şi chiar de directive permanente date de şeful Departamentului, sub o 

formă accesibilă. 

3. A treia obiecţie formulată este că „metoda aleasă va duce la o extindere a 

birocraţiei". Într-un proiect oficial de regulament pentru una din cele cinci ramuri ale carierei, 

prezentat şefului Departamentului în anul 1943 de funcţionarii de carieră ocupând locuri de 

conducere, se emitea părerea că „funcţionarii de specialitate de peste hotare vor trebui să aibă 

libertatea de mişcare şi deci să reducă cât mai mult posibil partea birocratică, îndrumând şi 

supraveghind numai lucrările de cancelarie, evidenţă etc ... obligaţii ce revin personalului 

                                                        
29 Şi astăzi „Manualul” este pus la dispoziţie oficiilor şi folosit de ele - în starea incompletă şi perimată în care 

se găseşte ! 
30 Horaţiu, Carmina, III, 24, 35. 

„Quid tristes querimoniae si non 

supplicio culpa reciditur, quid leges 

sine moribus uanae proficiunt, si 

neque feruidis pars inclusa 

caloribus mundi nec Boreae 

finitimum latus durataeque solo 

niues mercatorem abigunt, horrida 

callidi uincunt aequora nauitae ?". 
31 Vezi Diplomacy, London, 1939, p. 119. [„These, then, are the qualities of my ideal diplomatist. Truth, 

accuracy, calm, patience, good temper, modesty and loyalty. They are also the qualities of an ideal diplomacy. 

But, the reader may object, you have forgotten intelligence, knowledge, discernment, prudence, hospitality, 

charm, industry, courage and even tact. I have not forgotten them. I have taken them for granted". Harold 

Nicolson, Diplomacy, p. 126] [Harold Nicolson, Diplomacy, London, Thornton Butterworth, 1939, 255 p.]. 
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auxiliar". 

După regulamentul propus, Ministerul era deci să statornicească un abuz prea cunoscut 

în serviciile noastre, principiul libertăţii absolute de mişcare a funcţionarului superior
32

, 

obligaţiile mai puţin plăcute revenind numai personalului inferior sau auxiliar. 

Birocraţie inutilă, nu ! Munca ordonată, da ! 

Situaţia financiară a statului român nu va mai îngădui în viitor să menţinem la oficiile 

noastre un personal auxiliar pentru muncă şi un personal superior, de specialitate, pentru 

plimbări. Manualul era tocmai menit să ajute pe funcţionarul auxiliar care munceşte, dându-i 

cultura tehnică şi profesională necesară (în afară, bineînţeles, de însuşirile unui „gentleman" şi 

cunoştinţele necesare a limbilor străine, unde nici un „Manual" nu poate umple golul - dacă 

există), pentru a deveni şi el funcţionar superior, nu însă „de specialitate" care se plimbă, ci 

având pregătirea multilaterală a celor mai buni dintre colegii noştri străini. 

4. „Manualul arată multe lucruri inutile care sunt evidente pentru orice funcţionar 

inteligent. În trecut, ele n-au fost consemnate în scris, aceasta nu va fi necesar nici în viitor". 

Când un convoi trece peste ocean, viteza lui nu se măsoară după puterile vasului cel 

mai puternic, ci după cel mai lent. Trebuie ţinut seamă de aceste vase lente, cât timp fac încă 

parte din convoi. Aşa este şi cu Manualul Departamentului. 

5. „Manualul este prea amănunţit. Trebuie redus şi concentrat, pentru a deveni 

utilizabil". 

Nu ni s-a arătat totuşi un singur exemplu concret, unde o astfel de generalizare a 

materiei ar fi fost utilă, unde Manualul n-ar fi destul de superficial. De multe ori, a trebuit să 

propunem chiar reguli amănunţite. Era necesar să comentăm un număr însemnat de convenţii 

internaţionale şi legi interne, şi ele amănunţite, să arătăm cum înţelege Ministerul de Externe ca 

ele să fie interpretate şi aplicate - exact, nu aproximativ ! 

Dacă toţi autorii sunt de acord pentru a socoti că nu se poate face o diplomaţie bună, 

fără rânduială şi preciziune
33

, aceasta este mai ales adevărat în ceea ce priveşte latura 

administrativă şi juridică, dintre cele mai importante ale profesiunii noastre
34

. Din orice punct de 

vedere am privi problema constatăm nevoia unor reguli, concentrate în măsura putinţei, dar mai 

                                                        
32 Am avut, de pildă, mai mulţi miniştri plenipotenţiari acreditaţi în Danemarca, cu reşedinţa de fapt mai mult 

la Paris, decât la Copenhaga. Aceasta a fost o cauză de nemulţumire din partea danezilor.  
33 „The professional diplomatist is inured from his earliest days as an attaché to rules of precision. It is the 

amateur diplomatist who is apt to be slovenly" - aceste cuvinte aspre, condamnând sistemul pe care-l 

combatem au fost scrise de Harold Nicolson în minunata sa carte „Diplomacy", London, 1939, p. 112. [„If 

truthfulness be the first essential for the ideal diplomatist, the second essential is precision. By this is meant 

not merely intellectual accuracy, but moral accuracy. The negotiator should be accurate both in mind and 

soul. The professional diplomatist is inured, from his earliest days as an attache, to rules of precision. It is the 

amateur diplomatist who is apt to be slovenly. Even politicians, even cabinet ministers, have been known to 

overlook the fact that diplomacy, as its name implies, is a written rather than a verbal art and the great  high-

roads of history are strewn with little shrines of peace which have either been left unfinished, or have 

collapsed when completed, for the sole reason that their foundations were built on the sands of some verbal 

misconception". Harold Nicolson, Diplomacy, p. 112-113] [Harold Nicolson, Diplomacy, London, Thornton 

Butterworth, 1939, 255 p.]. 
34 „Dans les chancelleries, les plus gros dossiers ne viennent pas de l'activité politique de la mission, mais de 

son activité administrative" spune Baronul de Szillassy, în „Dictionnaire diplomatique", II, Paris, Académie 

Diplomatique Internationale, p. 205 [Julius de Szilassy, Negociation (la), p. 205-207. In: „Dictionnaire 

diplomatique", Publié sous la direction de A.F. Frangulis, Tome II, M à Z, Académie Diplomatique 

Internationale, Paris, Imprimerie Lang. Blanchong et Cie, 1933, 1120 p.]. 
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ales clare şi precise. Aceasta este ceea ce a lipsit serviciilor noastre în trecut, tradiţie ce nu 

putem socoti ca fericită. 

În materii ca cele ale căsătoriilor şi succesiunilor, de pildă
35

, asupra cărora Ministerul 

nu socotise necesar să dea decât câteva rânduri neprecise în regulamentul consular, sau când este 

vorba de naufragii şi abordaje, când sute de milioane de lei aur pot fi în joc împreună cu grave 

răspunderi penale, sau când este vorba de regulile tehnice necesare pentru încheierea unei 

convenţii sub care România îşi va pune semnătura, sau când ne ocupăm de procedura de urmat 

şi de regulile disciplinare cerute delegaţiei române la o conferinţă internaţională
36

 - cum să nu 

lucrăm fără preciziune şi amănunte ? Rezultatele s-au văzut adesea în trecut. 

Avem de fapt nevoie de instrucţiuni permanente încă mult mai amănunţite decât 

serviciile diplomatice ale altor ţări, unde schimbarea structurii sociale din ultimii 25 de ani a fost 

mai puţin abruptă decât în România şi unde exista, încă de generaţii, o bună tradiţie diplomatico-

consulară, mai ferm înrădăcinată decât era cazul în ţara noastră, pe vremea când diplomaţii-

boieri de altă dată au dispărut. 

6. „Rânduirea Manualului nu este bună, materiile nefiind înşirate cum ar fi trebuit". 

Manualul nu este însă o carte. Prin definiţia dată în însuşi regulamentul lui
37 

este „o 

colecţie oficială de documente, alcătuind un corpus de texte de legi, regulamente, circulare şi 

instrucţiuni însoţite de explicaţii". 

Manualul nu poate fi mai mult decât „Monitorul Oficial" o lucrare de sinteză, cu 

capitole rânduite absolut logic. Trebuie să crească treptat, după necesităţi. Partea importantă nu 

este şirul capitolelor, ci posibilitatea de a găsi, în orice moment, fără pierdere de timp, 

documentaţia de care avem nevoie
38

. Aceasta este cu putinţă prin index, repertoriu alfabetic 

(tipărite periodic) şi numeroasele referinţe în text
39

. Funcţionarul conştiincios va ajunge de altfel 

în scurt timp să ştie exact sub ce rubrici s-au dat toate instrucţiunile de uz curent. 

Manualul a fost creat din nimic, fiindcă nu exista nimic similar în ţara noastră şi chiar 

în puţine ţări străine
40

. Nu era cu putinţă şi nu va fi nici în viitor cu putinţă să ştim dinainte toate 

textele ce erau sau vor deveni necesare - cum nici preşedintele de tribunal nu ştie a priori ce legi 

va avea de aplicat mâine. O rânduire absolut sistematică a capitolelor nu este posibilă în nici o 

                                                        
35 Importantul capitol despre succesiuni, deşi lucrat de ani de zile şi aprobat de un avocat de specialitate de 

mâna întâi, a rămas totuşi la dosar. Mai ales în America, economia naţională a pierdut miliarde în cursul 

anilor, deoarece interesele moştenitorilor şi legatarilor români n-au fost apărate. 
36 Şi aceste două subiecte, lipsite de interes pentru Ministerul nostru de Externe au fost lucrate de ani de zile - 

în zadar ! 
37 [Vezi anexa 1, art. 1 (aici alăturată). Nu se publică aici. Vezi în acest sens anexa nr. 7 din capitolul anexe al 

prezentei lucări. Regulament pentru Manualul Diplomatic şi Consular din 25 iulie 1944, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 179 din 03.08.1944]. 
38 „Să nu ne îngrijim de simetria lucrării, ci de utilitatea ei", spune Lord Macaulay, citat de Gustave Le Bon, 

Psychologie des Foules, p. 72. [„Ne point s' inquiéter de la symétrie, et s' inquiéter beaucoup de l' utilité" - 

precizează autorul la p. 56] [Gustave Le Bon, Psychologie des Foules, 9e édition, Paris, Édition Félix Alcan, 1905, 

192 p.]. 
39 Aceste referinţe sunt lipsite de orice sens, cât timp multe din capitolele prevăzute n-au putut fi tipărite. Un 

Manual torso nu-şi poate îndeplini rostul. 
40 Lucrarea cea mai apropiată de a noastră este cea întocmită de State Department din Washington. Ne -a şi fost 

de multe ori de folos [Regulations Prescribed for the Use of the Consular Service of the United States, Washington, 

Government Printing Office, 1874; Ibidem, Washington, 1881; Ibidem, Washington, 1888; Ibidem, 

Washington,1896, etc.]. 
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lucrare periodică, neavând terminus ad quem. O atare rânduire nici nu este necesară
41

. 

7. „Instrucţiunile date agenţilor diplomatici fac parte din secretul diplomatic. Nu pot fi 

tipărite, pentru a nu fi eventual divulgate". 

Trebuie să distingem însă între instrucţiunile „particulare" date de la caz la caz, care 

sunt adesea confidenţiale şi uneori chiar secrete (ceea ce nu este acelaşi lucru !)
42

, şi cele 

„permanente", care pot şi trebuie în genere să fie cunoscute şi în afară de Minister. În multe ţări 

aceste norme permanente sunt puse chiar în comerţ. Sunt alcătuite din volume de sute şi uneori 

chiar mii de pagini
43

, nu de o broşură de 48 pagini, cum este regulamentul nostru consular. 

Aceste instrucţiuni permanente sunt apoi explicate, comentate şi uneori chiar criticate de 

profesori de drept internaţional, comparativ şi maritim
44

. Ele ajung astfel să fie mereu 

îmbunătăţite. 

Colaborarea atât de necesară între Minister şi universitate devine astfel o realitate. 

Tânărul student este în măsură să se pună la curent cu metodele şi spiritul de la Minister. Va şti 

cum se lucrează, înainte de-a fi admis în carieră. Profesorul însă va afla cum rezolvăm în 

practică un număr însemnat de probleme (juridice, administrative, economice etc), pe care le 

cunoaşte altfel adesea numai din literatură şi aceasta încă din literatura străină. 

8. „Generalizarea cunoştinţelor tehnice, ducând la o apropiere a carierelor sau uşurând 

sarcina outsider-ilor, n-ar fi de dorit. Numai prin cariere specializate şi exclusive se pot păstra 

drepturile câştigate. Poziţiile de conducere (juridice, economice, culturale şi în primul rând cele 

diplomatice) trebuie în tot cazul să fie 

                                                        
41 [Vezi, mai sus, nota 14]. 
42 Şi aceste instrucţiuni vor trebui însă să fie conforme regulilor generale stabilite. 
43 Exemple: Germania, vezi König: Handbuch 1875 [Bernhard Woldemar König, Handbuch des Konsularwesens, 

Berlin, Decker, 1875, 648 p.] şi alte şapte ediţii şi Kraske: Handbuch 1939 [Handbuch des auswärtigen Dienstes, Auf 

Veranlassung des Auswärtigen Amtes bearbeitet von Erich Kraske, Halle/Saale, Max Niemeyer Verlag, 1939, 

715 p.]. Austria-Ungaria: Malfatti, Handbuch 1904, [Josef Ritter von Malfatti di Monte Tretto, Handbuch des 

österreichisch-ungarischen Konsularwesens, nebst einem Anhang, Zweite, vollständig umgearbeitete und verbesserte 

Auflage. Mit 30 Tafeln und einem alphabetischen Sachregister, Wien, Wilhelm Braumüller, 1904, Band 1: 

Konsularwesen XXVIII, 796 S; Band 2: Konsular-Normalien XLI, 1235 S.] 2 volume de 1200 pagini. Franţa: Verdier 

1933, 2 volume [Abel-Léonce Verdier, Manuel pratique des consulats, vol. I, Paris, Éditions P. Simonnet, 1933, 374 

p; vol. II, Paris, Éditions, P. Simonnet, 1946, 244 p.] şi lucrările lui De Clerc şi de Vallat în multe ediţii şi multe 

volume [Charles de Vallat, Guide pratique des consulats, Publié sous les auspices du ministère des affaires 

étrangères, mise à jour d'après les plus récents documents officiels par M. Jules de Clercq, Éditeurs 

Guillaumin et Cie., Paris, 1851, 781 p.; Ibidem, 5 éd., vol. I-II, Paris, Éditions Auguste Pedone, 1898, vol. I, 606, 

p.; vol. II, 495 p. etc.] Belgia: Manuel officiel des chancelleries diplomatiques et consulaires, 1934, 3 volume [Manuel 

officiel des chancelleries diplomatiques et consulaires, Tome I-II, Tournai, Imprimerie des Établissements 

Casterman, 1934, 1930 p.] şi cunoscuta lucrare a lui Garcia de la Vega [Désiré de Garcia de la Vega, Guide 

pratique des agents politiques du Ministère des Affaires Étrangères. Cérémonial national et cérémonial de la cour de 

Belgique, Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée, Paris, Albert Fontemoing Éditeur, 1899, 725 p.]. 

Anglia: Satow, Guide to diplomatic practice, [Ernest Mason Satow, A guide to diplomatic practice, vol. I-II, London-

New York-Toronto, second and revised edition, Longmans, Green and Co.. 1922, vol. I, 419 p.; vol. II, 438 p.] şi 

tradiţionalele Consular Regulations publicate în multe ediţii. U.S.A.: Foreign Service Regulations, lucrare 

permanentă, tipărită [pe] foi volante, ca a noastră. Danemarca şi Suedia au, de asemenea, lucrări similare, tot 

atât de bune. 
44 Vezi, de pildă, Phillimore, Commentaries upon International Law, Londra, 4 vol [Robert Phillimore, 

Commentaries upon International Law, Third edition, Vol. I, London, Butterworths, 1879, 722 p.; Vol. II, London 

Butterworths, 1882, 702 p.; Vol. III, London, Butterworths, 1885, 964 p.; Vol. IV, London, Butterworths, 1889, 

869 p.] şi Pillet, Droit international privé [Antoine Pillet, Traité pratique de droit international privé, Tome I-II, Paris, 

Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1923, 789 p. ; 1924, 960 p.].  
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rezervate, ca şi în trecut, ramurii pur diplomatice a carierei. Ceilalţi funcţionari n- au şi nici nu 

trebuie să aibă pregătirea, experienţa şi documentaţia necesare". 

Lupta a fost dusă pe această temă şi în alte ţări. Privilegiile însă s-au dus, îndată ce 

cunoştinţele necesare au putut fi generalizate. Carierele au fost unificate până şi în Anglia, ţara 

tradiţiilor (vezi anexa 3
45

). 

În această privinţă este de notat ce scrie ministrul plenipotenţiar francez Biard d' Aunet: 

„Marele serviciu al intereselor franceze în străinătate este alcătuit din trei cariere deosebite 

(diplomatică, consulară şi administrativă), care se dispreţuiesc sau care se invidiază, evitând în 

genere să colaboreze şi care nu se penetrează decât rareori". Distinsul diplomat continuă astfel: 

„Aproape toate înaintările şi favorurile sunt pentru personalul diplomatic. Atingerea gradului de 

ministru plenipotenţiar, unde cele două cariere principale se unesc, este aproape asigurată 

diplomaţilor, după 25 de ani de carieră. Funcţionarii consulari, mai încărcaţi de lucru însă şi 

expuşi la riscuri mult mai mari, nu ajung decât excepţional la acest grad, şi în genere numai 

atunci când se apropie ceasul trecerii lor la pensie". 

S-a modificat de atunci situaţia în Franţa, precum se vede din următoarea citaţie: 

„Acţiunea consulilor fiind strâns legată cu cea a diplomaţilor, Franţa a înfăptuit unitatea 

carierelor, ceea ce era foarte cuminte. S-a dat acum ambelor servicii o origine comună (prin 

studii, examene şi alte condiţii identice) şi se permit mutaţii între cele două cariere"
46

. 

Avocatul cel mai elocvent pentru unificarea carierelor, la care a şi contribuit în ţara sa, a 

fost însă Harold Nicolson, care afirmă că nici un argument nu-l va putea convinge că o fuziune 

completă a serviciului consular cu cel diplomatic nu va fi în folosul ambelor servicii
47

. 

Acestea sunt părerile celor mai capabili diplomaţi străini. Am mai putea cita multe alte 

exemple belgiene, germane, suedeze, daneze etc. Ce să mai adăugăm ? Primul pas în direcţia cea 

bună ar fi, în tot cazul, răspândirea în Minister a tuturor cunoştinţelor necesare. Dacă 

„Manualul", precum e conceput, este de natură a grăbi această evoluţie, atunci nu este de prisos. 

9. „Manualul era o cheltuială prea mare pentru bugetul Ministerului, nu mai sunt 

fonduri disponibile pentru o asemenea lucrare". 

Pe acest temei au fost sistate lucrările, după multe luni de opoziţie nemărturisită. De 

răspuns este însă că Manualul n-a fost o cheltuială, ci un dar făcut statului. 

Era, de la început, o iniţiativă privată, luată la o direcţie atunci supraîncărcată de lucru de 

birocraţie, fără a necesita un singur funcţionar în plus şi fără a se neglija lucrările curente. Nu s-a 

primit nici un fel de diurne sau alte recompense. Nici una din persoanele care s-au ocupat cu 

această lucrare n-a cerut nimic
48

. Menţinerea unui singur funcţionar de prisos în străinătate timp 

                                                        
45 [Anexa 3 nu se publică. Se referă la articolul „Democratizarea serviciului diplomatico-consular englez”, publicat 

în ziarul „Liberalul” din 07.02.1947. CNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8845 - Ministerul Afacerilor Externe, 

vol. 6, f. 300-301]. 
46 J. Donnadieu, Les Consuls de France, Paris, 1928, p. 198 [James Donnadieu, Les Consuls de France, Paris, 

Librairie du Recueil Sirey, 1928, 215 p.]. [Vezi o recenzie a lucrării, la Paul Leuilliot, L'organisation des consulats. 

In: „Annales d'histoire économique et sociale. Revue trimestrielle”, Tome Premier, Paris, Librairie Armand 

Colin, Année 1929, Numéro 3, p. 439-440]. 
47 Harold Nicolson, op. cit., p. 221-225 [Harold Nicolson, Diplomacy, London, Thornton Butterworth, 1939, 255 

p.] şi anexa 3, aici alăturată; [Anexa 3 nu se publică. Se referă la articolul „Democratizarea serviciului diplomatico-

consular englez”, publicat în ziarul „Liberalul” din 07.02.1947. CNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8845 - 

Ministerul Afacerilor Externe, vol. 6, f. 300-301]. 
48 Nici în calitate de însărcinat cu conducerea Direcţiei Consulare timp de trei ani de zile n-am avut nici 

diurne, nici alte avantaje - fiind doar funcţionar consular ! 
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de o singură lună întrece ca sarcină bugetară tot ce s-a cheltuit cu tiparul şi hârtia Manualului, şi 

aici sunt bani care rămân în ţară, nu devize plătite prin export sau împrumut. Repetăm, că alte 

cheltuieli n-au fost. 

Fapt este, totuşi, că nu mai sunt fonduri pentru a menţine lucrarea măcar la zi. 

Legaţiunile şi consulatele vor începe acum să lucreze iarăşi, fără instrucţiuni de serviciu sau cu 

instrucţiuni incomplete şi uneori perimate. 

10. Un coleg făcând parte din ramura diplomatică a carierei ne obiectează în sfârşit, 

precum sper, în glumă: „Manualul cere muncă din partea celor mici şi stabileşte răspunderi 

pentru cei mari - două lucruri foarte dezagreabile". 

Faţă de acest argument, nu mai avem ce răspunde ! 

Istoricul „Manualului" 

Am arătat că lucrarea discutată era, din anul 1941, o iniţiativă privată a Direcţiei 

Consulare pe care o conduceam atunci. După nesfârşite dificultăţi, am reuşit treptat să public 

cam 1000 de pagini, până în luna ianuarie 1944. De atunci nu s-a mai examinat [nici] măcar un 

singur text. 

Abia în iulie 1944 am putut obţine aprobarea regulamentului menit să pună lucrarea pe 

un temei statornic. S-a publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 3 august 1944, în toiul crizei 

celei mai grave prin care a trecut vreodată ţara noastră ! Manualul a devenit astfel, în sfârşit, 

după trei ani de stăruinţe zadarnice din partea subsemnatului, un organ oficial al 

Departamentului (vezi textul la anexa 1, aici- alăturată)
49

. 

Articolul 4 din zisul regulament pe care l-am redactat prevede, însă, ceea ce este şi drept 

că, după redactare, proiectele de capitole să fie examinate de directorii de resort, înainte de a fi 

prezentate ministrului, spre aprobare. Am propus mai mult chiar: am sugerat ca toţi directorii din 

Minister să aibă posibilitatea [de] a propune modificarea textelor proiectate - să ne întâlnim 

periodic, în acest scop. Începând cu luna august 1944, de când lucrarea a căpătat un caracter 

oficial, nici o direcţie (în afară de cea a Protocolului) n-a putut găsi însă timpul necesar să 

examineze un singur text, chiar când a fost vorba de instrucţiuni necesare de aplicare a legilor 

promulgate de guvernul actual. Peste 50 de capitole au rămas astfel în suspensie. Multe din ele 

au fost totuşi găsite bune, aproape fără nici o 

modificare, de Consiliul Juridic al Ministerului, unele fiind chiar cerute de alte departamente, de 

pildă Ministerul Justiţiei, Comunicaţiilor (Direcţia Generală a Marinei Comerciale) etc. 

Binevoind să aprecieze lucrarea, dl. vicepreşedinte al Consiliului [de Miniştri] Gh. 

Tătărescu a dat însă în anul trecut (Monitorul Oficial nr. 134 din 16 iulie 1945) delegaţia nr. 

14.334, prevăzută la art. 2 din regulament, pentru „redactarea şi ţinerea la zi a Manualului 

Diplomatic şi Consular". 

Titularul Departamentului nu poate face mai mult. Prin natura ei, lucrarea nu poate fi 

redactată decât de funcţionari superiori de carieră (având cunoştinţele tehnice, juridice şi 

experienţa necesare). 

Ministrul însuşi are în sarcina d-sale întreaga conducere politică şi imensa răspundere a 

                                                        
49 [Nu se publică aici. Vezi în acest sens anexa nr. 7 din capitolul anexe al prezentei lucări. Regulament pentru 

Manualul Diplomatic şi Consular din 25 iulie 1944, publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 03.08.1944]. 
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relaţiunilor noastre diplomatice şi adesea şi economice cu statele străine, ceea ce ocupă puterile 

sale de muncă şi întregul său timp, care trebuie cruţat
50

. Ministrul încredinţează deci 

colaboratorilor d-sale de carieră, între altele, şi „întocmirea normelor şi directivelor”
51

. În mâna 

acestor funcţionari stă răspunderea şi organizarea întregului serviciu. De felul în care vor lucra 

ei atârnă nu numai prestigiul lor personal, dar şi cel al întregului departament. Ei reprezintă, 

precum am arătat mai sus, elementul de stabilitate, bună sau mai puţin bună !
52 53

 

Nereuşind însă să convingem pe aceşti colaboratori ai ministrului de utilitatea, ba 

necesitatea unui Manual general al serviciului, pus la dispoziţia tuturor funcţionarilor, fără 

deosebire de grad sau poziţie, lucrarea a stat pe loc. Nea trebuit 73 de ani de existenţă a 

Ministerului ca să o începem, ne va mai trebui 73 de ani ca să o terminăm ! 

Prin art. 9 lit. D, alin. 2 a Legii de organizare a Ministerului Afacerilor Străine din 8 

martie 1946 (Monitorul Oficial nr. 57) s-a trecut, în sfârşit, în sarcina şefului Diviziei Afacerilor 

Consulare „completarea şi ţinerea la zi a Manualului Consular"
43

. Fiind de acum înainte vorba 

de un Manual pur consular, cu scop limitat, cum au dorit unii, „Manualul Diplomatic şi 

Consular" a încetat a exista. Oficiile vor putea lucra în viitor ca şi până acum ! 
Cauzele lipsei de eficacitate de până acum 

Dacă sunt astfel funcţionari de carieră care stau în calea progresului, sunt însă cauze 

precise care ne-au adus la situaţia de astăzi. 

Am încercat să analizăm unele din aceste cauze într-o broşură publicată în anul 1923. 

Sunt 25 ani de atunci şi aceste cauze n-au fost încă suprimate. Le putem repeta deci textual
54

: 

„Lipsa noastră de eficacitate provine, după cum credem, din următoarele cauze: 

a. Lipsa de preparaţie; 

b. Spiritul care domneşte; 

c. Lipsa de colaborare între diferitele organe de stat; 

d. Lipsa de plan şi continuitate în concepţiile noastre; 

e. Lipsa de instrucţiuni clare şi precise venind de la Centru; 

f. Lipsa de material documentar şi 

                                                        
50 Tema este dezvoltată de Garcia de la Vega, op. cit., p. 96 [Désiré de Garcia de la Vega, Guide pratique des agents 

politiques du Ministère des Affaires Étrangères. Cérémonial national et cérémonial de la cour de Belgique,  Quatrième 

édition, revue, corrigée et augmentée, Paris, Albert Fontemoing Éditeur, 1899, 725 p.]. 

51 Citaţia este luată din art. 33 alin. 5 al Legii de organizare a Ministerului Afacerilor Străine din 1944. [Legea 

nr. 215 pentru organizarea Ministerului Afacerilor Străine al Regatului României din 08.04.1944, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 85 din 10.04.1944; documentul este publicat inclusiv în Organizarea instituţională a 

Ministerului Afacerilor Externe, vol. 2, Acte şi documente: 1920-1947, ediţie îngrijită de Ion Mamina, Gheorghe 

Neacşu, George C. Potra, Nicolae Nicolescu, Bucureşti, Fundaţia Europeană Titulescu, 2006, documentul nr. 

60, p. 282-343]. 

52 Vezi Gustave Le Bon, Psychologie des Foules, p. 176 „Dans les incessants changements de gouvernements, la 

carte administrative echappant à ces changements, possède seule l'irresponsabilité, l'impersonalité et la 

perpetuité. Or, de tous les despotismes, il n'en est pas de plus lourds que ceux qui se présentent sous cette 

triple forme" [Gustave Le Bon, Psychologie des Foules, 9e édition, Paris, Édition Félix Alcan, 1905, 192 p.]. 

53 [Legea nr. 134 pentru organizarea Ministerului Regal al Afacerilor Străine din 07.03.1946 a fost publicată în 

Monitorul Oficial nr. 57 din 08.03.1946; documentul este publicat inclusiv în Organizarea instituţională a 

Ministerului Afacerilor Externe, vol. 2, Acte şi documente: 1920-1947, documentul nr. 71, p. 389-415]. 

54 Constantin I. Karadja, Quelques considerations sur le Service Consulaire roumain, Bucarest, 1923, p. 6 [Constantin 

I. Karadja, „Quelques considerations sur le Service Consulaire roumain", Bucarest, Imprimerie „Cultura Neamului 

Românesc", 1923, 45 p.]. 
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g. Lipsa de încredere a particularilor în serviciile destinate a le veni în ajutor"
55

. La 

aceste cauze pe care le cunosc încă din 1923, sunt acum de adăugat: 

h. Împărţirea profesiei, menţionată mai sus, într-o carieră specializată privilegiată şi 

patru cariere socotite de clasa a doua, tot specializate. 

Cine este însă tânărul de mâna întâi care va alege una din carierele auxiliare, pseudo-

diplomatice ? Aceasta, când este ştiut că, indiferent de meritele sale sau munca ce va depune, 

şansele sale sunt inexistente pentru a ajunge vreodată la o poziţie de conducere. Într-o profesie 

atât de importantă ca cea discutată, nici o ţară nu-şi poate permite însă luxul să aibă decât 

elemente de mâna întâi, fie că este vorba de diplomaţi sau de consuli. 

După legea actuală, cerinţele de admisiune, studii, examene şi pregătire sunt similare 

pentru cele două cariere tradiţionale, menţinute însă deosebite de la început. Cei mai bine 

pregătiţi vor alege, fireşte, cea diplomatică, cei slabi sau lipsiţi de protecţie, cea consulară. 

Nenorocirea mai este că avem multe feluri de consuli în Minister, o grea moştenire din 

trecut. Au intrat în carieră prin 12 uşi diferite (pe care le-am analizat în altă parte). 

Situaţia este similară în ramura diplomatică a carierei - n-am nevoie să insist. Putem 

afirma oare că s-a lucrat cu plan şi continuitate ? 

Pentru cariera administrativă (de cancelari), cerinţele pot fi mai puţin severe. 

Răspunderea acestor funcţionari este mai redusă. În ţările democratice, un cancelar capabil, 

având cultura juridică necesară, poate trece însă mai târziu în cariera diplomatico-consulară 

unificată, în anumite condiţii. 

Pentru carierele noi, ce s-au dezvoltat la noi de la primul război mondial încoace, se 

constată aceeaşi lipsă de plan şi continuitate. 

Este evident o problemă foarte grea pentru orice ministru de-a se folosi cu randament de 

atâtea elemente [h]eteroclite. A fost uşor pentru noi să câştigăm recordul mondial, cu cinci 

cariere complete - cu mult mai greu va fi însă să ajungem la coeziune şi colaborare între toţi 

aceşti funcţionari. 

Dacă s-au putut dezvolta însă atâtea cariere specializate, stricând unitatea serviciului şi 

adesea chiar armonia şi colegialitatea în Minister, n-au fost numai pentru a plasa clientela 

partidelor politice. O atare dezvoltare ar fi fost imposibilă, dacă diplomaţii noştri n-ar fi avut 

nevoie de ajutor ! N-au avut în genere cultura profesională multilaterală cerută de o diplomaţie 

modernă
56

. Dacă aceasta n-ar fi adevărat, este cert că miniştrii noştri plenipotenţiari ar fi putut 

păstra profesiunea pentru ei singuri, cum au şi dorit, fără cariere auxiliare, dispreţuite, dat totuşi 

necesare şi rivale, în condiţiile actuale, şi mai ales fără „outsiders" ocupând multe din posturile 

cele mai invidiate în străinătate. 

Astfel fiind, este necesar ca, cel puţin de acum înainte, cei destinaţi pentru locurile de 

sus să se bucure de o mai largă pregătire, decât cea care a fost a noastră în trecut - pregătire 

                                                        
55 [Vezi nota nr. 14]. 

56 Am avut şefi care spuneau cu mândrie: „sunt diplomat, nu mă ocup de chestiuni mărunte, consulare, 

economice sau administrative". R. Kuhlmann spune, pe de altă parte: „Diplomatul din şcoala veche care 

observă şi descrie numai evenimentele politice poate fi socotit astăzi ca absolut perimat" (vezi Die Diplomaten, 

Berlin, 1939, p. 103 [Richard von Kuhlmann, Die Diplomaten, Berlin, Reimar Hobbing Verlag, 1939, 171 p.]). 

Dovada că cele arătate sunt exacte o avem în faptul că prin legea în vigoare „Direcţia Afacerilor Economice" 

este de fapt redusă la un modest serviciu lipsit de importanţă şi subordonat Diviziunii Afacerilor Politice. 

Chestiunile economice importante ca şi cele de propagandă au trecut la alte departamente, distrugându-se 

astfel unitatea acţiunii noastre exterioare. 
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diplomatică, juridică
57

, economică, culturală şi mai ales consulară-administrativă, care cuprinde 

de fapt toate celelalte
58

, alcătuind nouă zecimi din munca diplomatului modern. 

Nu prin admisiunea masivă de „outsiders" în gradele de sus vom îmbunătăţi serviciul, 

nu prin funcţionari noi, avizi şi ei de privilegii, care nu vor consimţi nici ei să înveţe întreaga 

meserie de la început şi care nu pot avea experienţa necesară, oricât de capabili ar fi (vezi anexa 

3
59

) - ci numai prin perfecţionarea noastră a tuturor, prin răspândirea cunoştinţelor [pe care le] 

avem fiecare dintre noi într-o măsură limitată, dându-se mai ales celor tineri, neformaţi încă, 

posibilitatea [de] a se iniţia în toate direcţiile, chiar şi în cele mai aride
60

. Pornind pe 

această nouă cale, serviciul diplomatico-consular de mâine va recăpăta treptat atribuţiile sale 

pierdute şi întregul prestigiu care-i este necesar. 

Este deci regretabil că „Manualul Diplomatic şi Consular”, care era să contribuie la 

acest scop, n-a fost înţeles tocmai de cei care aveau mai mare nevoie de el. 

La slăbiciunile arătate, se mai adaugă încă una pe care n-o puteam cunoaşte încă la 

începutul carierei noastre, şi care s-a agravat mult de atunci: prin faptul că bugetul statului 

român îngăduie să plătim în genere şefilor de misiune în străinătate apuntamente superioare 

celor primite de ambasadorii multor mari puteri şi cum, pe de altă parte, funcţionarii la Centru, 

chiar şi cei de conducere, sunt mai puţin retribuiţi decât ultimul om de serviciu la o legaţie
61

, 

orice stagiu la Centru este în genere socotit ca o pedeapsă. Activitatea fiecărui funcţionar este 

deci în primul rând îndreptată spre dobândirea postului pe care socoteşte că-l merită în 

străinătate. 

Păstrându-se proporţiile cuvenite, acest sistem este bine cunoscut în istoria neamului. 

Oferă o strânsă analogie cu regimul zis „fanariot” de altă dată, sistem datând însă încă din veacul 

al 17-lea. Domnul mazilit se întorcea la Constantinopol, unde lucra pentru a reveni în scaun. 

Legaţiile române corespund astăzi la tronurile dunărene, iar anii de surghiun în Minister, la 

Bucureşti, în propria lor ţară, sunt pentru colegii noştri şefi de misiune, echivalenţi cu cei de 

mizerie la Fanar. Sunt însă colegi care reuşesc să stea şi 25 de ani şi mai mult în post în 

străinătate, precum au fost şi domni români care s-au menţinut pe timp îndelungat, schimbându-

şi însă din când în când reşedinţa. 

Timpul nu permite deci diplomatului exilat în Centrala Ministerului să-şi îndrepte 

energia şi capacitatea spre o operă mai constructivă, decât dobândirea unui post bun şi plăcut în 

străinătate. [Prin] „operă constructivă” înţelegem însă în primul rând reglementarea necesară 

                                                        
57 Socotim, de pildă, o licenţă în Litere, fără cultură juridică, absolut insuficientă pentru cariera diplomatică.  

58 Greşeala de la noi este tocmai selecţionarea de la începutul carierei, în loc să se facă triajul pentru locurile 

de conducere mai târziu, când funcţionarii au avut timpul să dovedească însuşirile lor. Spiritul democratic 

modern va schimba acest sistem, cu timpul. 

59 [Anexa 3 nu se publică. Se referă la articolul „Democratizarea serviciului diplomatico-consular englez", publicat 

în ziarul „Liberalul" din 07.02.1947. CNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8845 - Ministerul Afacerilor Externe, 

vol. 6, f. 300-301]. 

60 Instrucţiunile generale suedeze din 15 februarie 1926 (§ 16, punctul 1) dispun astfel: „Şefii vor avea grijă ca 

funcţionarii în subordine să se bucure în măsura putinţei de o pregătire multilaterală, dându-i posibilitatea să 

arate, oricând s-ar prezenta ocazia, în ce măsură sunt în stare să execute independent lucruri sau sarcini căzând 

în competenţa lor". Va fi pentru noi, românii, a hotărâ în viitor dacă „divide et impera" este în folosul 

serviciului, sau dacă spiritul suedez este mai bun. 

61 Ministrul la Copenhaga ar primi astfel, dacă suntem bine informaţi, 6.000 coroane lunar în afară de chirie, 

încălzit şi alte accesorii, adică peste 72.000.000 lei lunar, pe când acelaşi funcţionar ar primi în Minister circa 

380.000 lei pe lună. 
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pentru a pune rânduială în administraţie. Dl. vicepreşedinte al Consiliului [de Miniştri] a 

binevoit a exprima această idee astfel: „Normalizarea vieţii administrative trebuie să preceadă 

normalizarea vieţii politice”
62

. 

Concluziuni 

Expunerea de faţă este discursul funebru al unui Manual dispărut. În locul lucrării de 

ieri, am însă credinţa că se va naşte mâine alta, mai bună şi mai norocoasă. Orice s-ar face, nu se 

poate opri evoluţia. Ne vom îndrepta şi noi spre un serviciu diplomatico-consular modern, 

fiindcă nu se poate altfel. 

Prima unealtă de lucru cerută în acest scop va fi un „Manual" care, oricum ar fi 

conceput, nu se va putea deosebi mult de cel pe care am încercat în zadar să-l pun la cale, 

muncind mulţi ani în acest scop. 

Ceea ce importă însă nu este echipajul, ci vasul. Noi, funcţionarii, suntem numai 

trecători. Este deci indiferent cine va săvârşi lucrarea. Necesar este însă să nu mai pierdem timp,  

să fie opera reîncepută, lucrată consecvent şi dusă la bun sfârşit. În acest caz, efectele ei 

binefăcătoare nu vor întârzia. 

Cu toate împotrivirile întâmpinate de mai bine de un sfert de veac de când solicit cu tot 

respectul cuvenit, directive statornice şi o documentaţie suficientă, nam încetat să sper cum scria 

bătrânul Wicquefort: „Il se trouvera peut-être quelqu'un qui ayant plus de fonds et plus de 

moyens que moy, pourra donner un autre tour a ce que j'ay commencé !"
63

. Cu ajutorul 

„Manualului" de mâine
64

 se va distruge „casta administrativă lipsită de răspundere"
65

, creându-

se în schimb o carieră ! 

Constantin I. Karadja

                                                        
62 Vezi discursul d-lui vicepreşedinte al Consiliului [de Miniştri], [Gheorghe] Tătărescu, din 16 decembrie 

1945. 

63 V. A. de Wicquefort, L'Ambassadeur et ses fonctions, Amsterdam, p. 508 [Abraham de Wicquefort, 

L'Ambassadeur et ses fonctions, Premiere Partie, La Haye, Chez Maurice George Veneur, 1682, 658 p.; Second 

Partie, La Haye, Chez Maurice George Veneur, 1682, 308 p.] 

64 Prin referate, broşuri şi conferinţe, de pildă: „Quelques considerations sur le Service Consulaire roumain", 

Bucarest, 1923 [Constantin I. Karadja, „Quelques considerations sur le Service Consulaire roumain", Bucarest, 

Imprimerie „Cultura Neamului Românesc", 1923, 45 p.]; „Organizarea comerţului exterior. O piaţă de desfacere 

pentru fructele noastre", Buc., 1925 [Constantin I. Karadja, „Organizarea comerţului exterior. O piaţă de desfacere 

pentru fructele noastre", Bucureşti, Mănăstirea Neamţu, 1925, 24 p.]; „Informaţiunile comerciale", conferinţă rostită 

la Institutul Economic Românesc la 9 ianuarie 1926; altă conferinţă la Vălenii de Munte la 26 iulie 1926; 

„Reprezentanţii economici în străinătate" în „Argus" 29 oct., 1, 2 şi 8 noiembrie 1925. Numeroase rapoarte din anii 

1926-1941 şi referate din 1941-1945. O expunere făcută Consiliului Juridic al M.A.S. la 27 aug. 1945, alta la 

Sindicatul M.A.S. la 27 aug. 1945; „Serviciul diplomatico-consular în slujba negustorimii române", conferinţă rostită 

la Camera de Comerţ din Bucureşti la 9 martie 1946 şi „Spre doctrina românească a dreptului internaţional", 

expunere prezentată recent Academiei Române. 

65 V. citaţia de mai sus la pag. 23, nota 41. 
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ziua de 1 ianuarie 1944. Capitolele publicate până la sfârşitul anului 1943, sunt însemnate cu o cruce (+)". Toate 
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Paşapoarte şi vize plăsmuite  ....................................................................................  7 + 

Evrei, înapoierea lor în ţară  .....................................................................................  8 + 

Paşapoarte furate, rătăcite sau găsite ......................................................................  9 + 

Înscrierea în paşaport a soţiei şi copiilor titularului  ..............................................  10 + 

Imigrarea în România a străinilor, români de origine  ...........................................  11 + 

Interogatorii pentru stabilirea naţionalităţii  ..........................................................  12 + 

Evrei, extinderea valabilităţii paşapoartelor pentru alte continente  .....................  13 + 

Cartea neagră  ...........................................................................................................  14 + 

Viza de intrare în ţară (instrucţiuni generale) ........................................................  15 

Apatrizi.......................................................................................................................  16 + 

Cetăţenia locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de Nord .....................................  17 + 

Paşapoarte colective  .................................................................................................  18 + 

Serviciul de poliţie la punctele de fruntarie, gări, etc .............................................  19 

Semnalarea vizelor acordate personalităţilor marcante străine ............................  20 + 

Prelungirea paşapoartelor persoanelor cu drepturi necontestate la 

cetăţenia română  .....................................................................................  21 + 

Prelungirea paşapoartelor persoanelor cu drepturi necontestate la 

cetăţenia română—(Urmarea—4)— ......................................................  21 + 

Paşapoarte de serviciu. Instrucţiuni generale  ........................................................  22 + 

Supravegherea discretă a activităţii şi atitudinii românilor în străinătate ... 23 + 

Supravegherea discretă a activităţii şi atitudinii românilor în străinătate 

(Urmarea 1)  ......................................................................................................  23 + 

Supravegherea discretă a activităţii şi atitudinii românilor în străinătate 

(Urmarea 2)  ......................................................................................................  23 + 

Certificate de repatriere  ....................................................................................................  24 + 

Instrucţiuni secrete referitoarela paşapoarte  ...............................................................  25 + 

„Dovada" naţionalităţii române .....................................................................................  26 + 

Emigranţii români în străinătate ......................................................................................  27 + 

Măsuri de siguranţă cuprinzând unele adaosuri la Legea naţionalităţii,  

la Codul Penal, etc....................................................................................  2Ş + 

Cetăţenia locuitorilor din Ardealul de Nord  ..........................................................  29 

III. ACTE DE NOTARIAT, CONTENCIOS, etc. CHESTIUNI DE DREPT CIVIL ŞI INTERNAŢIONAL. 

ACTE DE STARE CIVILĂ, SUCCESIUNI, etc. 

Legalizări şi autentificări  .............................................................................................  1 + 

Legalizări şi autentificări (Urmarea 1)  .......................................................................  1 + 

Renunţarea la cetăţenia română  .................................................................................  2 + 

Executarea sentinţelor judiciare date în străinătate  ..................................................  3 + 

Extrădarea  ....................................................................................................................  4 + 

Convenţia privitoare la procedura civilă de  laHaga din 1905  .........................  5 + 

Asistenţa judiciară şi consultaţii juridice ......................................................................  6 + 

Cazierul judiciar ............................................................................................................  7 +  
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- Lucrat 

- De suprimat 

- De suprimat 

- Aştept legiuirea care 

va veni în această 

materie 

- Lucrat în proiect 

Vor fi desigur 

modificate 

- De suprimat 

- Lucrat 

Testamente  ................................................................................................................  8 + 

Decesul în străinătate al cetăţenilor români ............................................................  9 + 

Succesiuni în străinătate  ..........................................................................................  10 

Legea actelor de stare civilă (textul).........................................................................  11 A + 

Legea actelor de stare civilă (Urmarea 1)  ...............................................................  11 A + 

Legea numelui (textul) ..............................................................................................  11 B + 

Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă ..................................................  12 + 

Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă (Căsătoria, Urmarea 1) ..........  12 + 

Statutul personal........................................................................................................  13 + 

Cine este socotit evreu de justiţia şi administraţia românească .............................  14 + 

Despărţenia  ...............................................................................................................  15 + 

Acte şi copii lăsate la dosar .......................................................................................  16 + 

Recunoaşterea copilului nelegitim şi legitimarea lui ...............................................  17 + 

Adopţiunea  ................................................................................................................  18 + 

Tutela, interdicţiunea şi consiliul judiciar  ...............................................................  19 + 

Căsătorii între români şi evrei ..................................................................................  20 + 

Declaraţiunile sub jurământ .....................................................................................  21 + 

Schimbarea de confesiune  ........................................................................................  22 + 

Redobândirea numelor de familie româneşti înstrăinate .......................................  23 + 

Moartea prezumată a celor dispăruţi ......................................................................  24 + 

Procedura civilă românească în materie de drept internaţional ............................  25 

IV. CHESTIUNI MILITARE ŞI MARITIME 

Legea şi regulamentul recrutării  .............................................................................  1 + 

Modificarea din 9 iulie 1942 (Urmarea 1)  ...............................................................  1 + 

Modificarea din 18 mai 1943 (Urmarea 2) ...............................................................  1 + 

Instrucţiuni relative la obligaţiunile militare, date de Marele Stat Major ............  2-4 

Nesupuşii şi dezertorii  ..............................................................................................  3 + 

Nesupuşii şi dezertorii (Urmarea 1) .........................................................................  3 + 

Taxele militare datorate de evrei  .............................................................................  4-4 

Regulamentul asupra statutului militar al evreilor (textul) ...................................  5-4 

Viza livretelor de serviciu militar (instrucţiunile tipărite ale Marelui Stat  

Major)  .....................................................................................................  6 + 

Îndatoririle consulatelor din punctul de vedere al dreptului maritim 

(privire generală)  ....................................................................................  7 + 

Codificarea internaţională a dreptului maritim  .....................................................  8 + 

Marinarul român (livretul matricol)  .......................................................................  9 

Protecţia marinarului român  ...................................................................................  10 + 

Marinarul dezertor  ...................................................................................................  11 + 

Nava de război, situaţia juridică  .............................................................................  12 + 

Legea şi poliţia pe bordul vaselor de comerţ române .............................................  13 + 

Vânzarea vaselor de comerţ, trecerea lor sub alt pavilion şi 

împrumuturile maritime  ........................................................................  14 + 

Avarii, abordaje şi alte accidente maritime  ............................................................  15 + 

Îndatoririle informative ale consulatelor, mai ales în porturile maritime 

şi fluviale  ................................................ , ...............................................  16 + 

Delegaţie temporară de preluare a comandei unui vas comercial .........................  17 + 

Navigaţia aeriană  ......................................................................................................  18 + 

Atribuţiile ataşaţilor militari  ...................................................................................  19 + 

Cetăţenii ce nu se pot înapoia pentru îndeplinirea îndatoririlor militare 

- pe temei de incapacitate fizică, sărăcie sau forţă majoră ...................  20 +
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Dobândirea unei naţionalităţi străine de către minoritarii nesupuşi la 21 + 

recrutare, revizuire sau încorporare  ...................................................  22 

Grevă sau răzvrătire a echipajelor comerciale române ....................................  24 

Inspecţiile pe bordul vaselor comerciale ............................................................  

Îndatoriri generale ale agenţilor consulari în legătură cu vasele 

comerciale române şi ale comandanţilor acestor vase faţă de 28 - Lucrat 

consuli ................................................................................................. 

V. CONTABILITATEA (taxe) etc. 

Tariful consular 

Taxarea vizelor supuse unui regim special ................................ 

Repatrieri pe spesele statului ......................................................  

Repatrieri pe spesele statului (Urmarea 1)  ...............................  

Timbrarea petiţiilor  .......................................................................  

Plata deplasărilor şi lucrărilor făcute în afara cancelariei 

Plata deplasărilor în interes de serviciu  ....................................  

Norme de aplicat în lucrările de contabilitate 

1 + - Lucrat şi pierdut cu 

ocazia 

bombardamentelor 

2 

3 + 

3 

2 + 
3 + 
4 - Trebuie lucrat în 

colaborare cu Bir. 

Contabilităţii 

- Lucrat de Bir. 
5 Contabilităţii, dar notat 

la Manual 

Administrarea fondului benevol de ajutor, etc., la oficiile române ................ 8 + 
Aplicarea tarifului consular în materie de succesiuni  ...................................... 9 Lucrat dar pierdut 

în 

timpul 

bombardamentelor Norme pentru aplicarea tarifului consular la acte relative la vapoare şi 
navigaţie ......................................................................................  10 Lucrat în anteproiect 

VI. CHESTIUNI ADMINISTRATIVE, ATRIBUŢII, ÎNDATORIRI ŞI PERSONALUL 
LEGAŢIUNILOR ŞI CONSULATELOR 

Corespondenţă, încasarea taxelor consulare şi spesele poştale  ...................... 1 + 

Semnificaţia cuvintelor „confidenţial" şi „secret" pe adrese şi rapoarte  

(Urmarea 1)  .................................................................................................  1 + 

Intervenţii solicitate şi reclamaţiuni prezentate legaţiunilor şi 

consulatelor  .................................................................................................  2 + 

Rapoarte statistice şi rezumative anuale  ..........................................................  3 

- Lucrat 

- Nu se poate lucra 

înainte ca să avem o lege 

bună a Ministerului 

Activitate culturală şi documentaţie pentru Academia Română şi alte 

instituţii similare  .............................................................................  

Inventarul oficiilor  ..........................................................................................  

Registrele obligatorii şi ţinerea lor  ..........................................................  

Datorii lăsate de români în străinătate  ....................................................  

Activitate economică şi informaţiuni comerciale (norme generale) 

Rambursarea datoriilor contractate de străini faţă de români..............  

Lectorii români în străinătate şi controlul lor  ........................................  

Manifestări de propagandă în străinătate (reguli aplicabile tuturor 

funcţionarilor români)  ..............................................................  

4 + 
5 - Trebuie lucrat în 

colaborare cu Bir. 
 Contabilităţii 

6 
 

7 +  

8 - Lucrat în trecut la IX 
9 - Lucrat în trecut la IX 2 
40-+ - De modificat 

11 
 

 



MANUAL DIPLOMATIC ŞI CONSULAR 

9 

 

 

- Proiectul distrus de 

bombardament, acum 

iarăşi în lucru 

- De suprimat 

- Lucrat din 1942 

- De lucrat de Direcţia 

Cifrului 

- Studiile pregătitoare 

distruse 

- Lucrat din 1943 

- Lucrat din 1943 

- Lucrat din anul 1942; 

dar neacceptat de cei în 

drept 

- Lucrat şi distrus de 

bombardamente 

- Aştept noile 

dispoziţii legale 

Procesele-verbale de predare şi primire ................................................................... 12 

Expulzări de cetăţeni români .................................................................................... 13 + 

Dreptul de petiţie faţă de hotărârile administrative  ............................................... 14 + 

Bibliotecile oficiilor, norme pentru ţinerea lor  ....................................................... 15 + 

Studenţii români în străinătate  ................................................................................ 16 + 

Urmarea I  .................................................................................................................. 16+ 

Păstrarea blanchetelor de paşapoarte şi de certificate de repatriere şi a  

ştampilelor  ............................................................................................... 17 + 

Traducerea anexelor transmise cu rapoartele oficiilor  .......................................... 18 + 

Importul cu scutire de vamă a băuturilor spirtoase, vinurilor, tutunului 

şi altor produse monopolizate, de către legaţii şi consulate .... 19 

+ 

Punerea în evidenţă a muncii consulilor, în domeniul propagandei pe  

teren economic, etc ................................................................................... 20 + 

Punerea în evidenţă a muncii consulilor (Urmarea 1)  ........................................... 20 + 

Inspecţiunea consulatelor. Norme şi îndrumări  ..................................................... 21 + 

Măsuri de protecţie contra molimelor  ..................................................................... 22 + 

Numirea de consuli onorifici, precauţiuni de luat  .................................................. 23 + 

Întârzieri în îndeplinirea însărcinărilor primite de la şefii ierarhici ..................... 24 + 

Cumpărarea de cărţi pentru Minister  ..................................................................... 25 + 

Coloniile române în străinătate (protecţia diplomatică şi consulară)  ................... 26 + 

Răspândirea în străinătate de calomnii sau ştiri dăunătoare României ....  27 + 

Iniţierea tinerilor secretari de legaţie în lucrările economice, de presă şi 

de propagandă  ......................................................................................... 28 

Cifrele oficiale (norme generale, secrete)  ................................................................ 29 

Nimicirea hârtiilor administrative inutile şi voluminoase  ..................................... 30 + 

Trimiterea în ţară a vechilor arhive pentru a fi depuse la Arhivele 

Statului  ..................................................................................................... 31 + 

Rânduirea arhivelor legaţiunilor şi consulatelor  .................................................... 32 

Norme pentru completarea foilor calificative  ......................................................... 33 

Regulile deosebite de urmat de agenţii diplomatici şi consulari, în timp  

de război  ................................................................................................... 34 

Ruperea relaţiunilor diplomatice. Măsuri de luat  .................................................. 35 

Semnalarea cazurilor când cetăţeni români intervin prin străini pentru a obţine 

revocarea unor hotărâri date de autorităţile române  

competente  ............................................................................................... 36 

Organizarea muncii consulatelor onorifice .............................................................. 37 

VII. DIVERSE 

Vânători străini în România şi importul armelor de vânătoare  ............................ 1 t 

Vizarea certificatelor de origine  .............................................................................. 2 

Pensionarii români în străinătate  ............................................................................ 3 t 

Transportul rămăşiţelor pământeşti ale celor decedaţi  ......................................... 4 t 

Imprimarea impresiunilor digitale  .......................................................................... 5 t 

Automobile străine în România  ............................................................................... 6 t 

Lupta contra bolilor contagioase ale animalelor  .................................................... 7 t 

Importul şi tranzitul animalelor (anexă)  ................................................................. 7 t 

Echivalarea diplomelor universitare străine ........................................................... 8 

Informaţiuni despre persoane locuind în România sau în străinătate  .................. 9 t
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Asistenţă medicală, copii părăsiţi, asigurări sociale şi accidente de muncă  .  10 + 

Asistenţă medicală (Urmarea 1)  ................................................................................  10 + 

Valuta acordată studenţilor în străinătate  ..............................................................  11 + 

Importul în România cu scutiri vamale ...................................................................  12 + 

Importul câinilor, pisicilor, etc., aparţinând călătorilor străini sau români  ..  13 + 

Traficul femeilor şi copiilor  ......................................................................................  14 + 

Dubla impunere  ..........................................................................................................  15 + 

Convenţiile fitosanitare şi aplicarea lor  ..................................................................  16 + 

Impunerea veniturilor obţinute în străinătate  .......................................................  17 + 

Stema ţării  ....................................................................................................................  18 + 

Reguli disciplinare de observat la oficiile consulare române  ........................  19 

Proprietatea literară şi artistică  .................................................................................  20 

Protecţiunea proprietăţii industriale române  .........................................................  21 

- Lucrat şi aprobat 

- Lucrat în anteproiect 

- Ibidem 

VIII. PROTOCOL 

Rapoarte despre chestiuni de protocol care trebuie făcute din oficiu 
Ministerului  ...............................................................................................  1 + 

Ordinea de precădere în statul român  ................................................................. 2 

Ceremonialul diplomatic în România  .....................................................................  3 

Imunităţile şi privilegiile diplomatice în România  .......................................... 4 

Imunităţile şi privilegiile consulare în România  .............................................. 5 

Legea şi regulamentul ordinelor naţionale române  .......................................... 6 

Norme de aplicare ale Legii ordinelor ................................................................. 7 

Ceremonialul cu prilejul vizitei unei escadre sau unui vas din marina 

regală într-un port străin ............................................................................  8 

Cereri de agrement pentru ataşaţi militari .........................................................  9 

- De lucrat de Dir. 

Protocolului 

- Cerut pe vremuri de 

Dir. Protocolului 

de suprimat 

Dreptul de arborare a mărcii onorifice la navele marinei regale, cuvenit 

miniştrilor plenipotenţiari români  ...........................................................  10 + 

Felicitări şi condoleanţe oficiale ................................................................................  11 + 

Slujbe religioase oficiale (Te Deum-uri, servicii mortuare, parastase) .......... 12 + 

Arborarea drapelului naţional  ..................................................................................  13 + 

Doliul oficial  ................................................................................................................  14 

Uniformele diplomatice şi consulare  ......................................................................  15 

IX. CHESTIUNI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 

Organizarea comerţului exterior (Norme de funcţionare pentru  
secţiunile economice ale legaţiunilor şi consulatelor)  ....................  1 + 

Rambursarea datoriilor contractate de străini faţă de români .........................  2 

Proprietăţile româneşti în străinătate  .................................................................  3 

Traficul şi transporturile feroviare. Noţiuni generale şi îndatoririle 

oficiilor  ...................................................................................................  4 

- Lucrat şi examinat 

de Ministerul 

Econom. Naţ. şi de 

Comerţ 

- Ibidem 

- Lucrat 

- Lucrat 

X. PRESA ŞI PROPAGANDA 

Instrucţiuni generale 1 
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- Lucrat încă din martie 

1944 

- Lucrat încă din vara 
1943 

- Lucrat încă din vara 
1943, tipar 

- Început 1944, întreaga 

ediţie distrusă cu clădirea 

Monitorului Oficial 

- Lucrat încă din vara 
1943 

- Lucrat încă din vara 

1943 

- Lucrat încă din vara 

1943 

- Lucrat încă din vara 
1943 

- Lucrat încă din vara 
1942 

- Trecut la I, 12. Mai bine 

să concentrăm întreaga 

materie 

Manifestări ştiinţifice, artistice şi sportive peste hotarele României (Procedura de 

urmat, reguli disciplinare, răspundere şi 

control)  .....................................................................................................  2 

Coordonarea lucrărilor oficiilor în domeniul propagandei (conferinţe  

săptămânale)  ....................................................................................  3 

Distribuirea materialului de propagandă în străinătate şi ţinerea fişelor  

de evidenţă  ....................................................................................  4 

Organizarea expoziţiilor româneşti în străinătate.................. trecut la IX, 3 .........  5 

Materialul documentar asupra ziarelor străine ......................................................  6 

Obligaţiunea tuturor funcţionarilor români şi a consulilor onorifici de a semnala 

şefului de misiune competent orice propagandă  

duşmănoasă sau articoleostile României ............................................  7 

Semnalarea şi procurarea cărţilor referitoare la România şi la ţările vecine, cu 

caracter politic, economic, financiar, de drept 

internaţional, etc., pentru M.A.S. sau alte autorităţi de stat .................  8 

Îndreptarea informaţiunilor greşite şi tendenţioase dăunătoare 

României, cuprinse în cărţile didactice şi de referinţă străine  ..............  9 

Organizarea societăţilor cu caracter naţional, a societăţilor de prietenie  

românească, etc. şi dările de seamă anuale .............................................  10 

Justificarea sumelor acordate funcţionarilor culturali în străinătate drept 

cheltuieli de reprezentare şi propagandă  ..........................................  11 

Inspecţiunile serviciilor de presă şi propagandă la legaţiunile române ..  12 
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REPERTORIUL ALFABETIC 

A 

Abordaje ................................................................................................................................................  IV, 15 

.Absenţa. Pierderea naţionalităţii prin.................................................................................................  II, 3 B 

Academia Română ................................................................................................................................  VI, 4 

Accidente de muncă...............................................................................................................................  VII, 10 

Accidente maritime ..........................................................................................................................  IV, 15 

Actele de moarte .............................................................................................................................  III, 11-

12 

Actele de naştere .............................................................................................................................  III, 11-

12 

Actele de stare civilă (textul legii) .........................................................................................................  III, 11 A 

Acte şi copii lăsate la dosar  ..................................................................................................................  III, 16 

Acte suspecte ..........................................................................................................................................  II, 2 

Activitatea consulilor în domeniul propagandei, pe teren economic, etc ..........................................  VI, 20 

Activitatea culturală şi documentaţie pentru Academia Română şi alte instituţii similare  ............  VI, 4 

Activitate economică şi informaţiuni comerciale  ...............................................................................  VI, 8 

Activitatea şi atitudinea românilor în străinătate, supravegherea lor discretă ................................  II, 23 

Adopţiunea  ............................................................................................................................................  III, 18 

Aeronava română ............................................................................................................................  IV, 18 

Amânările serviciului militar acordate studenţilor .......................................................................  IV, 6 

Amprente digitale ..................................................................................................................................  VII, 5 

Anexele, însoţind rapoartele, traducerea lor  ......................................................................................  VI, 18 

Anularea paşapoartelor şi certificatelor de călătorie .........................................................................  II, 6 

Apatrizi  .................................................................................................................................................  II, 16 

Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă ..............................................................................  III, 12 

Arme de vânătoare, importul lor .........................................................................................................  VII, 1 

Asigurări sociale ....................................................................................................................................  VII, 10 

Asistenţa judiciară gratuită ..................................................................................................................  III, 5 

Asistenţa judiciară şi consultaţii juridice  ............................................................................................  III, 6 

Asistenţa medicală, copii părăsiţi, asigurări sociale şi accidente de muncă  .....................................  VII, 10 

Asociaţii studenţeşti  ..............................................................................................................................  VI, 16 

Atribuţiile legaţiunilor şi consulatelor (norme generale)  ..................................................................  I, 3 

Autentificări. Instrucţiuni generale .....................................................................................................  III, 1 

Automobile străine, circulaţia lor în România  ...................................................................................  VII, 6 

Automobile uzate. Importul lor  ...........................................................................................................  VII, 12 

Avarii, abordaje şi alte accidente maritime  .........................................................................................  IV, 15 

Avarii. Drepturile marinarilor .............................................................................................................  IV, 10 

Avize asupra eliberării paşapoartelor..................................................................................................  II, 21 

B 

Basarabia-Bucovina de Nord. Cetăţenia locuitorilor .........................................................................  II, 17 

Bibliotecile oficiilor. Ţinerea şi orânduirea lor  ..................................................................................  VI, 15 

Bigamie  ..................................................................................................................................................  III, 12 

Blanchete de paşapoarte. Păstrarea lor ...............................................................................................  VI, 17 

Boli contagioase ale animalelor  ...........................................................................................................  VII, 7 

Bolnavi. Repatrierea lor pe spesele statului ........................................................................................  V, 3 

Bucovina de Nord-Basarabia. Cetăţenia locuitorilor .........................................................................  II, 17 
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C 

Câini. Importul lor ................................................................................................................................  VII, 13 

Calomnii şi ştiri dăunătoare României ................................................................................................  VI, 27 

Cartea neagră. Ţinerea ei .....................................................................................................................  II, 14 

Căsătorie ................................................................................................................................................  II, 3 A 

Căsătorii. Celebrarea lor ......................................................................................................................  III, 11-12 

Căsătorii între români şi evrei ..............................................................................................................  III, 20 

Cauţiunea „judicatum solvi". Anexa ...................................................................................................  III, 5 

Cazierul judiciar ....................................................................................................................................  III, 7 

Certificarea copiilor de registru ...........................................................................................................  III, 1 

Certificarea şi legalizarea copiilor .......................................................................................................  III, 1 

Certificarea şi legalizarea traducerilor  ...............................................................................................  III, 1 

Certificate de origine. Viza lor .............................................................................................................  VII, 2 

Certificate de repatriere .......................................................................................................................  II, 24 

Idem. Păstrarea lor ...............................................................................................................................  VI, 17 

Cetăţenia locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de Nord .................................................................  II, 17 
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LEGEA nr. 215
1
 

pentru organizarea Ministerului Afacerilor Străine al Regatului României 

PARTEA I 
Organele Ministerului Regal al Afacerilor Străine 

CAPITOLUL I 
Dispoziţiuni generale 

Art. 1. - Ministerul Regal al Afacerilor Străine este serviciul public, învestit cu dreptul 

de a organiza reprezentarea României în raporturile cu celelalte state şi instituţiuni internaţionale; 

De a veghea şi asigura apărarea intereselor şi drepturilor internaţionale ale românilor şi 

ale regatului; 

De a asigura participarea regatului României la organizarea internaţională şi 

reprezentarea în instituţiile internaţionale; 

De a conduce şi asigura interesele economice internaţionale ale României şi participarea 

României la economia internaţională; 

De a organiza cooperarea României la viaţa spirituală a comunităţii popoarelor, 

asigurând naţiunii române funcţiunile sale naţionale, regionale şi europene. 

Art. 2. - Ministerul Regal al Afacerilor Străine îşi îndeplineşte funcţiunile sale în 

organizarea de stat şi în organizarea internaţională prin: 

A. Organe de conducere 

Ministrul Afacerilor Străine exercită direcţiunea superioară asupra întregii activităţi a 

departamentului; 

Reprezintă guvernul în relaţiunile internaţionale de orice natură şi conduce politica 

externă a guvernului. 

Secretarii generali ai departamentului ajută pe ministru în îndeplinirea funcţiunilor sale, 

cu competenţă proprie sau delegată, în conformitate cu dispoziţiunile acestei legi. 

B. Organe de administrare centrală 

Toate serviciile publice funcţionând la sediul ministerului sau pe teritoriul României în 

genere constituie administraţia centrală a departamentului. 

Administraţia centrală aduce la îndeplinire măsurile hotărâte de organele de conducere şi 

asigură îndeplinirea atribuţiunilor ministerului pe căi administrative. 

C. Organe consultative 

Pe lângă organele de conducere şi ale administraţiei centrale funcţionează ca organe 

consultative: 

a) Consiliul diplomatic; 

b) Consiliul de coordonare, control şi recomandare. 

Consiliul diplomatic este organul de cercetare şi documentare al Ministerului Regal al 

Afacerilor Străine şi al guvernului asupra chestiunilor tehnice de ordin politic, juridic, economic 

şi cultural, privind viaţa internaţională a României. 

Consiliul de coordonare, control şi recomandare este organul prin care se realizează 

coordonarea serviciilor exterioare ale departamentului şi se controlează activitatea personalului 

exterior, asigurându-se în acelaşi timp informarea directă a ministrului şi organelor de conducere. 
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D. Organe de administrare exterioară 

Serviciile publice funcţionând pe teritoriul altor state sau având caracter internaţional 

constituie administraţia exterioară a departamentului. 

Aceste servicii publice cu caracter politic, economic, consular, cultural sau tehnic, 

funcţionează pe baza legii de faţă şi conform convenţiilor şi cutumelor internaţionale.  

CAPITOLUL II 

Organele de conducere 

SECŢIUNEA I 

Ministrul Afacerilor Străine 

Art. 3. - Ministrul Afacerilor Străine reprezintă guvernul Regatului în relaţiunile 

internaţionale de orice natură şi exercită direcţiunea superioară asupra întregii activităţi a 

departamentului. 

Pregătirea, negocierea, elaborarea şi punerea în vigoare a tratatelor şi convenţiilor de 

orice natură cu statele străine aparţin exclusiv ministrului Afacerilor Străine. 

Orice act public, administrativ sau economic, cu caracter internaţional şi privind 

interesele internaţionale ale regatului, este de atributul exclusiv al ministrului Afacerilor Străine. 

Orice colaborare cu statele străine şi reprezentanţii lor, precum şi toate negocierile 

internaţionale, oricare le-ar fi natura sunt de atributul ministrului Afacerilor Străine. 

Art. 4. - Pentru îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute de art. 3, ministrul Afacerilor 

Străine va putea asocia organelor Ministerului Regal al Afacerilor Străine reprezentanţi sau 

delegaţi tehnici ai altor departamente, a căror activitate este legată de materia sau scopurile unor 

asemenea negocieri sau obligaţiuni internaţionale. 

Orice acorduri sau angajamente unilateral consimţite prin altă procedură decât cea 

prevăzută de prezenta lege şi prin alte organe decât acelea ale Ministerului regal al Afacerilor 

Străine sau indicate de ministrul Afacerilor Străine, în limitele competenţei prevăzute de legea de 

faţă, nu sunt opozabile regatului. 

Art. 5. - Interpretarea tratatelor, convenţiilor internaţionale sau actelor internaţionale 

unilaterale se face numai de către ministrul Afacerilor Străine ca reprezentant al guvernului şi 

suveranităţii româneşti. 

Ori de câte ori aplicarea unui tratat sau a unei convenţii reclamă o precizare 

interpretatoare, aceasta se va face de către Ministerul Regal al Afacerilor Străine, printr-un 

protocol de interpretare, după cum urmează: 

Interpretarea tratatelor politice se va face prin jurnal al Consiliului de Miniştri, după 

propunerea ministrului Afacerilor Străine. 

Protocolul privitor la interpretarea oricăror alte tratate şi convenţiuni va fi încheiat şi va 

purta semnătura ministrului Afacerilor Străine. 

Interpretarea tratatelor şi convenţiilor internaţionale sau a actelor internaţionale 

unilaterale are caracter obligator în faţa tuturor organelor şi serviciilor publice ale regatului şi 

chiar a organelor jurisdicţionale, afară de cazurile unde legea ar dispune altfel sau când, fiind 

vorba de procese purtând asupra unor drepturi subiective individuale, Ministerul ar refuza 

interpretarea, lăsând-o în competenţa exclusivă a puterii judecătoreşti. 

Interpretarea convenţiunilor al căror obiect este exclusiv de drept privat rămâne în 

competenţa puterii judecătoreşti. 
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Art. 6. - Ministrul Afacerilor Străine este cancelar al ordinelor, în care calitate lucrează 

cu M.S. Regele, mare maestru al ordinelor, având atribuţiunea de administrare a tuturor ordinelor 

regatului, cu excepţiunea prevăzută la art. 59, al. 2, putând face suveranului propuneri de 

decorare şi contrasemnând decretele de decorare, în conformitate cu dispoziţiunile acestei legi. 

Art. 7. - Actele şi obligaţiunile internaţionale ale statului, de orice natură ar fi ele, 

trebuie să fie luate de ministrul Afacerilor Străine sau cu avizul său conform, el având semnătura 

tuturor actelor, scrisorilor şi documentelor internaţionale. 

Legile care privesc drepturi sau interese internaţionale ale României, drepturi sau 

interese directe ale statelor străine sau poartă asupra condiţiunii străinilor în România şi a 

românilor în străinătate trebuie să fie contrasemnate de ministrul Afacerilor Străine.  

Nici un act de putere publică, chiar având caracter de act de guvernământ şi nici o 

măsură privativă de libertate sau constituind o atingere patrimonială care nu se întemeiază pe o 

hotărâre judecătorească, nu pot fi luate în contra supuşilor străini în România, decât cu avizul 

prealabil al ministrului Afacerilor Străine. Se exceptează cazurile de flagrant delict sau atingerile 

grave aduse ordinii publice româneşti şi actele de comandament militar, care vor fi aduse la 

cunoştinţa ministrului Afacerilor Străine. Funcţionarul public care va săvârşi un act potrivnic 

acestor măsuri va fi trimis în judecată, conform Codului Penal, pentru abuz de putere. 

Art. 8. - Actele şi documentele privind relaţiunile internaţionale ale României sunt 

proprietatea statului şi originalele lor se depun în mod obligatoriu în arhiva Ministerului Regal al 

Afacerilor Străine. 

Ministerele şi serviciile publice de stat, judeţ şi comună sunt obligate să comunice 

Ministerului Regal al Afacerilor Străine toate actele sau documentele care cuprind obligaţiuni 

sau drepturi ale statului român faţă de alte puteri străine sau instituţii internaţionale. 

Art. 9. - Miniştrii Afacerilor Străine şi şefii de misiune vor putea întocmi protocoale de 

predare a arhivelor şi actelor însemnate, la încetarea misiunii lor, putând reţine copii de pe actele 

privind acţiuni diplomatice a căror răspundere au purtat-o. 

SECŢIUNEA II 
Secretarii generali ai ministerului 

Art. 10. - Ministrul Afacerilor Străine este ajutat în îndeplinirea atribuţiilor sale de 2 

secretari generali. 

Secretarii generali veghează la executarea directivelor, dispoziţiunile de ordin general, 

deciziilor şi ordinelor ministrului, şi sunt capii administrativi ai Ministerului. 

Secretarii generali pot primi de la ministru, în afară de atribuţiunile lor de conducere 

administrativă, delegarea unor atribuţiuni speciale, precum şi mandatul de semnare pentru actele 

pe care le îndeplinesc în numele ministrului. 

Art. 11. - Unul din secretarii generali are sub conducerea sa Direcţiunea Politică, 

Direcţiunea Economică şi Direcţiunea Relaţiilor Culturale, de Presă şi Informaţiuni, iar celălalt 

are sub conducerea sa Direcţiunea Consulară şi Juridică, Direcţiunea Protocolului Statului, 

Direcţiunea Personalului şi Direcţiunea Contabilităţii. 

Art. 12. - Secretarii generali au îndatorirea să convoace conferinţe de coordonare ale 

tuturor directorilor şi şefilor de servicii şi anume: 

Secretarul general politic convoacă cel puţin o dată pe lună conferinţa de coordonare, 

program şi informaţie a directorilor şi şefilor de servicii din Direcţiunea Cabinetului, Direcţiunea 

Politică, Direcţiunea Economică şi Direcţiunea Culturală, pentru stabilirea programului lunar de 

activitate şi de coordonare a direcţiunilor. 
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Secretarul general administrativ convoacă cel puţin o dată pe lună o conferinţă 

administrativă a tuturor directorilor din departament şi a secretarilor consiliilor consultative, 

pentru a fixa programele activităţii de ordin administrativ a departamentului şi a constata 

funcţionarea serviciilor şi meritele arătate în îndeplinirea îndatoririlor de către personalul 

departamentului. 

De două ori pe an, în ianuarie şi iulie, secretartul general administrativ convoacă pe toţi 

directorii ministerului, împreună cu membrii Consiliului de Coordonare, pentru a stabili statutul 

tuturor funcţionarilor din administraţia centrală şi exterioară a departamentului, în vederea 

propunerilor de înaintări la vechime sau la excepţional. 

CAPITOLUL III 
Organele de administrare centrale 

SECŢIUNEA I 

Dispoziţiuni generale 

Art. 13. - Organele administraţiei centrale sunt constituite din direcţiunile şi 

subdiviziunile lor administrative, funcţionând la sediul departamentului, în conformitate cu legea 

de faţă. 

SECŢIUNEA II 
Direcţiunea Cabinetului, Cifrului şi Curierilor 

Art. 14. - Direcţiunea Cabinetului, Cifrului şi Curierilor funcţionează ca direcţiune 

specială pe lângă cabinetul ministrului, având următoarele servicii: 

A. Serviciul de cabinet, legătură şi informaţii 

Serviciul de cabinet are în atribuţiile sale informaţia internaţională, întocmirea 

buletinelor informative, a sintezelor documentare şi revista presei internaţionale; 

Corespondenţa confidenţială a ministrului şi conservarea actelor confidenţiale ale 

cabinetului; 

Dosarele şi buletinele zilnice; 

Întocmirea şi executarea programului de audienţe al ministrului, în acord cu Direcţia 

Protocolului; 

Transmiterea ordinelor, normelor, deriziunilor şi dispoziţiunilor ministrului, a notelor 

diplomatice şi corespondenţa redactată de ministrul Afacerilor Străine; 

înregistrarea şi conservarea notelor şi actelor primite direct de ministrul Afacerilor 

Străine de la şefii de misiuni; 

Transmiterea notelor, rezoluţiilor şi măsurilor directe ale ministrului Afacerilor Străine, 

asupra cererilor şefilor de misiuni acreditaţi în România, sau adresate direct legaţiunilor; 

Păstrarea legăturilor şi corespondenţei ministrului Afacerilor Străine cu celelalte 

departamente. 

B. Serviciul cifrului 

Serviciul cifrului are în atribuţiunile sale elaborarea, folosirea şi paza cifrului 

ministerului; 

Cifrarea, descifrarea şi conservarea textelor confidenţiale cifrate şi descifrate. 
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C. Serviciul curierilor diplomatici 

Serviciul curierilor diplomatici are, în atribuţiunile sale, organizarea şi controlul 

activităţii agenţilor de legătură dintre organele de conducere şi administraţia centrală, de o parte 

şi organele exterioare ale departamentului, de cealaltă; 

întocmirea la începutul fiecărui an a listei curierilor diplomatici admişi a intra în 

cursă; 

întocmirea la începutul fiecărei luni a listei curierilor propuşi a funcţiona şi destinaţia 

lor; 

Listele se aprobă de ministru personal. 

D. Serviciul stenografilor, cancelariei şi bibliotecii 

Serviciul stenografilor, cancelariei şi bibliotecii este îndeplinit de personalul 

administrativ, aparţinând Ministerului Regal al Afacerilor Străine şi numit la cabinetul 

ministrului, având sarcina de a înregistra convorbirile, a stenografia lucrările confidenţiale, actele 

şi documentele care rămân la cancelaria ministrului, precum şi de a organiza biblioteca lucrărilor 

speciale, pentru informarea ministrului. 

Art. 15. - Direcţiunea cabinetului, cifrului şi curierilor este condusă de un ministru 

plenipotenţiar sau provizoriu, prin delegaţie, de un consilier de legaţiune. 

Fiecare din servicii este condus de un consilier sau secretar de legaţiune, afară de 

serviciul stenografilor, care va fi condus de un director-stenograf. 

SECŢIUNEA III 

Direcţiunea Politică 

Art. 16. - Direcţiunea Politică are în atribuţiunile sale întreaga activitate a Ministerului 

Regal al Afacerilor Străine privitoare la relaţiunile politice ale României cu ţările străine şi cu 

instituţiunile juridice internaţionale: 

Studii şi informaţiuni asupra politicii generale şi relaţiunilor regatului cu diferite ţări; 

Legătura permanentă cu secţiunile şi activitatea politică a tuturor legaţiunilor şi 

serviciilor exterioare ale României; 

Centralizarea rapoartelor şi repartizarea lor în dosare pe ţări şi materii; 

Studiul elementelor politice ale colaborării internaţionale şi ale conflictelor dintre 

state; 

Pregătirea materialului şi a reprezentării intereselor şi drepturilor politice româneşti în 

conferinţe; 

Elaborarea proiectelor de acte, convenţiuni şi acorduri sau declaraţiuni cu caracter 

politic; 

Păstrarea actelor, documentelor şi arhivelor cu caracter politic şi întocmirea dosarelor, 

pe materii, cuprinzând actele politice şi diplomatice, cu caracter general şi interesând în mod 

special România; 

Chestiunile privitoare la fruntarii şi la drepturile politice ale românilor de peste 

hotare; 

Chestiunile referitoare la minorităţile etnice în România sau la românii din străinătate; 

Chestiunile privitoare la regimul internaţional al transporturilor, cu privire specială la 

Dunăre, Marea Neagră, transporturile pe cale ferată şi transporturile aeriene, în colaborare cu 
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Direcţiunea Economică a Departamentului. 

Direcţiunea Politică centralizează toate rapoartele şefilor de misiuni sau ale agenţilor 

români în străinătate şi întocmeşte sinteze lunare asupra informaţiunilor şi rapoartelor politice 

cele mai importante, care se înaintează cabinetului ministrului, pentru a fi inserate în buletinul 

lunar al informaţiunilor ministerului. 

Art. 17. - Serviciul documentării are îndatorirea de a clasa, organiza pe materii şi 

compune dosarele politice ale Ministerului Regal al Afacerilor Străine şi fişele de tratate, 

angajamente şi declaraţiuni sau convorbiri de principală însemnătate politică, ţinându-le la zi şi 

completându-le cu documentaţiunea, informaţiunea şi corespondenţa primită de la organele de 

stat, din ţară sau străinătate sau din alte izvoare internaţionale. 

Serviciul dosarelor politice, al fişelor şi arhivei are îndatorirea de a clasa, organiza pe 

materii şi compune dosarele politice ale Ministerului Regal al Afacerilor Străine, ţinându-le la zi 

cu toate elementele de informaţiune, corespondenţă şi documentare primite de la organele de stat 

din ţară sau străinătate sau din alte izvoare internaţionale. 

Art. 18. - Directorul politic întruneşte o dată pe lună o conferinţă a întregului personal al 

direcţiunii, pentru a urmări executarea tuturor măsurilor de ordin general luate de ministru, 

precum şi a programelor lunare ale activităţii ce revine acestei direcţiuni. 

El întocmeşte orice lucrare cerută de ministru sau de secretarii generali, precum şi 

lucrările ce intră în competenţa sa şi care sunt cerute de oricare organ al Ministerului sau de 

oricare legaţiune din străinătate. 

Art. 19. - Directorul politic are în atribuţiunile sale şi colaborarea la recrutarea, 

selecţionarea şi avansarea personalului diplomatic al departamentului, împreună cu Direcţiunea  

Personalului. 

El exercită un drept de îndrumare şi control asupra activităţii agenţilor diplomatici ai 

departamentului. 

Art. 20. - Directorul politic se numeşte prin decizie ministerială dintre miniştrii 

plenipotenţiari. 

El este ajutat în atribuţiunile sale de un subdirector, numit dintre miniştrii plenipotenţiari 

sau, provizoriu, prin delegaţiune, dintre consilierii de legaţiune clasa I. 

SECŢIUNEA IV 

Direcţiunea Economică 

Art. 21. - Direcţiunea Economică a Ministerului Regal al Afacerilor Străine are în 

atribuţiunile sale activitatea ministerului privitoare la relaţiunile economice ale României: 

Legătura cu serviciile exterioare ale Ministerului: secţiunile economice ale legaţiilor, 

agenţiile economice sau comerciale, instituţiunile internaţionale cu caracter economic; 

Centralizarea rapoartelor lunare sau speciale întocmite de serviciile economice 

exterioare; 

Culegerea informaţiunilor de ordin general asupra pieţelor străine, situaţiei schimburilor 

şi plăţilor internaţionale şi, în genere, asupra situaţiei comerciale, economice şi financiare a 

ţărilor străine, întocmind fişe pe ţări şi arhive documentare pentru toate ţările cu care România 

întreţine raporturi economice, comerciale, financiare şi de comunicaţii sau alte asemenea; 

Pregătirea şi studierea materialului privitor la negocierea, întocmirea şi executarea 

tratatelor, convenţiilor şi acordurilor de natură economică, comercială, financiară, monetară, de 

comunicaţii, corespondenţă, proprietate industrială, mărci de fabrică şi alte asemenea; 

Pregătirea tuturor conferinţelor internaţionale cu caracter economic, financiar, 
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colaborarea documentară la organizarea conferinţelor sau lucrărilor, privind economia în genere, 

comunicaţiile internaţionale, transporturile aeriene, regimul fluviilor şi al mărilor sau căilor 

ferate, din punct de vedere economic; 

Veghează la aplicarea tuturor convenţiilor şi acordurilor cu caracter economic, 

comunicând Ministerului Economiei Naţionale şi departamentelor interesate măsurile de ordin 

general sau special ce urmează a fi luate în vederea bunei executări; 

Referă ministrului Afacerilor Străine asupra oricăror situaţiuni de natură să atingă 

interesele economice ale României, precum şi măsurile pentru evitarea oricărei situaţiuni de 

natură să prejudicieze interesele economiei naţionale sau să împiedice executarea convenţiilor, 

acordurilor, schimburilor şi plăţilor internaţionale în favoarea României; 

Propune ministrului toate negocierile ce urmează a fi făcute cu ţările străine, oricare ar fi 

natura lor, precum şi compunerea delegaţiilor sau desemnarea persoanelor însărcinate a 

reprezenta statul român; 

Centralizează toate rapoartele cu caracter economic ale şefilor de misiuni sau ale 

agenţilor români în străinătate şi întocmeşte sinteze lunare asupra informaţiunilor şi rapoartelor 

economice cele mai importante, care se înaintează cabinetului ministrului, pentru a fi inserate în 

buletinul lunar al informaţiunilor ministerului. 

Art. 22. - Nici o negociere, angajare sau deriziune cu caracter economic şi financiar 

purtând asupra intereselor economice şi financiare internaţionale ale României nu poate fi făcută 

decât în condiţiunile prevăzute de această lege. 

Direcţiunea Economică este organul de legătură al Ministerului Regal al Afacerilor 

Străine cu departamentele economice, precum şi cu orice autoritate de stat sau instituţiune 

particulară, cu privire la activitatea economică internaţională a statului şi cu reprezentarea 

intereselor economiei naţionale peste graniţă. 

Art. 23. - Pentru a asigura atât executarea acordurilor, cât şi unitatea politicii economice 

internaţionale a României, Ministerul Regal al Afacerilor Străine convoacă o dată pe lună 

conferinţe prezidate de ministrul Afacerilor Străine sau, în lipsa sa, de ministrul Economiei 

Naţionale, care examinează cu departamentele economice, financiare şi de transport, problemele 

economice de interes internaţional ce urmează a fi soluţionate în cursul lunii următoare.  

Ministerul Regal al Afacerilor Străine întruneşte în conferinţă cel puţin o dată pe lună pe 

reprezentanţii Ministerului Economiei Naţionale, respectiv ai Subsecretariatului Industriei şi 

Comerţului, ai Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, ai Ministerului Finanţelor, ai Ministerului 

Înzestrării Armatei şi al Producţiei de Război şi ai Ministerului Lucrărilor Publice şi al 

Comunicaţiilor sau oricărui departament interesat, pentru a coordona măsurile în legătură cu 

executarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale cu caracter economic, financiar, de 

comunicaţii sau alte asemenea. 

Pot fi invitaţi să participe la aceste conferinţe: preşedintele Uniunii Camerelor de 

Industrie şi Comerţ, preşedintele Uniunii Generale a Industriaşilor din România, preşedintele 

Camerei de Comerţ din Bucureşti, preşedinţii Sindicatelor Agricole şi Viticole.  

Art. 24. - Directorul economic înaintează, o dată pe lună, ministrului Afacerilor Străine 

rapoarte, constatând modul cum departamentele execută măsurile care interesează coordonarea şi 

activitatea economică internaţională a României, precum şi abaterile eventuale sau măsurile de 

îndreptare ce propune. 

Art. 25. - Direcţiunea economică întocmeşte şi publică de două ori pe an, la 1 octombrie 

şi 1 aprilie, liste ale comercianţilor exportatori şi importatori, firme individuale sau sociale, 

precum şi ale producătorilor sau ale industriaşilor care pot fi admişi în schimburile internaţionale 
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şi cărora ministrul Economiei Naţionale le poate acorda autorizaţie de import şi export. 

Ministerul Economiei Naţionale este obligat să trimită Ministerului Regal al Afacerilor 

Străine, până la 1 septembrie şi până la 1 martie al fiecărui an, lista exportatorilor şi 

importatorilor, firme individuale şi sociale, care au cerut să fie înscrişi sau autorizaţi să 

săvârşească operaţiuni de comerţ internaţional, specificând pentru fiecare în parte, în afară de 

statutul personal şi de naţionalitate, capitalul social, patrimonial şi garanţiile de care dispun, 

precum şi activitatea comercială sau industrială ce au mai desfăşurat şi reputaţia ce au. 

Tablouri de exportatori şi importatori se vor întocmi pe grupuri specializate după natura 

comerţului. 

Neînscrierea în listele Ministerului Regal al Afacerilor Străine, chiar propusă de 

Ministerul Economiei Naţionale, nu dă dreptul la nici o acţiune în justiţie, ci numai la o 

contestaţie administrativă, care se va cerceta de comisiunea prevăzută la art. 23, alin. 2. 

Ministerul Economiei Naţionale nu poate să acorde nici o autorizaţie de export sau 

import firmelor individuale sau societăţilor care n-ar figura în tabelul publicat de Ministerul 

Regal al Afacerilor Străine. 

Dacă, după ce a fost admisă la export, Ministerul Regal al Afacerilor Străine constată că 

o firmă prin activitatea sa lezează interesele statului sau ale economiei naţionale sau atinge 

reputaţia comerţului românesc, ori împiedică executarea acordurilor şi convenţiunilor 

economice, operaţiunile acestei firme pot fi interzise fără nici o altă formalitate, decât aceea a 

unei adrese, prin care Ministerul Economiei Naţionale este încunoştiinţat că nu poate acorda 

autorizaţii de export sau import acestei firme excluse. 

Art. 26. - Serviciul de documentare şi evidenţă are următoarele birouri: 

a) . Biroul schimburilor şi plăţilor pe ţări; 

b) . Biroul agricol şi industrial; 

c) Biroul comercial şi transporturi; 

d) Biroul financiar; 

e) Biroul contractelor de stat; 

f) Biroul executării contingentelor şi plăţilor internaţionale. 

Fiecare birou va ţine evidenţa fişelor, actelor şi angajamentelor, a firmelor şi 

relaţiunilor efectuate, putând obliga firmele admise la import şi export să comunice toate 

operaţiunile lor de schimb şi monetare, sub sancţiunea pierderii autorizaţiunilor. 

Serviciul va colabora cu Institutul Central de Statistică pentru ţinerea la curent a fişelor statistice, 

cu toate elementele documentare şi înregistrările prevăzute la punctele a-f. 

Art. 27. - Serviciul acordurilor pregăteşte lucrările informative, materialul documentar şi 

elementele negocierilor economice, comerciale şi financiare cu ţările străine; 

Dă instrucţiuni de aplicare a acordurilor departamentelor interesate şi serviciilor 

economice exterioare; 

Supraveghează şi îndrumează activitatea secţiunilor şi serviciilor economice din legaţiile 

din străinătate sau a oficiilor speciale din străinătate, precum şi serviciile consulare din 

străinătate, pentru înlesnirea contractelor şi afacerilor prevăzute pe baza acordurilor şi 

convenţiilor economice; 

Supraveghează şi îndrumează aplicarea acordurilor şi convenţiilor economice cu ţările 

străine, avizând departamentele asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru o bună aplicare, 

recomandând măsuri ori de către ori executarea acordurilor nu ar fi favorabilă pentru România, 

cerând revizuirea şi propunând modificări ale acordurilor, pe baza experienţei constatate în 

schimburile şi plăţile internaţionale. 
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Art. 28. - Serviciul reglementării schimburilor şi al coordonării în executarea acordurilor 

internaţionale are următoarele atribuţiuni: 

Fixează, de acord cu Ministerul Economiei Naţionale, regimul de import şi export, de 

plăţi, clearing monetar şi orice alte măsuri economice şi financiare, pregătind legile, 

regulamentele şi deciziunile necesare pentru reglementarea comerţului exterior; 

Întocmeşte listele exportatorilor şi ale importatorilor; 

Îngrijeşte de repartizarea contingentelor de export şi import, de acord cu Ministerul 

Economiei Naţionale, fixând contingentele de mărfuri şi devize şi supraveghind plăţile, precum 

şi executarea comenzilor statului, civile sau militare, date în străinătate. 

Art. 29. - Ministerul Economiei Naţionale este obligat să trimită trimestrial Ministerului 

Regal al Afacerilor Străine tabloul disponibilităţilor şi posibilităţilor de schimb, cu propuneri şi 

observaţiuni de import şi export, precum şi cu constatările sale asupra rezultatelor anterioare ale 

acordurilor plăţilor şi schimburilor internaţionale. 

Art. 30. - Directorul economic întruneşte o dată pe lună o conferinţă a întregului 

personal al direcţiunii, pentru a urmări executarea tuturor măsurilor de ordin general luate de 

ministru, precum şi a programelor lunare de activitate ce revine acestei direcţiuni.  

El întocmeşte orice lucrări cerute de ministru sau de secretarii generali, precum şi 

lucrările ce intră în competenţa sa şi care sunt cerute de oricare organ al ministerului sau de 

oricare legaţiune română în străinătate. 

Art. 31. - Directorul economic are în atribuţiunile sale şi colaborarea la recrutarea, 

selecţionarea şi avansarea personalului economic al Departamentului, împreună cu Direcţia 

Personalului. 

Directorul economic al Ministerului Regal al Afacerilor Străine exercită un drept de 

îndrumare şi control asupra activităţii agenţilor economici ai Ministerului. 

Art. 32. - Directorul economic se numeşte prin decizie ministerială dintre miniştrii 

plenipotenţiari sau consilierii economici de minister. 

El este ajutat în exercitarea atribuţiunilor sale de un subdirector numit prin decizie 

ministerială dintre miniştrii plenipotenţiari sau consilierii economici de minister şi de trei 

consilieri economici de minister, având rangul şi salariul de miniştri plenipotenţiari clasa II-a, 

care, pe lângă atribuţiunile lor în organizarea şi conducerea serviciilor direcţiei, prezidează 

delegaţiunile române în tratativele economice cu ţările străine, fie în vederea încheierii 

convenţiilor şi acordurilor economice, fie pentru executarea lor. 

SECŢIUNEA V 
Direcţiunea Consulară şi Juridică 

Art. 33. - Direcţiunea Consulară şi Judiciară are în atribuţiunile sale activitatea 

ministerului şi a serviciilor lui exterioare, privitoare la condiţiunea românilor în străinătate şi a 

străinilor în România, precum şi la apărarea intereselor individuale sau sociale private, civile, 

comerciale sau industriale: 

Pregătirea, negocierea şi aplicarea tratatelor consulare, de migraţiuni, stabilire sau orice 

acorduri privind ocrotirea drepturilor şi intereselor private; 

Sprijinirea activităţii comerciale, industriale cum şi, în general, ocrotirea intereselor 

private ale românilor aflaţi în străinătate, prin secţiunile consulare de pe lângă legaţiuni sau 

serviciile consulare autonome, de carieră sau onorifice; 

întreţinerea legăturilor permanente cu secţiile consulare ale legaţiunilor din străinătate şi 

serviciile consulare în genere; 
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întocmirea normelor şi directivelor conform cărora serviciile consulare din străinătate 

ocrotesc interesele private româneşti şi înlesnesc executarea acordurilor economice şi 

comerciale, prin sprijinirea contractelor private şi a relaţiunilor de afaceri între români şi supuşii 

ţării respective; 

Pregătirea congreselor, conferinţelor sau lucrărilor internaţionale privind ocrotirea 

intereselor private; 

Chestiuni privitoare la migraţiuni, la intrarea, şederea şi ieşirea străinilor din ţară sau a 

românilor în străinătate; 

Aplicarea Legii paşapoartelor, expulzări, extrădări, pierderea şi dobândirea 

naţionalităţii, reclamaţiuni de natură administrativă ale străinilor în România sau ale românilor în 

străinătate, precum şi, în general, toate chestiunile privitoare la circulaţie, protecţie personală sau 

a intereselor private, ocrotirea bunurilor, intereselor, contractelor şi drepturilor de orice natură, 

precum şi orice materie juridică, interesând pe români în străinătate; 

Primeşte în fiecare lună rapoarte ale agenţilor consulari, purtând asupra numărului, 

situaţiunii şi, în genere, asupra drepturilor şi intereselor românilor aflători în teritoriul 

competenţei lor, precum şi asupra situaţiunii, intereselor economice, comerciale şi financiare de 

ordin privat; 

Chestiunile în legătură cu protecţia individuală, cu regimul răniţilor în război, 

neutralizarea spitalelor şi ambulanţelor militare, aplicarea convenţiilor sanitare, fito- sanitare, 

veterinare, de patogenie; 

Pregătirea şi aplicarea convenţiilor privitoare la starea civilă, la proprietate, acte 

notariale, legalizări, interpretarea şi aplicarea regulamentelor consulare, fixarea tarifului 

consular, precum şi orice lucrări juridice şi de contencios în legătură cu activitatea Ministerului 

Regal al Afacerilor Străine sau cu rezolvarea chestiunilor de drept internaţional public şi privat şi 

de drept internaţional maritim, care n-au fost rezervate altor direcţiuni. 

Actele de procedură internaţională, notificări, comisii rogatorii, intervenţiuni pentru 

hotărâri judecătoreşti civile şi comerciale, precum şi orice măsuri de ordin procedural, civil sau 

comercial, ca şi executarea hotărârilor române în străinătate şi a celor străine în România intră de 

asemenea în competenţa sa. 

Art. 34. - Directorul consular are în atribuţiunile sale şi colaborarea la recrutarea, 

selecţionarea şi avansarea personalului consular al departamentului, împreună cu Direcţiunea 

Personalului. 

Directorul consular al Ministerului Regal al Afacerilor Străine exercită un drept de 

îndrumare şi control asupra activităţii agenţilor consulari ai departamentului. 

Art. 35. - Pe lângă Direcţiunea Consulară şi Judiciară funcţionează Serviciul contencios, 

compus din 3-5 avocaţi publici, aparţinând cadrelor avocaţilor publici ai Ministerului Justiţiei. 

Serviciul are sarcina de a îndeplini toate actele şi măsurile de ordin judecătoresc, de a 

apăra interesele ministerului şi de a da avize în chestiunile de natură juridică ce i-ar fi supuse. 

Art. 36. - Pe lângă Direcţiunea Consulară şi Judiciară funcţionează Serviciul interpreţilor 

care are atribuţiunea de a traduce, din limbi străine în româneşte şi din limba română în alte 

limbi, orice act particular, oficial, document, corespondenţă sau de orice altă natură şi de a 

certifica conformitatea acestor traduceri. 

Art. 37. - Directorul consular se numeşte prin decizie ministerială dintre miniştrii 

plenipotenţiari sau din consulii generali - consilieri de minister. 

El este ajutat în îndeplinirea atribuţiunilor sale de un subdirector numit prin decizie 

ministerială dintre consulii generali - consilieri de minister sau dintre consulii generali. 
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SECŢIUNEA VI 
Direcţiunea Culturală, de Presă, Propagandă şi Informaţie 

Art. 38. - Direcţiunea Culturală, de Presă, Propagandă şi Informaţie are în atribuţiunile 

sale: 

Activitatea Ministerului Regal al Afacerilor Străine privitoare la relaţiunile culturale, de 

presă, propagandă şi informaţie cu ţările străine şi cu instituţiunile culturale internaţionale;  

Informaţiuni şi studii asupra politicii culturale generale şi relaţiunilor culturale cu ţările 

străine; 

Legătura permanentă cu secţiunile şi activitatea culturală a tuturor legaţiunilor şi 

serviciilor exterioare ale României sau institutelor, oficiilor şi aşezămintelor culturale de orice 

natură funcţionând în străinătate, figurând în bugetul statului sau primind subvenţii din partea 

statului; 

Centralizarea rapoartelor secţiunilor culturale şi agenţilor culturali funcţionând în 

străinătate, repartizarea lor pe ţări şi materii; 

Studiul relaţiunilor culturale, al colaborării internaţionale şi executarea politicii externe 

culturale a statului român; 

Pregătirea materialului şi reprezentarea intereselor spirituale româneşti în conferinţele 

internaţionale; 

Elaborarea proiectelor de acte, convenţii şi acorduri sau declaraţiuni cu caracter cultural; 

Chestiunile privitoare la cultură, presă şi propagandă internaţională şi afirmarea 

culturală a românilor peste hotare; 

Supravegherea acţiunii culturale, de presă şi propagandă străină în România şi română 

în străinătate, precum şi politica internaţională a cărţii şi publicaţiunilor internaţionale;  

Coordonarea, împreună cu Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor şi Ministerul 

Propagandei Naţionale, a activităţii institutelor, şcolilor şi oricăror aşezăminte culturale 

româneşti funcţionând în străinătate şi, în genere, relaţiunile culturale cu celelalte ţări. 

Art. 39. - Directorul cultural întruneşte o dată pe lună o conferinţă a personalului 

direcţiunii, pentru a urmări executarea măsurilor de ordin general luate de Minister, precum şi a 

întocmi şi veghea la executarea programelor privitoare la activitatea ce revine acestei direcţiuni.  

Art. 40. - Direcţiunea Culturală întocmeşte orice lucrare cerută de ministru sau de 

secretarii generali, precum şi lucrările ce intră în competenţa sa, care sunt cerute de orice organ 

al ministerului sau orice legaţiune din străinătate. 

Art. 41. - Direcţiunea Culturală centralizează toate raportele şefilor de misiune sau ale 

agenţilor culturali români din străinătate şi semnalează, atât pentru buletinul lunar al 

informaţiunilor Ministerului, cât şi pentru luarea de măsuri, orice acţiuni culturale, de presă, 

propagandă şi informaţie privind interesele fundamentale ale regatului. 

Art. 42. - Directorul cultural are în atribuţiunile sale şi colaborarea la recrutarea, 

selecţionarea şi avansarea personalului cultural al Departamentului, împreună cu Direcţiunea 

Personalului. 

Directorul cultural al Ministerului Regal al Afacerilor Străine exercită un drept de 

îndrumare şi control asupra activităţii agenţilor culturali ai departamentului. 

Art. 43. - Lucrările pentru organizarea participărilor României la expoziţii de orice 

natură, congrese şi manifestări culturale în străinătate sunt controlate de Ministerul Regal al 

Afacerilor Străine. 

Ministerele, instituţiunile publice şi instituţiunile culturale de ordin privat, direct 
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interesate în manifestările de acest fel, sunt îndatorate ca înainte de stabilirea şi participarea la 

asemenea manifestaţiuni să supună programul lor Ministerului Regal al Afacerilor Străine, 

conformându-se în totul avizului dat sub sancţiunea interzicerii participării sau a retragerii 

dreptului de paşaport, în afară de alte sancţiuni prevăzute de legi şi regulamente. 

Comisarii guvernului sau agenţii de control pentru organizarea expoziţiilor sau 

manifestărilor de acest fel vor fi numiţi de ministrul Afacerilor Străîne pe baza propunerilor 

departamentului respectiv şi avizului Ministerului Propagandei Naţionale. 

Art. 44. - Directorul cultural se numeşte prin decizie ministerială dintre miniştrii 

plenipotenţiari sau dintre consilierii culturali de minister. 

El este ajutat în activitatea sa de un subdirector, numit prin decizie ministerială dintre 

consilierii culturali cl. I şi de cel mult 3 consilieri culturali de minister. 
SECŢIUNEA VII 

Direcţiunea Protocolului Statului şi Cancelaria Ordinelor Naţionale 

Art. 45. - Direcţiunea Protocolului Statului şi Cancelaria Ordinelor Naţionale are în 

atribuţiunile sale: 

Ceremonialul Ministerului Regal al Afacerilor Străine şi al agenţilor străini acreditaţi în 

România sau îndeplinind funcţiuni în România; 

îndrumarea, coordonarea, reglementarea şi supravegherea măsurilor privitoare la 

protocolul statului, civil şi militar; 

Chestiunile privitoare la cererile de agrement pentru miniştrii străini în România; 

Scrisorile de acreditare şi patentele, primirea agenţilor diplomatici străini, precum şi 

toate chestiunile în legătură cu procedura şi actele formale ale exerciţiului misiunii diplomaţilor 

şi agenţilor străini în România (audienţe, imunităţi diplomatice, patente, îndeplinirea funcţiunilor 

diplomatice şi consulare din punct de vedere procedural, paşapoarte diplomatice, vizite şi 

misiuni civile şi militare, tratamentul şi drepturile diplomaţilor străini în România); 

Expedierea tratatelor, convenţiunilor, declaraţiunilor, angajamentelor şi împlinirea 

formelor procedurale în legătură cu elaborarea convenţiunilor internaţionale, precum şi 

ratificarea, publicarea, înregistrarea şi conservarea originalelor lor. 

Art. 46. - Pe lângă Direcţiunea Protocolului funcţionează Serviciul convenţiilor şi 

tratatelor care are îndatorirea de a colecţiona şi întocmi fişe anuale pe materii, precum şi de a 

publica toate tratatele şi acordurile sau actele unilaterale ale României. 

Art. 47. - Pe lângă Direcţiunea Protocolului funcţionează Biroul român pentru 

informarea străinilor. 

Biroul are ca atribuţiune informarea străinilor în domeniul economic, agricol, tehnic, 

industrial, cultural şi turistic. 

El are datoria să înlesnească contactul străinilor cu autorităţile de stat şi să îndrumeze 

străinii asupra relaţiunilor, autorităţilor şi instituţiilor din România. 

Departamentele şi instituţiunile publice şi particulare sunt obligate să procure biroului 

toate informaţiunile de care ar avea nevoie. 

Biroul va păstra cel mai strâns contact cu Ministerul Propagandei Naţionale şi Oficiul 

Naţional de Turism pentru întocmirea broşurilor, publicaţiunilor şi periodicelor necesare 

informării străinilor veniţi în România. 

Art. 48. - Eliberarea paşapoartelor de serviciu, precum şi a celor diplomatice, se face 

prin Direcţiunea Protocolului. 

Paşapoartele de serviciu se pot acorda tuturor celor care merg în străinătate într-o funcţie 

permanentă sau în orice delegaţiune oficială (de stat) pe timp mărginit. 
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Paşapoartele diplomatice se vor acorda conform Legii paşapoartelor şi regulamentului 

acestei legi. 

Ministerul Afacerilor Străine poate decide, cu avizul Consiliului de coordonare, control 

şi recomandare, acordarea de paşapoarte diplomatice sau de serviciu pentru cazuri excepţionale 

şi unor personalităţi de seamă ale ţării, care merg în străinătate într-un scop de interes general. 

Art. 49. - Pe lângă Direcţiunea Protocolului funcţionează un Serviciu al ceremonialului, 

care are îndatorirea de a îndruma, coordona şi supraveghea toate măsurile de protocol şi 

ceremonial, civil şi militar, stabilind condiţiunile de participare la ceremonii, solemnităţi sau 

manifestaţiuni de orice natură, în acord cu casa M.S. Regelui pentru participările curţii şi cu 

departamentele respective pentru participările guvernului. 

De a elabora circulări şi instrucţiuni de ceremonial şi protocol, care sunt obligatorii 

pentru autorităţile civile şi militare. 

Pentru stabilirea normelor de protocol şi ceremonial, Serviciul ceremonialului va putea 

lua avizul Comisiei ordineloir. 

Pentru stabilirea ceremonialului şi protocolului militar, se va lua avizul Ministerului 

Apărării Naţionale şi şefului Marelui Stat Major. 

Protocolul şi ceremonialul curţii aparţine M.S. Regelui. 

Art. 50. - Cancelaria ordinelor naţionale este organul administrativ prin care ministrul 

Afacerilor Străine îşi îndeplineşte atribuţiunile sale de cancelar al ordinelor. 

Cancelaria ordinelor naţionale este condusă de un ministru plenipotenţiar sau, prin 

delegaţiune, de un consilier de legaţiune. 

Art. 51. - Cancelaria ordinelor naţionale întocmeşte actele, propunerile şi recomandările 

făcute de ministrul Afacerilor Străine, cancelar al ordinelor; 

Ţine registre de purtătorii de ordine ale regatului României şi de purtătorii străini; 

Ţine registrul de autorizaţiunile acordate românilor de a purta ordine străine; 

Întocmeşte brevetele şi îngrijeşte de ceremonialul şi procedura remiterii ordinelor 

regatului; 

Organizează un depozit al însemnelor ce se remit de către guvern, ministrul Afacerilor 

Străine sau autorităţile româneşti; 

Organizează un fişier al purtătorilor de ordine, cu situaţiunea fiecăruia; 

Primeşte propunerile de decorare de la celelalte departamente, de la instituţiuni publice, 

de utilitate publică sau particulare şi întocmeşte decretele şi brevetele pentru decoraţiunile 

acordate proprio motu de M.S. Regele; 

Îngrijeşte de întreaga administraţie a Cancelariei ordinelor şi supune ministrului 

Afacerilor Străine propunerile de decorare la grad sau pentru merite. 

Art. 52. - Pe lângă Cancelaria ordinelor naţionale funcţionează Comisiunea ordinelor, 

ale cărei îndatoriri sunt: 

a) De a întocmi tablourile de propuneri de decorare pentru merite excepţionale şi pentru 

servicii deosebite aduse statului; 

b) De a stabili anual tabloul după care urmează să se facă propunerile de decorare în 

raport cu rangul şi funcţiunea îndeplinită în stat. 

Art. 53. - Propunerile pentru merite se fac de ministrul Afacerilot Străine direct sau pe 

baza tabloului Comisiunii ordinelor, fie la cererea departamentelor sau altor instituţiuni, fie din 

oficiu. 

Propunerile pentru merite se fac de către Comisiunea ordinelor, în aprilie şi octombrie al 

fiecărui an, promoţiunile de decorare ordinare fiind la 10 mai şi 8 noiembrie. 
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Comisiunea cercetează propunerile făcute de ministere sau alte instituţiuni, stabileşte 

ordinea între cei propuşi de autorităţi şi întâietatea. 

Art. 54. - Propunerile „la grad" sunt norme generale de acordare de decoraţiuni, pe baza 

cărora autorităţile de stat fac propuneri de decorare. 

Aceste norme urmăresc ca decoraţiunile ce se propun şi se acordă să ţină seamă de 

rangul şi poziţia în stat a funcţionarului public, tinzând pe de o parte să asigure decorarea 

demnitarilor şi funcţionarilor din stat într-o ordine corespunzătoare rangului ce ocupă, iar pe de 

alta să fixeze criterii obiective pentru ca, prin derogare de la legile ordinelor naţionale, să se 

poată acorda decoraţiuni corespunătoare rangului în stat chiar funcţionarilor care nu vor fi 

străbătut ierarhia gradelor distincţiunilor onorifice române. 

Normele se întocmesc de comisia prevăzută la art. 58. 

Pe baza lor, ministrul Afacerilor Străine propune M.S. Regelui decorări cu dispensă de 

stagiu, M.S. Regele putând acorda aceste ordine şi grade prin derogare de la Legile ordinelor 

naţionale. 

Art. 55. - Propunerile pentru conferirea de ordine străinilor se fac numai de ministrul 

Afacerilor Străine, cancelar al ordinelor, cu excepţia prevăzută de art. 59, al. 2. 

Art. 56. - Cancelaria ordinelor naţionale va întocmi un registru al tuturor străinilor 

purtând ordine româneşti. 

Aceştia nu intră în calculul numărului ordinelor ce se pot conferi anual sau plafonului 

maximal al ordinelor naţionale, ale căror legi prevăd regimuri restrictive, de limitare a 

membrilor. 

Art. 57. - M.S. Regele poate, prin decret contrasemnat de ministrul Afacerilor Străine, să 

limiteze dreptul de purtare a ordinelor româneşti, în număr şi în timp, de către străinii care şi-ar fi 

încetat legăturile cu regatul. 

Art. 58. - Comisia ordinelor se compune din: 

Prim-preşedintele înaltei Curţi de Casaţie, ca preşedinte; 

Un delegat al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri; 

Directorul ceremonialului curţii regale; 

Un reprezentant al ministrului Afacerilor Străine, cu delegaţiune specială, dintre 

miniştrii plenipotenţiari; 

Un delegat al ministrului Culturii Naţionale şi al Cultelor, având cel puţin gradul de 

profesor universitar titular; 

Un delegat al ministrului Agriculturii şi Domeniilor, având cel puţin gradul de secretar 

general sau consilier de minister; 

Un delegat al ministrului Economiei Naţionale, care va fi unul din secretarii generali ai 

departamentului sau preşedintele Camerei de Comerţ din Bucureşti; 

Un delegat al ministrului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, care va fi secretarul 

general al departamentului sau decanul Facultăţii de Medicină din Bucureşti; 

Un vicar, reprezentînd pe I.P.S. Patriarh al României; 

Rectorul Universităţii din Bucureşti; 

Preşedintele Institutului Regal de Cercetări Internaţionale şi Ştiinţe Politice; 

Directorul Cancelariei ordinelor naţionale este secretar general al comisiunii, iar 

funcţionarii administrativi ai cancelariei îndeplinesc serviciul de secretariat. 

Ministrul Afacerilor Străine, cancelar al ordinelor, stabileşte în fiecare an, din fondurile 

speciale, alocaţiunile cuvenite membrilor comisiunii, după durata lucrărilor. 
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Comisiunea decide cu majoritatea simplă. 

Art. 59. - Nici o propunere de decorare nu poate fi făcută M.S. Regelui, decât prin 

ministrul Afacerilor Străine, cancelar al ordinelor, în condiţiunile acestei legi. 

Se exceptează decoraţiunile de război, a căror decernare poate fi propusă direct de 

ministrul Apărării Naţionale. 

Art. 60. - Toate propunerile de decorare trebuie să fie motivate. 

Ministrul poate decide publicarea raportului o dată cu decretul de decorare. 

Decoraţiunile proprio motu, conferite de M.S. Regele, n-au nevoie de nici o motivare, ci 

sunt numai contrasemnate de ministrul Afacerilor Străine, cancelar al ordinelor. 

Art. 61. - De la data publicării prezentei legi, ordinele, crucile şi medaliile naţionale, în 

afară de acele aparţinând Casei Domnitoare, precum şi acelea de război, în condiţiunile 

prevăzute la art. 59, alin. II, se conferă la propunerea ministrului Afacerilor Străine, cancelar al 

ordinelor. 

Orice dispoziţiuni din Legile de constituire a diferitelor ordine, contrare sau prevăzând 

alte norme şi competenţă în propunerile de conferire a ordinelor româneşti, sunt şi rămân 

abrogate. 

Art. 62. - Ordinele, crucile şi medaliile regatului, în vigoare sau deschise la data 

prezentei legi, sunt cele prevăzute de legile speciale. 

Aceste ordine vor fi în viitor conferite în conformitate cu procedura şi competenţa 

prevăzută în prezenta lege. 

Art. 63. - Directorul Protocolului are în atribuţiunile sale colaborarea la recrutarea, 

selecţionarea şi avansarea personalului acestei direcţiuni, împreună cu Direcţiunea Personalului.  

SECŢIUNEA VIII 

Direcţiunea Personalului şi Administraţiei 

Art. 64. - Direcţiunea Personalului şi Administraţiei are în atribuţiunile sale: 

Numirile, înaintările, concediile, salariile şi orice chestiuni în legătură cu activitatea 

personalului diplomatic, economic, consular, cultural consultativ şi administrativ al 

Departamentului; 

întocmeşte dosarele personale ale tuturor funcţionarilor acestor corpuri şi le ţine la 

curent cu mutaţiunile, notele, calificările şi înaintările fiecăruia. 

Art. 65. - Directorul Personalului se numeşte dintre miniştrii plenipotenţiari. 

Art. 66. - Direcţiunea Personalului va întocmi dosare personale pentru toţi funcţionarii 

diplomatici, economici, consulari, culturali, administrativi şi de specialitate ai Departamentului. 

Dosarul personal va cuprinde: 

a) Un statut în care se înscriu: data numirii, notele şi calificările, înaintările şi orice 

mutaţiuni şi observaţiuni; 

b) Actele de stare civilă, naţionalitate şi avere ale funcţionarului. 

Declaraţiunea de avere va cuprinde descrierea stării patrimoniale şi enumerarea 

bunurilor imobiliare ale funcţionarului şi soţiei sale; 

a) Principalele rapoarte asupra meritelor şi capacităţii profesionale a funcţionarilor, 

aprobate de Minister, precum şi procesele-verbale ale consiliului care a avizat asupra înaintării; 

b) Măsurile disciplinare luate împotriva funcţionarului, copia deciziunii de pedepsire 

sau hotărârea disciplinară; 

c) Orice act important privind meritele sau activitatea profesională a funcţionarului, 

situaţia ordinelor şi distincţiunilor primite, certificatele de studii, fişa publicaţiunilor şi lucrărilor. 
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Art. 67. - Direcţiunea Personalului şi Administraţiei colaborează cu Direcţiunea Politică, 

Economică şi Consulară, precum şi cu Institutul Regal de Cercetări Internaţionale şi Ştiinţe 

Politice, prin măsuri administrative, publicaţiuni şi secretariat, la recrutarea şi selecţionarea 

personalului diplomatic, economic, consular şi cultural al departamentului, cum şi cu Consiliul 

de coordonare, control şi recomandare pentru personalul tehnic sau de specialitate şi cu comisia 

de numiri şi înaintări prevăzută de Codul Funcţionarilor Publici, pentru personalul administrativ 

al Ministerului din organizaţia centrală sau exterioară. 

SECŢIUNEA IX 

Direcţiunea Contabilităţii 

Art. 68. - Direcţiunea contabilităţii are în atribuţiunile sale; 

îndeplinirea tuturor actelor de inventariere, contabilizare şi gestiune, în conformitate cu 

Legile speciale privitoare la contabilitatea publică şi direcţiunile sau serviciile de contabilitate.  

întocmeşte şi execută bugetul ministerului; 

Ţine registre cerute de Legea contabilităţii; 

Contabilizează veniturile, verifică şi controlează pentru vărsarea în tezaurul statului a 

taxelor consulare, ţinând evidenţa lor; 

Se îngrijeşte de tipărirea şi distribuirea timbrelor consulare; 

Administrează şi contabilizează fondurile speciale atribuite conform legilor în vigoare 

ministrului Regal al Afacerilor Străine; 

îndeplineşte atribuţiunile în legătură cu contabilitatea cheltuielilor, verificarea, 

ordonanţarea şi justificarea lor, inventarele de întreţinere a imobilelor şi mobilelor sau 

materialelor Ministerului şi organelor lui centrale şi exterioare, precum şi tot ceea ce priveşte 

bugetul, salarizarea, contabilitatea şi gestiunea. 

Art. 69. - Direcţiunea funcţionează în conformitate cu Legea nr. 49 din 1944. 

Directorul şi subdirectorul Contabilităţii se numesc în conformitate cu această lege şi cu 

Codul Funcţionarilor Publici. 

SECŢIUNEA X 

Dispoziţii comune organelor administraţiei centrale 

Art. 70. - Un tabel anexă la prezenta lege stabileşte serviciile, secţiunile şi birourile prin 

care îşi îndeplinesc activitatea lor direcţiunile Departamentului, deriziuni ministeriale putând 

dezvolta organizarea acestor servicii, secţiuni sau birouri. 

Art. 71. - In mod provizoriu pot fi însărcinaţi cu conducerea direcţiunilor, prin 

delegaţiune, consilieri economici de minister la Direcţiunea Economică, consuli generali- 

consilieri de minister la Direcţiunea Consulară, consilieri culturali de minister la Direcţiunea 

Culturală. 

In timpul îndeplinirii funcţiunii de director, aceştia au rang de ministru plenipotenţiar 

clasa II-a. 

CAPITOLUL IV 

Organele consultative 

SECŢIUNEA I 

Consiliul diplomatic 

Art. 72. - Consiliul diplomatic este organ consultativ, de cercetări şi documentare asupra 



I, 2 

41 

 

 

chestiunilor tehnice de ordin politic, juridic, economic şi cultural, privind viaţa internaţională a 

regatului României. 

Consiliul diplomatic are 4 secţiuni: 

1. Secţiunea politică; 

2. Secţiunea economică; 

3. Secţiunea juridică; 

4. Secţiunea culturală, de presă, propagandă şi informaţie internaţională. 

Membrii secţiunilor se numesc prin deriziune ministerială. 

§ 1. Secţiunea politică 

Art. 73. - Secţiunea politică este alcătuită din 5 membri şi are în competenţa sa să dea 

avize asupra tuturor problemelor de ordin tehnic, privind legăturile politice internaţionale ale 

României. 

Secţiunea politică întocmeşte cel puţin o dată pe an programele de activitate informativă 

şi documentară, pe ţări şi regiuni, chestionare şi norme speciale, care se transmit serviciilor 

diplomatice din străinătate, în vederea întocmirii dosarelor documentare de către Direcţiunea 

Politică din Ministerul Regal al Afacerilor Străine, pe baza rapoartelor din străinătate şi a 

studiilor şi documentării dobândite. 

Art. 74. - Membrii Secţiunii politice se numesc dintre miniştrii plenipotenţiari, chiar 

dacă îndeplinesc paralel alte atribuţiuni în organele centrale ale Departamentului, dintre 

profesorii universitari, având cel puţin 15 ani de învăţământ şi o reputaţie notorie în domeniul 

relaţiunilor internaţionale sau dintre demnitarii sau foştii înalţi demnitari ai statului, având o 

activitate de publicaţiuni de specialitate sau care vor fi adus ţării eminente servicii prin 

competenţa lor notorie. 

§ 2. Secţiunea economică 

Art. 75. - Secţiunea economică este formată din 5 membri şi are în atribuţiunea sa să 

studieze toate problemele economice şi ale schimburilor cu străinătatea, precum şi principiile 

convenţiilor şi acordurilor cu caracter economic şi comercial şi să-şi dea avizul sau să 

întocmească rapoarte asupra oricărei chestiuni de ordin economic sau financiar supusă de 

Minister. 

Secţiunea are îndatorirea să întocmească, de 4 ori pe an, rapoarte constatând modul cum 

se aplică acordurile şi convenţiunile economice ale regatului şi consecinţele schimburilor şi 

plăţilor internaţionale asupra economiei ţării. 

La şedinţele secţiunii pot lua parte şi reprezentanţi ai departamentelor sau ai 

organizaţiilor profesionale, ai comerţului şi industriei, interesând schimburile şi plăţile 

internaţionale, însă numai cu aprobarea ministrului Afacerilor Străine, dată la propunerea 

directorului economic al Departamentului. 

Art 76. - Membrii Secţiunii economice se numesc dintre profesorii universitari şi 

economiştii cu o reputaţie notorie sau, în mod excepţional, dintre reprezentanţii profesionişti ai 

comerţului şi industriei cu merite şi lucrări excepţionale, având calitatea de conducători ai 

organizaţiilor profesionale. 

§ 3. Secţiunea juridică 

Art. 77. - Secţiunea juridică se compune din 5-7 membri şi are atribuţiunea de a face 
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studii sau de a da avize şi întocmi rapoarte asupra oricărei chestiuni de drept ce i-a fost supusă de 

ministru, secretarii generali sau directorii Ministerului Regal al Afacerilor Străine, precum şi 

asupra oricăror litigii cu caracter internaţional din ţară sau străinătate, sau oricărei probleme de 

drept în legătură cu activitatea Ministerului, sau oricărui proces intentat statului, în legătură cu 

activitatea şi interesele lui internaţionale. 

Secţiunea juridică întocmeşte programele de activitate şi chestionare pentru uzul 

serviciilor consulare şi pentru ocrotirea condiţiunilor românilor în străinătate. 

Art. 78. - Membrii Secţiunii juridice se numesc dintre profesorii universitari cu o 

reputaţie notorie în domeniul relaţiunilor internaţionale, conferenţiarii definitivi de drept 

internaţional, având o vechime de cel puţin 10 ani în învăţământ şi lucrări de specialitate de o 

valoare notorie sau dintre jurisconsulţii cu o reputaţie excepţională, având cel puţin 15 ani de 

profesiune, studii şi lucrări de specialitate şi care vor fi îndeplinit fie funcţiunea de avocat, fie de 

magistrat având cel puţin gradul de consilier de Curte de Apel, sau vor fi îndeplinit funcţiunea de 

ministru sau de secretar general al Ministerului Regal al Afacerilor Străine, sau dintre membrii 

consiliului juridic care a funcţionat pe lângă Ministerul Afacerilor Străine, până la promulgarea 

acestei legi. 

§ 4. Secţiunea culturală, de presă, propagandă şi informaţie internaţională 

Art. 79. - Secţiunea culturală, de presă, propagandă şi informaţie internaţională se 

compune din 5 membri şi are atribuţiunea de a studia şi întocmi rapoarte şi programe asupra 

informaţiunii, documentării şi propagandei internaţionale, precum şi asupra tuturor relaţiunilor 

culturale cu străinătatea sau a cooperării spirituale în genere. 

Secţiunea culturală întocmeşte programe, norme şi instrucţiuni pe ţări şi regiuni pentru 

uzul serviciilor şi agenţilor culturali, de presă, propagandă şi informaţiune din străinătate. 

Pot lua parte la lucrările secţiunii reprezentanţii organelor de informaţie ale statului, 

după criterii ce se vor fixa prin decizie ministerială. 

Art. 80. - Membrii Secţiunii culturale, de presă, propagandă şi informaţie internaţională 

se numesc dintre membrii Academiei Române, directorii institutelor ştiinţifice sau profesorii 

universitari cu o activitate ştiinţifică de prestigiu internaţional, ziariştii reputaţi în domeniul 

documentării şi propagandei internaţionale sau specialişti care au îndeplinit funcţiunea de 

ministru, subsecretar de stat sau secretar general al Ministerului Propagandei Naţionale. 

§ 5. Dispoziţiuni comune secţiunilor Consiliului diplomatic 

Art. 81. - Ministrul Afacerilor Străine este de drept preşedintele Consiliului diplomatic. 

El poate convoca Consiliul diplomatic în secţiuni reunite, ori de câte ori Ministerul sau 

guvernul cer un aviz al tuturor secţiunilor, asupra oricărei chestiuni tehnice de ordin politic, 

economic, juridic sau cultural interesând viaţa internaţională a României sau politica externă. 

Art. 82. - Şedinţele plenare sunt prezidate de ministru, iar în lipsa acestuia de cel mai 

înalt în grad dintre membrii consiliului. 

Şedinţele de secţiune ale Consiliului diplomatic sunt prezidate de ministru, iar în lipsa 

acestuia de cel mai înalt în grad dintre membrii secţiunii. 

Art. 83. - Consiliile de secţiune ţin şedinţe ordinare cel puţin de două ori pe lună şi se 

întrunesc ori de câte ori vor fi fost sesizate cu studii sau chestiuni speciale de către ministru sau 

secretarii generali. 

Art. 84. - Membrii Consiliului diplomatic sunt de 4 categorii: 
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a) . Membri titulari. Membrii titulari se numesc dintre persoanele întrunind cerinţele art. 

74-80 inclusiv, în limita locurilor vacante ale fiecărei secţiuni; 

Preşedintele Institutului Regal de Cercetări Internaţionale şi Ştiinţe Politice este membru 

de drept al Consiliului diplomatic. 

b) Membri de drept. Profesorii universitari titulari de drept internaţional având cel puţin 

15 ani de activitate didactică sunt membri de drept. Numărul lor nu poate fi mai mare de 4, câte 

unul de fiecare secţiune; 

c) Membri delegaţi. Membrii delegaţi se numesc dintre miniştrii plenipotenţiari lucrând 

în administraţia centrală a Ministerului Regal al Afacerilor Străine, chiar dacă au alte atribuţiuni 

în cadrele ministerului. Numărul lor nu poate fi mai mare de 3 la Secţiunea politică, 1 la 

Secţiunea economică, 1 la Secţiunea culturală. Ei trebuie să întrunească cerinţele, art. 74-80 

inclusiv; 

d) Membri temporari. Pot fi numiţi membri temporari persoane care, întrunind 

condiţiunile generale de numire prevăzute în art. 74-80 inclusiv, sunt invitate pentru lucrări 

speciale pentru o durată determinată sau pentru o lucrare determinată, deciziunea ministerială de 

numire stabilind termenul sau condiţiunile însărcinării. 

Art. 85. - Membrii titulari şi membrii de drept au gradul de ministru plenipotenţiar. 

Acei care sunt funcţionari publici, primesc şi salariul de ministru plenipotenţiar în 

măsura în care legile cumului îi autorizează şi în orice caz salariul cel mai mare. 

Ei pot primi şi indemnizaţii speciale, care se fixează de ministru în raport cu serviciile 

efectiv prestate sau cu serviciile excepţionale aduse statului. 

Membrii titulari care nu sunt funcţionari publici, primesc salariul gradului de ministru 

plenipotenţiar cl. II. 

Membrii delegaţi şi membrii temporari primesc, în afară de salariul lor, o indemnizaţie 

specială, care se fixează de ministru în raport cu activitatea şi serviciile efectiv prestate.  

Art. 86. - Consiliul diplomatic are un secretar general, care se numeşte de ministru dintre 

persoanele întrunind condiţiunile generale de numiri prevăzute de Codul Funcţionarilor Publici, 

având titlu de doctor şi de preferinţă lucrări de specialitate în dreptul internaţional, politica 

externă sau economia internaţională. 

Secretarul general are rang şi salariu de secretar de legaţiune cl. I. 

Secţiunile Consiliului au câte un secretar având titlu de doctor sau licenţiat şi de 

preferinţă lucrări de specialitate. 

Art. 87. - Secretarul general şi secretarii de secţiune ai Consiliului diplomatic pot fi 

numiţi dintre membrii corpului diplomatic, economic, consular sau cultural lucrând în 

administraţia centrală. 

În acest caz, secretarul general şi secretarii de secţiune primesc o îndemnizaţie specială 

lunară, care se fixează de ministru. 

SECŢIUNEA II 
Consiliul de coordonare, control şi recomandare a personalului 

Art. 88. - Consiliul de coordonare, control şi recomandare a personalului este organul 

consultativ prin care se realizează coordonarea serviciilor exterioare ale Departamentului şi 

controlul activităţii personalului exterior al Departamentului. 

Art. 89. - Consiliul de coordonare, control şi recomandare este format din 5 membri, 

numiţi prin decizie ministerială dintre miniştrii plenipotenţiari, de preferinţă dintre miniştrii 
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plenipotenţiari cl. I-a. 

Trei dintre membrii Consiliului de coordonare, control şi recomandare sunt numiţi 

dintre miniştrii plenipotenţiari figurând în cadrele administraţiei centrale a Ministerului, dar 

neîndeplinind nici o activitate administrativă, misiunea lor fiind de a cerceta, controla şi 

coordona activitatea personalului din străinătate, prin inspecţiuni de personal făcute la legaţiuni 

şi servicii exterioare. 

Doi dintre membri vor fi numiţi dintre miniştrii plenipotenţiari aflaţi în cadrele 

ministerului, dar exercitând funcţiunea de director în centrala ministerului. 

Art. 90. - Preşedintele Consiliului de coordonare va fi desemnat prin decizia de numire 

dintre miniştrii plenipotenţiari cl. I-a. 

Secretar general al Consiliului de coordonare, control şi recomandare va fi un consilier 

de legaţie, iar secretar al Consiliului un ataşat de legaţie, ambii delegaţi din personalul Direcţiei 

Personalului. 

Art. 91. - Indemnizaţiunile speciale pentru deplasări şi activitatea desfăşurată ca membri 

ai Consiliului de coordonare, control şi recomandare, se fixează prin decizii ministeriale, ţinând 

seama de activitatea fiecăruia şi de serviciile efectiv prestate. Plata se va face din fondurile 

speciale. 

Art. 92. - Atribuţiile consilierilor de coordonare sunt: 

a) Cercetarea activităţii desfăşurată în străinătate de personalul legaţiilor, consulatelor şi 

oricăror servicii publice organizate de stat pe teritoriul străin, afară de şefii de misiune; 

b) Constatarea, în colaborare cu şeful misiunii respective, a meritelor agenţilor 

diplomatici, consulari, economici şi culturali, recomandarea avansării ordinare sau pentru merite 

excepţionale, menţinerii în grad sau rechemării acestor agenţi, prin rapoarte confidenţiale 

adresate ministrului, având avizul şefului de misiune respectiv; 

c) Referire asupra modului cum funcţionează serviciile publice exterioare, legaţiunile 

sau secţiunile lor politice, economice, consulare sau culturale, consulatele şi orice alte agenţii, 

oficii sau institute de orice natură; 

d) Propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiunilor de funcţionare şi 

coordonare, prin rapoarte adresate direct ministrului, în urma cercetărilor făcute şi întovărăşite de 

avizul şefului de misiune respectiv; 

e) Cercetarea în genere a oricăror servicii, oficii sau delegaţiuni lucrând în străinătate şi 

a personalului lor, prin rapoarte confidenţiale adresate ministrului. 

Art. 93. - Membrii Consiliului de coordonare, control şi recomandare îşi îndeplinesc 

atribuţiunile lor în administraţia centrală şi în administraţia exterioară. 

Art. 94. - Consiliul de coordonare, control şi recomandare se întruneşte cel puţin o dată 

la 2 luni, când propune ministrului, prin raport comun, măsurile de ordin general şi 

recomandările de principiu în urma cercetărilor şi acţiunii de informare întreprinse la exterior de 

fiecare dintre membrii săi. 

Consiliul se întruneşte de 2 ori pe an, în lunile ianuarie şi iulie, sub preşedinţia 

secretarului general administrativ, când examinează statutele personale ale personalului exterior, 

dă notele calificative şi face propunerile de înaintare. 

Art. 95. - Consilierii de coordonare, control şi recomandare nu pot lua nici o măsură 

directă în legaţii, ci pot numai să atragă atenţia şefului de misiune asupra constatărilor lor, 

competenţa lor fiind o competenţă de coordonare şi de selecţionare a personalului prin 

cunoaşterea activităţii tuturor agenţilor exteriori ai statului. 



I, 2 

45 

 

 

Rapoartele cuprinzând măsuri privitoare la coordonarea serviciilor şi activităţii, ca şi 

recomandările şi rechemările propuse în acord cu şeful de misiune, vor fi făcute în acest spirit 

fără a atinge iniţiativa şi dreptul de tutelă ierarhică şi jurisdicţiune disciplinară a şefului de 

misiune asupra personalului subordonat legaţiunii respective. 

CAPITOLUL V 

Organele de administrare exterioară 

SECŢIUNEA I 

Dispoziţiuni generale 

Art. 96. - Organele de administrare exterioară ale Ministerului Regal al Afacerilor 

Străine sunt serviciile publice organizate de Ministerul Regal al Afacerilor Străine pe teritoriul 

altor state în conformitate cu prezenta lege, precum şi conform convenţiilor sau acordurilor 

internaţionale, cutumelor şi reciprocităţii. 

Art. 97. - Organele de administrare exterioară sunt: 

1. Legaţiile; 

2. Consulatele; 

3. Oficiile sau institutele tehnice (economice, consulare, culturale sau altele). 

SECŢIUNEA II 

Legaţiile 

Art. 98. - Legaţiile sunt serviciile publice exterioare, organizate de Ministerul Regal al 

Afacerilor Străine pe teritoriul altor state, în conformitate cu convenţiunile şi cutumele dreptului 

internaţional, cu prerogativele şi imunităţile privitoare la serviciile diplomatice şi agenţii lor. 

Art. 99. - Legaţiunile au o competenţă generală de reprezentare a suveranităţii româneşti 

şi de apărare a intereselor româneşti în străinătate, precum şi atribuţiuni de ordin economic, 

juridic, notarial şi cultural, care se exercită prin organele diplomatice, economice, consulare şi 

culturale ale legaţiunii, conform legii de faţă, legilor şi regulamentelor în vigoare şi conform 

practicii internaţionale sau principiilor generalmente admise. 

Competenţa legaţiilor şi serviciilor lor este prevăzută de legi şi regulamente şi se execută 

în conformitate cu regulile dreptului internaţional, convenţiunile şi cutumele internaţionale.  

Art. 100. - Legaţiunile sunt conduse de miniştri plenipotenţiari trimişi ai M.S. Regelui, 

acreditaţi la intrarea în funcţiune conform regulilor dreptului internaţional. 

In lipsa lor, ei pot fi înlocuiţi la conducerea acestor servicii de însărcinatul de afaceri, 

conform regulilor dreptului internaţional, practicii internaţionale şi dispoziţiunilor prezentei legi.  

Art. 101. - Numărul legaţiunilor instituite de statul român este prevăzut în tabloul anexă 

la prezenta lege. 

Legaţiuni noi se pot înfiinţa prin lege. 

Tot prin lege pot fi desfiinţate sau reunite mai multe legaţiuni. 

SECŢIUNEA III 

Consulatele 

Art. 102. - Consulatele sunt serviciile publice instituite de Ministerul Regal al Afacerilor 

Străine pe teritoriul altor ţări, în conformitate cu regulile dreptului internaţional şi practica 

internaţională şi în limitele drepturilor, atribuţiunilor şi teritoriului recunoscute de guvernul 

statului respectiv. 
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Competenţa lor este în genere apărarea intereselor private şi aplicarea convenţiilor şi 

principiilor consulare. 

Art. 103. - Consulatele sunt de două categorii: consulare bugetare şi consulate onorifice 

Art. 104. - Consulatele bugetare sunt cele prevăzute în tabloul anexă la prezenta lege. 

Prin lege se pot înfiinţa noi consulate sau desfiinţa consulatele existente. 

Art. 105. - Consulatele onorifice se înfiinţează şi se desfiinţează prin decret. Ele dau 

titularului lor numai funcţiuni onorifice şi de apărare a intereselor româneşti în limitele regulilor 

şi practicii internaţionale. 

Art. 106. - Consulatele bugetare şi consulatele onorifice pot funcţiona ca servicii 

autonome, însă sunt puse sub autoritatea şefului serviciului diplomatic din ţara respectivă, iar în 

ţările în care nu există legaţiuni, sub autoritatea unei legaţiuni apropiate desemnate de Minister. 

Art. 107. - Circumscripţia consulatelor se stabileşte prin decizie ministerială şi se 

recunoaşte de suveranitatea teritorială a funcţiunii în limitele şi condiţiile stabilite de aceasta, 

conform regulilor şi practicii internaţionale. 

Art. 108. - Şeful serviciului consular nu poate lipsi decât lăsând în locul său un gerant. 

Consulii onorifici desemnează gerantul pe răspunderea lor, în baza unei procuri 

autentice. 

Numele gerantului trebuie să fie comunicat în prealabil şefului oficiului diplomatic de 

care depinde consulatul; gerantul nu poate intra în funcţiune decât după primirea aprobării 

acestuia. 

SECŢIUNEA IV 

Oficii şi institute tehnice 

Art. 109. - Ministerul Regal al Afacerilor Străine poate institui, în puterea unui jurnal al 

Consiliului de Miniştri şi conform convenţiilor, obiceiurilor sau reciprocităţii pe teritoriile 

statelor străine, oficii sau institute (consulare, economice, culturale sau altele). 

Aceste oficii sau institute sunt supuse îndrumării şi controlului şefului de misiune. 

Legea privitoare la înfiinţarea şi organizarea şcolilor române şi institutelor culturale din 

străinătate, burselor de stat şi condiţiunii studenţilor români în străinătate, stabileşte condiţiile 

generale de înfiinţare ale instituţiilor culturale. 

SECŢIUNEA V 

Dispoziţiuni comune pentru organele de administrare exterioară 

Art. 110. - Nu se pot institui servicii publice în străinătate şi numi agenţi ai statului 

român în străinătate, decît în cadrul serviciilor organizate de Ministerul Regal al Afacerilor 

Străine şi în condiţiunile stabilite de prezenta lege. 

Orice însărcinare a oricărui minister sau instituţie de stat, administraţie judeţeană sau 

comunală dată în străinătate unor funcţionari publici sau agenţi, orice însărcinare cu caracter 

tehnic şi în genere orice legaţiune ce ar depăşi trei luni, nu pot fi făcute decât cu aprobarea 

ministrului Afacerilor Străine. 

Art. 111. - In fiecare legaţie funcţionează: 

O secţiune politică şi diplomatică, organizată de agenţii diplomatici numiţi din cadrele 

personalului diplomatic al Ministerului pe lângă legaţia respectivă şi însărcinaţi de şeful misiunii 

cu atribuţii politice; 

O secţiune economică, îndeplinită de agenţii economici numiţi din cadrele personalului 



I, 2 

47 

 

 

economic al Ministerului pe lângă legaţia respectivă, având sarcina reprezentării intereselor 

economice generale de la stat la stat, a acordurilor economice şi a executării lor generale, precum 

şi a informaţiei economice; 

O secţiune consulară, îndeplinită de agenţi consulari numiţi din cadrele personalului 

consular al Ministerului pe lângă legaţia respectivă sau pe teritoriul competenţei acelei legaţiuni 

şi având sarcina principală a protecţiei intereselor private şi consulare. 

O secţiune culturală, de presă, propagandă şi informaţie, îndeplinită de agenţi culturali 

numiţi din cadrele personalului cultural al Ministerului, pe lângă legaţia respectivă sau pe 

teritoriul competenţei sale. 

Art. 112. - Consulatele bugetare sunt cele prevăzute în tabloul anexă la prezenta lege. 

Art. 113. - Acolo unde este necesar, secţiunile se pot dezvolta în servicii sau oficii 

autonome sau organiza secţii şi servicii economice, consulare sau culturale şi în alte centre decât 

la sediul legaţiunii. 

Acolo unde nu este necesar şi unde disponibilităţile bugetare lipsesc, îndeplinirea 

atribuţiunilor secţiunilor politice, economice, consulare şi culturale pot fi împărţite de şeful de 

misiune cu unul sau doi membri ai legaţiunii. 

Art. 114. - Misiuni speciale temporare, pentru studiul unor probleme sau activităţi 

tehnice sau de specialitate, se pot da unor personale ataşate pe lângă organele exterioare, însă 

numai pe termen de 6 luni până la un an, aceasta fie la cererea unor departamente sau instituţiuni 

străine de Ministerul Regal al Afacerilor Străine, fie din însăşi iniţiativa acestui departament. 

Art. 115. - Şefii serviciilor diplomatice şi ai serviciilor consulare autonome, în afară de 

atribuţiunile lor de reprezentare a suveranităţii româneşti, de apărare a intereselor internaţionale 

ale României şi de informare şi colaborare în genere, au îndatorirea de a apăra şi asista pe 

naţionali în afacerile de interes privat. 

Ei eliberează şi vizează paşapoartele, conform legilor şi instrucţiunilor; 

Ei au atribuţiunea de ofiţer de stare civilă, conform legilor ţării şi practicii 

internaţionale; 

Ei îndeplinesc, în limitele uzurilor şi convenţiilor internaţionale, toate actele 

conservatoare în caz de absenţă sau deces al unui român din străinătate; 

Ei pot autentifica şi legaliza, perceptând taxele legale, actele şi documentele dintre 

români, precum şi acelea destinate a fi produse în România, în limitele prevăzute de legile 

române, de regulile dreptului internaţional şi de legile locului; 

Ei exercită dreptul de jurisdicţiune, în conformitate cu legile ţării şi îndeplinesc toate 

actele privitoare la controlul militar şi al obligaţiunilor naţionale ale românilor aflaţi în ţara 

respectivă. 

Agentul diplomatic sau consular, care depăşeşte atribuţiunile stabilite, răspunde atât faţă 

de stat cât şi de particularii lezaţi, în afară de răspunderea de drept public. 

Art. 116. - Şefii oficiilor diplomatice şi consulare pot delega în scris personalului 

diplomatic, atribuţiuni sau executarea unor acte intrând în competenţa lor generală. 

Art. 117. - Agenţii economici sunt îndatoraţi să trimită, la ziua întâi a fiecărei luni, un 

raport cuprinzând, pe lângă activitatea fiecăruia, şi darea de seamă asupra situaţiei economice din 

ţara respectivă şi asupra modului cum au fost executate convenţiunile şi acordurile economice. 

Art. 118. - Convenţiunile consulare determină, iar regulamentele consulare pot preciza 

condiţiunile de funcţionare specială a serviciilor consulare. 

Art. 119. - Consulatele onorifice au numai atribuţiuni administrative şi comerciale; nu 
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eliberează şi nu vizează paşapoarte. 

Aceste atribuţiuni sunt determinate pentru fiecare consulat onorific prin regulamentul 

consular şi prin instrucţiunile primite, fie de la Ministerul Regal al Afacerilor Străine, fie de la 

legaţiunea de care depinde. 

Art. 120. - Şefii oficiilor diplomatice pot delega în scris unele din atribuţiunile lor  

agenţilor consulari de pe lângă legaţia respectivă, sub a lor răspundere. 

Art. 121. - Serviciile culturale sunt îndeplinite de agenţii culturali sau de presă, numiţi 

pe lângă legaţiunea respectivă de ministrul Afacerilor Străine, în conformitate cu prezenta lege. 

Art. 122. - Serviciile militare sunt îndeplinite de către ataşaţii militari, numiţi pe lângă 

legaţia respectivă, în conformitate cu legile militare şi regulile dreptului internaţional. 

Art. 123. - Şeful misiunii diplomatice este conducătorul tuturor serviciilor şi şeful 

ierarhic al tuturor agenţilor români, funcţionând în ţara respectivă. 

El exercită dreptul de tutelă ierarhică şi de control, precum şi dreptul de jurisdicţiune 

disciplinară asupra personalului serviciilor, compunând legaţia şi agenţilor români funcţionând în 

ţara respectivă, oricare le-ar fi atribuţiunile. 

Art. 124. - Nici un agent diplomatic, economic, consular, cultural sau orice alt ataşat pe 

lângă legaţiuni nu va putea desfăşura altă activitate decât aceea a competenţei lor şi nu va putea 

întreprinde nici o acţiune de iniţiativă sau răspundere însemnată, fără autorizarea sau însăcinarea 

şefului de misiune. 

Art. 125. - Nici un membru al legaţiunii, agent diplomatic, consular, economic, cultural, 

militar sau special, nu poate lucra direct cu autorităţile din ţară, decât prin şeful misiunii şi prin 

Ministerul Regal al Afacerilor Străine. 

Excepţie fac numai ataşaţii militari sau speciali, care, în afară de informarea şi 

îndeplinirea serviciilor sub controlul şefului de misiune, pot să se adreseze şi direct Ministerului 

Armatei, respectiv Marelui Stat Major, pentru chestiuni strict militare şi privind măsuri 

confidenţiale sau excepţional de urgente. 

Art. 126. - Ministerele sau orice insituţiuni de stat nu pot comunica şi transmite 

instrucţiuni agenţilor lor, decât prin şefii de misiuni, cu excepţia ataşatului militar sau 

persoanelor însărcinate cu probleme şi interese militare, care pot excepţional comunica şi în 

forma prevăzută de art. 125, alin. II. 

Art. 127. - Şeful misiunii diplomatice cercetează activitatea tuturor celor care 

funcţionează pe lângă legaţie, întrunindu-i în conferinţe săptămânale pentru stabilirea 

programului şi îndrumarea activităţii fiecăruia. 

Ele au drept scop să organizeze informaţiunea, să precizeze atribuţiunile ce revin 

fiecăruia dintre agenţi, să controleze activitatea tuturor salariaţilor statului român, lucrând în sau 

pe lângă legaţiunea respectivă şi să coordoneze întreaga activitate a acestora. 

Şeful de misiune poate pedepsi disciplinar pe acela care nu participă la conferinţele 

săptămânale sau nu execută programele stabilite în conferinţe, activităţile hotărâte şi măsurile de 

coordonare luate. 

Art. 128. - Agenţii legaţiunii sunt obligaţi să înainteze şefului de misiune note 

săptămânale asupra lucrărilor lor în cadrul competenţei legale a fiecăruia sau a atribuţiunilor şi 

delegaţiunii date de şeful de misiune. 

Art. 129. - Agenţii consulari sunt ţinuţi să înainteze şefului misiunii, la ziua întâi a 

fiecărei luni, rapoarte asupra situaţiei românilor în ţara respectivă, precum şi despre activitatea 

lor privind statutul personal, interesele şi drepturile private, contractele, relaţiile de afaceri, 
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precum şi, în genere, modul cum se dezvoltă relaţiile juridice şi de afaceri ale românilor în ţara 

respectivă. 

Art. 130. - Agenţii culturali şi de presă au îndatorirea ca, la ziua întâi a fiecărei luni, să 

predea şefului misiunii raportul de activitate, arătând situaţia de presă şi informaţiune din luna 

respectivă în toate problemele care interesează România, precum şi cu privire la executarea 

convenţiilor culturale şi rapoartele de presă, publicaţiunile sau articolele asupra României, 

precum şi contribuţia personală la acţiunea de informare desfăşurată, conform instrucţiunilor. 

Art. 131. - Toţi agenţii trebuie să raporteze şefului de misiune, în conferinţa 

săptămânală, despre activitatea lor şi să dea un raport, la ziua întâi a lunii, asupra relaţiunilor 

privind România în cadrul competenţei sau însărcinării lor. 

Art. 132. - La conferinţele săptămânale iau parte în mod obligatoriu membrii legaţiunii 

aflători în localitate, precum şi toţi salariaţii statului, ataşaţi pe lângă legaţiune sau având misiuni 

temporare. 

Art. 133. - Şeful misiunii poate hotărî conferinţe la care sunt obligaţi să ia parte membri 

ai legaţiunii sau salariaţi, funcţionând pe teritoriul ţării respective, dar nu în oraşul de sediu al 

legaţiunii, precum şi alte persoane, demnitari sau reprezentanţi ai coloniei şi intereselor 

româneşti locale. 

Art. 134. - Şeful de misiune poate, în înţelegere cu Direcţiunea Culturală din Ministerul 

Regal al Afacerilor Străine, să stabilească un program de activitate culturală, de informaţie şi 

propagandă, folosind elementele locale sau specialişti, chiar dacă aceştia nu se găsesc în serviciul 

statului. 

Art. 135. - Cel puţin o dată trimestrial, şeful de misiune va reuni pe toţi membrii 

legaţiunii sau ataşaţi pe lângă legaţiune şi colonia română din localitate, pentru a examina 

împreună toate măsurile ce urmează a fi luate pentru o bună reprezentare a intereselor româneşti 

şi înlăturarea oricăror acte sau împrejurări potrivnice intereselor României. 

Art. 136. - Personalul diplomatic, economic, consular şi cultural, precum şi oricare 

dintre membrii coloniei româneşti, sunt datori să aducă la cunoştinţa şefului misiunii, în scris sau 

verbal, orice acte, împrejurări sau manifestaţiuni care ar atinge interesele româneşti şi să 

semnaleze orice fel de articole, publicaţiuni, manifestări de presă sau de propagandă, care ar 

atinge prestigiul României sau ar leza interesele statului. 

Art. 137. - Şefii de misiune pot hotărî ca să dea note, instrucţiuni şi circulări, cuprinzînd 

reguli normative, care sunt obligatorii pentru toţi membrii legaţiunii sau personalul românesc din 

străinătate, având funcţiuni permanente sau temporare, neaplicarea acestora putând duce la 

sancţiunile prevăzute în art. 127, alin. 4 şi 5. 

Art. 138. - Membrii legaţiei sunt obligaţi să întreţină relaţii locale şi să informeze pe 

şeful misiunii, în conferinţa săptămânală şi rapoartele lunare, asupra legăturilor ce au stabilit. 

Ministrul are dreptul de a reţine până la o treime din salariu celor care se mărginesc la 

activitatea tehnică şi administrativă din legaţie. 

Art. 139. - Şefii de misiune notează personalul legaţiunii şi colaborează cu Consiliul de 

coordonare, control şi recomandare şi cu Direcţiunea Personalului din Ministerul Regal al 

Afacerilor Străine, pentru întocmirea fişelor personale, dând note calificative: insuficient, 

suficient, mulţumitor, bine, foarte bine, excepţional. 

Fac propuneri de menţinere, înaintare sau rechemare, pe baza notelor calificative date şi 

a activităţii menţionate în carnetul personal de activitate al fiecărui agent, ca şi a rapoartelor 

primite. 
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Aceleaşi drepturi de notare le au în organele centrale directorii. 

Notele calificative sunt confidenţiale. Secretarul general administrativ va putea totuşi, în 

cazurile în care ar socoti oportun, să aducă la cunoştinţa celor interesaţi notele calificative. 

Funcţionarul, care se crede notat nedrept sau cu rea-credinţă, are dreptul să ceară revizuirea 

notării de către Consiliul de coordonare, control şi recomandare. 

Funcţionarul, care va fi găsit de Consiliu că a cerut revizuirea făcând o acuzare de 

părtinire ofensatoare sau de rea-credinţă, va putea fi pedepsit de Consiliu conform procedurii 

disciplinare prevăzută de prezenta lege. 

Art. 140. - Şeful de misiune trimite notele şi observaţiunile sale confidenţiale asupra 

calităţilor, priceperii şi purtării tuturor membrilor legaţiei, sau celor ataşaţi pe lângă legaţii sau 

trimişi în misiune temporară în străinătate, oricare ar fi departamentul de care ţin.  

Art. 141. - Şeful de misiune, precum şi toţi membrii legaţiei ataşaţi permanent sau 

temporar pe lângă legaţie, sunt obligaţi să procedeze cu concursul autorităţilor locale şi al 

românilor aflători în străinătate la organizarea coloniei româneşti locale. 

Ei au îndatorirea să grupeze pe românii aflători în ţara respectivă în asociaţii cu caracter 

de amiciţie culturală sau economică, cu caracter naţional sau cu caracter mixt, sprijinind astfel 

colaborarea cu cercurile culturale sau economice din ţara respectivă. 

Aceste societăţi vor fi îndrumate de legaţiune, care va veghea ca în fruntea lor să 

figureze totdeauna notabili români sau de origine română, putând prin prestigiul, meritele şi 

atitudinea lor etică, să servească interesele româneşti. 

Art. 142. - Şeful de misiune exercită un drept de control asupra tuturor supuşilor statului 

român, funcţionând pe teritoriul statului unde îşi îndeplineşte misiunea. 

El poate retrage paşaportul sau cere repatrierea supuşilor ale căror condiţiuni morale sau 

îndeletniciri pot, prin continuarea lor, să atingă prestigiul şi interesele ţării. 

Art. 143. - Şeful de misiune poate să recomande, supuşilor români aflaţi pe teritoriul 

respectiv, îndeplinirea unor servicii de interes general. 

Aceste servicii sunt obligatorii în timp de război, în conformitate cu Legea muncii 

naţionale. Ele sunt, de asemenea, obligatorii pentru studenţii care primesc burse, ajutoare sau 

schimb de la stat, tot în cadrul legii muncii naţionale. 

Pentru funcţionarii români trimişi în misiune în străinătate, şeful misiunii poate, de 

asemenea, să hotărască anumite îndatoriri, în afară de cadrul delegaţiunii ce au primit de la 

ministerul respectiv. 

Art. 144. - Corespondenţii de presă români, recunoscuţi de guvernul român şi 

funcţionând în ţara legaţiunii, au îndatorirea să participe, în cazul când sunt invitaţi, la 

conferinţele prevăzute de art. 127. 

Art. 145. - Cei care beneficiază de paşapoarte de serviciu sunt supuşi în tot timpul 

şederii lor în străinătate controlului şefului de misiune. 

Art. 146. - Nerespectarea acestor îndatoriri dă dreptul şefului misiunii să retragă 

paşaportul sau să ceară repatrierea naţionalului respectiv. 

PARTEA II 

Personalul Ministerului Regal al Afacerilor Străine 

CAPITOLUL I 

Dispoziţiuni generale 

Art. 147. - Personalul Ministerului Regal al Afacerilor Străine se împarte în următoarele 
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categorii: 

Personal de conducere; 

Personal economic; 

Personal consular; 

Personal cultural; 

Personal onorific; 

Personal administrativ. 

Art. 148. - Personalul de conducere al Ministerului Regal al Afacerilor Străine se 

numeşte şi funcţionează în condiţiunile următoare: 

Ministrul Afacerilor Străine se numeşte prin decret şi îndeplineşte o funcţiune de 

competenţă şi răspundere politică; 

El se numeşte, funcţionează şi îşi încetează misiunea conform legilor şi drepturilor 

privitoare la puterea centrală a statului, la membrii guvernului şi la funcţiunile politice.  

Secretarii generali ai Ministerului Regal al Afacerilor Străine sunt funcţionari de carieră 

şi se numesc prin decret dintre miniştrii plenipotenţiari. 

Art. 149. - Personalul diplomatic se compune din: 

Miniştri plenipotenţiari cl. I; 

Miniştri plenipotenţiari cl. II; 

Consilieri de legaţiune cl. I; 

Consilieri de legaţiune cl. II; 

Secretari de legaţiune cl. I; 

Secretari de legaţiune cl. II; 

Secretari de legaţiune cl. III; 

Ataşaţi de legaţiune; 

Ataşaţi de legaţiune stagiari. 

Personalul diplomatic se recrutează, se numeşte, funcţionează, înaintează şi îşi încetează 

funcţiunea în conformitate cu dispoziţiunile acestei legi. 

Consilierii de legaţiune cl. I sunt încadraţi în tipul de salarizare 15, tabela A-6, din 

Codul Funcţionarilor Publici; consilierii de legaţiune cl. II, în tipul de salarizare 16, tabela A-6, 

al aceluiaşi Cod; ataşaţii de legaţiune stagiari în tipul de salarizare 31, tabela A-9, din Codul 

Funcţionarilor Publici. 

Celelalte funcţiuni, cât şi cele echivalente lor, se menţin în încadrările existente la data 

promulgării acestei legi. 

Art. 150. - Personalul economic se compune din: 

Consilieri economici de minister (echivalent cu ministru plenipotenţiar cl. II); 

Consilieri economici cl. I; (echivalent cu consilier de legaţiune cl. I); 

Consilieri economici cl. II; (echivalent cu consilier de legaţiune cl. II); 

Secretari economici cl. I; (echivalent cu secretar de legaţiune cl. I); 

Secretari economici cl. II; (echivalent cu secretar de legaţiune cl. II); 

Secretari economici cl. III; (echivalent cu secretar de legaţiune cl. III); 

Ataşaţi economici (echivalent cu ataşat de legaţiune); 

Ataşaţi economici stagiari (echivalent cu ataşat de legaţiune stagiar); 

Personalul economic se recrutează, se numeşte, funcţionează, înaintează şi îşi încetează 

funcţiunea în conformitate cu dispoziţiunile acestei legi. 

Art. 151. - Personalul consular se compune din: 
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Consuli generali-consilieri de minister (echivalent cu ministru plenipotenţiar cl. II); 

Consuli generali cl. I (echivalent cu consilier de legaţiune cl. I); 

Consuli generali cl. II (echivalent cu consilier de legaţiune cl. II); 

Consuli cl. I (echivalent cu secretar de legaţiune cl. I); 

Consuli cl. II (echivalent cu secretar de legaţiune cl. II); 

Consuli cl. III (viceconsuli) (echivalent cu secretar de legaţiune cl. III); 

Ataşaţi consulari (echivalent cu ataşat de legaţiune); 

Ataşaţi consulari stagiari (echivalent cu ataşat de legaţiune stagiar). 

Personalul consular se recrutează, se numeşte, funcţionează, înaintează şi îşi încetează 

funcţiunea în conformitate cu dispoziţiunile acestei legi. 

Art. 152. - Personalul cultural (de presă, propagandă şi informaţie) se compune din: 

Consilieri culturali de minister (echivalent cu ministru plenipotenţiar cl. II); Consilieri 

culturali cl. I (echivalent cu consilier de legaţiune cl. I); 

Consilieri culturali cl. II (echivalent cu consilier de legaţiune cl. II); 

Secretari culturali cl. I (echivalent cu secretar de legaţiune cl. I); 

Secretari culturali cl. II (echivalent cu secretar de legaţiune cl. II); 

Secretari culturali cl. III (echivalent cu secretar de legaţiune cl. III); 

Ataşaţi culturali (echivalent cu ataşat de legaţiune); 

Ataşaţi culturali stagiari (echivalent cu ataşat de legaţiune stagiar). 

Personalul cultural se recrutează, se numeşte, funcţionează, înaintează şi îşi încetează 

funcţiunea în conformitate cu dispoziţiunile acestei legi. 

Art. 153. - Personalul organelor de administrare centrale se numeşte şi funcţionează în 

condiţiunile următoare: 

Directorii în administraţia centrală se numesc în conformitate cu dispoziţiunile legii de 

faţă, prin decizie ministerială. 

Personalul administraţiei centrale compus din funcţionari diplomatici, economici, 

consulari sau culturali, făcând parte din ierarhia personalului diplomatic, economic, consular sau 

cultural, îndeplinesc, în direcţiunile respective din administraţia centrală, funcţiunile atribuite 

prin decizie ministerială. 

În administraţia centrală funcţionează, pentru activitatea administrativă propriu- zisă şi 

nespecializată, funcţionari numiţi în conformitate cu Codul Funcţionarilor Publici. 

Art. 154. - Personalul organelor consultative se numeşte prin decizie ministerială, dintre 

specialişti, în condiţiunile prevăzute de partea I a prezentei legi. 

Art. 155. - Personalul administraţiei exterioare se numeşte din cadrele personalului 

diplomatic; economic, consular şi cultural al Ministerului Regal al Afacerilor Străine, în 

condiţiunile legii de faţă. 

Art. 156. - Şefii misiunilor diplomatice în străinătate se numesc prin decret, dintre 

miniştrii plenipotenţiari clasa I sau clasa II, în conformitate cu legea de faţă şi se acreditează 

potrivit regulilor dreptului internaţional şi cutumelor internaţionale. 

Serviciile diplomatice exterioare pot fi conduse în caz de vacanţă sau de absenţă a 

şefului de misiune, în mod provizoriu şi pănă la numirea titularului sau reluarea funcţiunii de 

către şeful de misiune, de cel mai înalt grad dintre agenţii diplomatici ai legaţiunii, care în acest 

timp va purta titlul de însărcinat cu afaceri, funcţionând în conformitate cu legile şi cutumele 

internaţionale. 

Art. 157. - Personalul legaţiunilor, respectiv secţiunilor lor diplomatice, economice, 
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consulare sau culturale, se desemnează din cadrele diplomatice, economice, consulare sau 

culturale ale Ministerului Regal al Afacerilor Străine, prin decizie ministerială. 

Art. 158. - Consulatele generale şi consulatele, cu excepţia celor onorifice, se conduc de 

agenţii consulari în conformitate cu convenţiile internaţionale, principiile dreptului internaţional 

şi cutumele diplomatice şi consulare. 

Prin derogare de la paragraful precedent, oficiile consulare existente vor putea fi 

conduse în proporţie de 1/3 de funcţionari diplomatici, având un grad corespunzător 

însărcinărilor consulare ce urmează a îndeplini. 

Oficiile tehnice (economice, culturale şi de presă) sunt conduse respectiv de personalul 

economic, cultural şi de presă. 

În legaţiile şi consulatele pe lângă care nu există secţiuni independente economice, 

culturale şi de presă, activitatea ce ar reveni acestor oficii va fi îndeplinită de funcţionari 

diplomatici sau consulari desemnaţi de şeful misiunii în acest scop. 

Personalul tuturor acestor servicii exterioare se desemnează din cadrele personalului 

Ministerului Afacerilor Străine, prin deciziune ministerială. 

Art. 159. - In afară de personalul administraţiei exterioare, prevăzut de această lege, 

funcţionează în serviciile exterioare ale Ministerului Regal al Afacerilor Străine, ca ataşaţi pe 

lângă aceste servicii, ataşaţii militari, desemnaţi de Ministerul de Război, conform legilor 

militare. 

Art. 160. - Pe lângă serviciile exterioare pot funcţiona delegaţi tehnici, cu însărcinări 

speciale, trimişi de alte departamente, cu aprobarea Ministerului Regal al Afacerilor Străine, 

fiind salarizaţi şi făcând parte din cadrele acelor departamente, sau consilieri şi ataşaţi speciali, 

învestiţi cu o anumită delegaţiune sau misiune tehnică, trimişi temporar de către Ministerul 

Regal al Afacerilor Străine, prin deciziune ministerială, care va preciza atribuţiunile şi durata 

însărcinării. 

Art. 161. - Mai pot funcţiona în serviciile exterioare ale statului român, cu caracter 

onorific şi fără calitatea de funcţionar public, consuli onorifici, numiţi în conformitate cu 

prevederile acestei legi şi principiile dreptului internaţional şi ale legilor suveranităţii locale, 

dintre notabilii locali sau, dacă legea locală permite, dintre notabilii de origine română. 

Art. 162. - Pe lângă personalul diplomatic, economic, consular, cultural sau de ataşaţii 

tehnici şi specialiştii cu care se încadrează serviciile exterioare, pot funcţiona, în cadrul 

legaţiunilor, consulatelor sau oficiilor consulare, economice sau altele şi personal administrativ, 

precum şi dactilografii (ele), interpreţi, personal de serviciu, numiţi în conformitate cu Codul 

Funcţionarilor Publici. 

Ei sunt numiţi prin decizie ministerială şi ocupă funcţiunile şi primesc salariile 

prevăzute de Codul Funcţionarilor Publici şi de disponibilităţile serviciului exterior respectiv.  

Art. 163. - Personalul serviciilor centrale şi exterioare ale Ministerului Regal al 

Afacerilor Străine, cu excepţia consulilor onorifici şi a funcţionarilor administrativi, nu poate fi 

numit în funcţiune, decât în conformitate cu normele de recrutare, formare a cadrelor şi conform 

ierarhiei prevăzute în legea de faţă. 

CAPITOLUL II 

Condiţiuni de admisibilitate şi numire în cadrele personalului diplomatic, economic, 

consular şi cultural 

Art. 164. - Pentru a putea fi numit în cadrele personalului diplomatic, economic, 
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consular sau cultural al Ministerului Regal al Afacerilor Străine, se cere întrunirea următoarelor 

condiţiuni generale: 

1. Să fii român, având exerciţiul tuturor drepturilor civile şi politice; 

2. Să ai vârsta de cel puţin 21 ani şi de cel mult 30 de ani; 

3. Să fi satisfăcut obligaţiunile Legii recrutării; 

4. Să nu fi suferit nici o condamnare pentru faptele prevăzute la art. 139 din Codul 

Funcţionarilor Publici şi nici vreo descalificare morală gravă. 

Art. 165. - Candidaţii, întrunind condiţiunile prevăzute de art. 164 şi care vor fi depus 

actele şi cererile lor Ministerului Regal al Afacerilor Străine, sunt supuşi unui examen medical, 

neputând fi numiţi în cadrele personalului Ministerului Regal al Afacerilor Străine acei a căror 

stare de sănătate constituie o împiedicare pentru dezvoltarea unei munci intense şi prestarea 

serviciilor datorate. 

Art. 166. - Pe lângă condiţiunile generale şi de sănătate, candidaţii trebuie să întrunească 

următoarele condiţiuni de studii şi pregătire tehnică-profesională: 

1. Să fie licenţiaţi sau doctori în drept din ţară sau din străinătate, cu diplome 

echivalente; 

2. Să fie diplomaţi ai secţiunii de pregătire a Institutului Regal Român de Cercetări 

Internaţionale şi Ştiinţe Politice; 

3. Să fi fost admişi la examenul de ataşaţi stagiari. 

Art. 167. - Ocuparea locurilor de ataşaţi stagiari vacante în cadrele personalului 

diplomatic, economic, consular şi cultural se va face prin examen. 

Numirea se face în ordinea clasificării. 

Art. 168. - Comisiunea pentru examenul de ataşat se compune din ministrul Afacerilor 

Străine sau secretarul general desemnat de el, ca preşedinte; din 3 miniştri plenipotenţiari sau 

directori din administraţia centrală; preşedintele Institutului Regal de Cercetări Internaţionale şi 

Ştiinţe Politice şi un profesor al Institutului, recomandat de consiliul institutului, ca membri.  

Art. 169. - Examenul va purta asupra următoarelor materii: 
Pentru personalul diplomatic: 

1. Organizarea constituţională şi administrativă a României; 

2. Istoria românilor; 

3. Organizarea internaţională şi istoria tratatelor internaţionale; 

4. Drept internaţional, public şi privat; 

5. Funcţiunea diplomatică; 

6. Protocol, ceremonial internaţional; 

7. Istoria doctrinelor economice; 

8. Noţiuni de politică comercială; 

9. Acordurile economice, schimburile şi materiile prime ale României; 

10. Geopolitică; 

11. O lucrare şi o expunere într-o limbă străină; franceză, germană, engleză sau italiană 

Pentru personalul economic: 

1. Istoria naţională şi poziţia internaţională a României; 

2. Dreptul convenţional al României (tratatele şi convenţiunile României în vigoare); 

3. Comunicaţiile aeriene, feroviare, Dunărea şi Marea Neagră; 

4. Politica vamală, a schimburilor şi plăţilor române; 
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5. Drept internaţional, public şi privat; 

6. Organizarea constituţională, administrativă şi financiară a României; 

7. Noţiuni de organizare internaţională şi de istorie a tratatelor; 

8. Finanţe publice; 

9. Politică economică; 

10. Colocviu practic asupra comerţului internaţional, convenţiilor economice şi tehnicii 

lor; 

11. O lucrare scrisă într-o limbă străină (franceză, germană, engleză sau italiană); 

12. Redactarea unei corespondenţe economice într-o limbă străină. 

Pentru personalul consular: 

1. Organizarea constituţională, administrativă şi judiciară a României; 

2. Drept internaţional, public şi privat; 

3. Elemente de drept civil, comercial şi maritim; 

4. Politica comercială a României; 

5. Geografia politică şi comercială; 

6. Condiţiunea străinilor în România şi a românilor în străinătate; 

7. Dreptul convenţional al României, cu privire specială la convenţiile consulare de 

stabilire şi alte drepturi private; 

8. Funcţiunile consulare, privilegii şi drepturi consulare; 

9. Funcţiunile juridice, procedurale şi administrative ale consulilor; 

10. O lucrare în limba franceză, engleză, germană sau italiană, după alegere; 

11. Expunerea, într-una din aceste limbi, a condiţiunilor pentru înjghebarea unui 

contract sau stabilirea unei succesiuni. 
Pentru personalul cultural: 

1. Organizarea constituţională, administrativă şi economică a României; 

2. Drept internaţional, public şi privat; 

3. Permanenţele istoriei universale; 

4. Istoria românilor şi a instituţiilor româneşti; 

5. Istoria diplomatică şi a organizării internaţionale de la Westfalia şi până azi; 

6. Istoria artelor, cu privire specială la arta românească (biserica, arta rustică, 

arhitectura); 

7. Geografia politică; 

8. Politica economică; 

9. Acordurile culturale ale României; 

10. Rase, naţionalităţi, minorităţi, mişcarea demografică; 

11. Presă, colaborare de presă, agenţii internaţionale de presă, tehnica presei 

internaţionale, informaţiune şi propagandă internaţională; 

12. Europa, Bazinul Dunărean, sud-estul Europei; 

13. O expunere într-o limbă străină: engleză, franceză, germană sau italiană; 

14. O lucrare scrisă asupra unui subiect privind relaţiunile culturale internaţionale. 

Art. 170. - Candidaţii reuşiţi la examenul pentru ocuparea locurilor vacante în cadrele 

personalului diplomatic, economic, consular sau cultural, sunt numiţi ataşaţi stagiari. 

Art. 171. - La intrarea în funcţiune, ataşaţii stagiari depun jurământul de credinţă prestat 

de funcţionarii publici, la care se adaugă: „Jur a păstra cu sfinţenie secretul lucrărilor şi 
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îndatoririlor ce mi se vor încredinţa în serviciul Ministerului Regal al Afacerilor Străine". 

Art. 172. - Ataşaţii stagiari sunt obligaţi ca, în cursul primului an de funcţiune, să 

urmeze cursurile secţiunii de specializare şi lucrările practice, conform programei Institutului 

Regal de Cercetări Internaţionale şi Ştiinţe Politice, stabilită de comun acord cu ministrul 

Afacerilor Străine. 

Art. 173. - La terminarea cursurilor şi lucrărilor de specializare profesională, ataşaţii 

stagiari se prezintă la o probă care consistă dintr-un colocviu trecut înaintea Consiliului de 

examen al Institutului Regal de Cercetări Internaţionale şi Ştiinţe Politice. 

Art. 174. - Diplomaţii secţiunii de specializare a institutului, care vor prezenta 

Ministerului Regal al Afacerilor Străine diploma cu menţiunea cel puţin „bine", pot după 

împlinirea a cel puţin un an de funcţiune, ca ataşaţi stagiari, să fie înaintaţi. 

înaintarea se face pe baza rapoartelor şefilor ierarhici la propunerea directorului 

respectiv, la gradul de ataşaţi de legaţiune, ataşaţi economici, ataşaţi consulari, ataşaţi culturali - 

după corpul căruia aparţin -, cu avizul conform al Consiliului de coordonare, control şi 

recomandare. 

Art. 175. - Numirea de ataşat de legaţiune, ataşat economic, ataşat consular sau ataşat 

cultural se face prin decizie ministerială. 

Art. 176. - Ataşaţii stagiari, care timp de trei ani de la numire nu vor fi obţinut diploma 

de specializare a Institutului Regal de Cercetări Internaţionale şi Ştiinţe Politice, cu menţiunea 

cel puţin „bine" sau nu vor fi fost propuşi de directorul respectiv, sau nu vor fi recomandaţi de 

către Consiliul de coordonare, control şi recomandare, pot trece în serviciile administrative ale 

ministerului în funcţiuni corespunzătoare, fiind încadraţi prin decizie ministerială sau pot trece în 

administraţia altor departamente, dacă vor fi fost primiţi şi încadraţi de acestea. 

Art. 177. - Ataşaţii stagiari, care timp de 3 ani de la numire nu vor fi fost înaintaţi sau nu 

vor fi fost încadraţi în personalul administrativ al Ministerului Regal al Afacerilor Străine sau în 

administraţia altor departamente, vor fi consideraţi îndepărtaţi din serviciu, prin încetarea de 

drept a funcţiunii lor. 

CAPITOLUL III 

Condiţiunile de funcţionare şi de înaintare în cadrele personalului diplomatic, 

economic, consular şi cultural 

Art. 178. - Ataşaţii de legaţie, ataşaţii economici, ataşaţii consulari, ataşaţii culturali pot 

primi funcţiuni în cadrele organelor administraţiei centrale, sau ale administraţiei exterioare.  

Art. 179. - Funcţionarii Ministerului Regal al Afacerilor Străine din cadrele personalului 

diplomatic, care vor fi îndeplinit funcţiunile şi însărcinările lor cu merite deosebite, pot să fie 

înaintaţi în loc vacant de la grad la grad, în urma propunerii şefilor ierarhici şi a Consiliului de 

coordonare, control şi recomandare, după împlinirea următoarelor stagii: 

2 ani de la gradul de ataşat de legaţiune la gradul de secretar de legaţiune cl. III; 

3 ani de la gradul de secretar de legaţiune cl. III la gradul de secretar de legaţiune cl. II; 

3 ani de la gradul de secretar de legaţiune cl. II la gradul de secretar de legaţiune cl. I; 

3 ani de la gradul de secretar de legaţiune cl. I la gradul de consilier de legaţiune cl. II; 

2 ani de la gradul de consilier de legaţiune cl. II la gradul de consilier de legaţiune cl. I; 

1 an de la gradul de consilier de legaţiune cl. I la gradul de ministru plenipotenţiar cl. II; 

3 ani de la gradul de ministru plenipotenţiar cl. II la gradul de ministru plenipotenţiar cl. 

I; 
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Numirile de la gradul de ataşat de legaţiune până la gradul de consilier de legaţiune cl. II 

inclusiv se fac prin decizie ministerială; pentru gradele superioare acestora, se fac prin decret. 

Înaintarea funcţionarilor Ministerului Regal al Afacerilor Străine din cadrele 

personalului economic, consular sau cultural se face conform aceloraşi norme şi condiţii de 

stagiu ca şi pentru personalul diplomatic. 

Art. 180. - Funcţionarii Ministerului Regal al Afacerilor Străine din cadrele personalului 

diplomatic, consular, economic şi cultural, înaintaţi conform dispoziţiunilor art. 179, pot fi 

încadraţi în cadrele personalului organelor administraţiei centrale sau al organelor administraţiei 

exterioare. 

Art. 181. - Pot fi însărcinaţi cu conducerea unei misiuni în străinătate membrii 

Consiliului diplomatic, care vor fi îndeplinit timp de cel puţin cinci ani funcţiunea de consilier 

sau profesorii Institutului Regal de Cercetări Internaţionale şi Ştiinţe Politice, care vor fi 

îndeplinit cel puţin cinci ani funcţiunea de profesor titular. 

Art. 182. - Pot fi delegaţi şefi de misiune şi încadraţi miniştri plenipotenţiari cl. II sau 

delegaţi titulari în Comisiunile Dunării, persoane din afară de cadrul diplomatic, numai dacă 

îndeplinesc în stat o funcţie superioară şi reprezintă o competenţă notorie.  

Această însărcinare având caracterul unei delegaţiuni, cel numit păstrează drepturile 

anterioare ale funcţiunii sale şi poate oricând să înceteze delegaţiunea sa în serviciul diplomatic, 

timpul servit în Ministerul Regal al Afacerilor Străine fiind considerat ca îndeplinit pentru 

propria sa funcţiune. 

Art. 183. - Numărul miniştrilor plenipotenţiari sau şefi de misiune, numiţi conform 

dispoziţiunilor art. 181 şi 182, nu poate să treacă 1/4 din numărul misiunilor diplomatice 

prevăzute de lege. 

Delegarea de miniştri plenipotenţiari sau şefi de misiune, prevăzută de articolul 182, nu 

poate fi făcută decât în proporţie maximum de 1/6 faţă de numărul serviciilor diplomatice 

exterioare existente. 

Dreptul la titlul şi rangul de ministru plenipotenţiar încetează pentru aceştia din urmă, o 

dată cu funcţiunea pentru care au fost delegaţi. 

CAPITOLUL IV 

Schimbarea cadrului 

Art. 184. - Consiliul de coordonare, control şi recomandare poate propune, din oficiu sau 

la cererea şefilor ierarhici, trecerea dintr-un cadru de personal într-altul a celor care vor fi 

consideraţi mai apţi pentru alte funcţiuni, decât acelea ale cadrului unde îşi îndeplinesc 

funcţiunea. 

Art. 185. - Consiliul de coordonare, control şi recomandare poate propune trecerea cu 

sau fără înaintare a funcţionarului, dintr-un cadru într-altul, cu avizul Institutului Regal de 

Cercetări Internaţionale şi Ştiinţe Politice, în urma unui colocviu de specializare profesională, pe 

care urmează să-l treacă cel recomandat. 

Dacă recomandarea a fost repetată de trei ori în trei sesiuni deosebire ale Consiliului de 

coordonare, control şi recomandare, şi dacă cel recomandat a trecut colocviul de specializare şi a 

depus Ministerului certificatul doveditor, ministrul este obligat să facă numirea, admiţând 

trecerea dintr-un cadru în altul. 

Art. 186. - Trecerile din corpul economic, consular sau cultural în corpul diplomatic nu 

pot fi admise, chiar dacă sunt întrunite cerinţele art. 185, decât pentru un singur agent pe an, de 
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fiecare grad al funcţiunii, afară dacă nevoia completării cadrelor ar cere o nouă încadrare a 

întregului personal diplomatic, economic, consular şi cultural al Ministerului, în care caz 

Consiliul de coordonare, control şi recomandare poate propune ministrului trecerea dintr-un 

cadru în altul în condiţiunile arătate, fără nici o restricţiune. 

Art. 187. - Recomandările de schimbare de cadru, repetate de trei ori în trei sesiuni ale 

Consiliului de coordonare, control şi recomandare, sunt obligatorii, atât pentru ministru, cât şi 

pentru funcţionarul respectiv. 

Funcţionarul, care nu primeşte schimbarea, are dreptul să ceară încadrarea în personalul 

administrativ al ministerului, într-o funcţiune echivalentă sau trecerea în administraţia de stat, la 

un alt departament sau instituţie, dacă acestea încuviinţează. 

Art. 188. - Agentul diplomatic, economic, consular sau cultural, care după trei 

recomandări de reîncadrare într-un alt corp sau de încadrare într-o funcţiune administrativă nu va 

fi cerut sau acceptat această încadrare, pierde calitatea de funcţionar public la data comunicată de 

minister, cu dreptul de a-şi regula drepturile la pensie în cazul când ar întruni condiţiunile 

generale ale Legii de pensiuni. 

CAPITOLUL V 

Drepturile şi îndatoririle personalului din cadrele Ministerului Regal al Afacerilor 

Străine 

SECŢIUNEA I 

Stabilitate, obligaţii, încetarea funcţiunii, limita de vârstă, disciplină 

Art. 189. - Funcţionarii diplomatici, economici, consulari şi culturali beneficiază în tot 

timpul funcţiunii lor de garanţiile de stabilitate prevăzute de Codul Funcţionarilor Publici, în 

condiţiile şi cu rezervele prevăzute de această lege. 

Art. 190. - Funcţionarii diplomatici, economici, consulari şi culturali, precum şi 

personalul administrativ şi orice agenţi, funcţionând în administraţia exterioară, pot fi oricând 

rechemaţi în administraţia centrală. 

Art. 191. - Personalul diplomatic, economic, consular şi cultural, care va fi funcţionat 4 

ani continuu în străinătate, este obligat să facă un stagiu de cel puţin un an în administraţia 

centrală. 

Se exceptează şefii de misiune şi însărcinaţii cu afaceri. 

Art. 192. - Funcţionarii diplomatici, economici, consulari şi culturali sunt datori să- şi 

împlinească funcţiunea, punând toată conştiinţa şi răspunderea în serviciul statului, respectând 

legile regatului şi conformându-se tuturor legilor, regulamentelor, instrucţiunilor de organizare şi 

ordinelor Ministerului Regal al Afacerilor Străine, asigurând respectul românilor în ţară şi 

străinătate. 

Acei care s-ar îndepărta de la aceste îndatoriri vor fi sancţionaţi în conformitate cu 

această lege. 

Art. 193. - Funcţiunile diplomatice, economice, consulare şi culturale încetează, în afară 

de dispoziţiunile prevăzue în secţiunea II-a a acestui capitol, prin: 

a) Demisie; 

b) Limită de vârstă; 

c) Cerere de retragere; 

d) Sancţiuni disciplinare. 

Art. 194. - Funcţionarii diplomatici, economici, consulari şi culturali pot oricând să se 

demită din funcţiunile ce îndeplinesc în ţară sau străinătate. 
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Acei care au demisionat nu pot fi puşi în disponibilitate, nu pot să-şi înceteze funcţiunea 

pe timp mărginit, nici nu pot fi reprimiţi în cadrele Ministerului Regal al Afacerilor Străine. 

Art. 195. - Limita de vârstă pentru funcţionarii diplomatici, economici, consulari şi 

culturali este aceea prevăzută de Codul Funcţionarilor Publici. 

Art. 196. - Ministrul Afacerilor Străine poate prelungi anual limita de vârstă pentru 

miniştrii plenipotenţiari cl. I, care vor fi fost recomandaţi cu unanimitate de către Consiliul de 

coordonare, control şi recomandare pentru merite excepţionale. 

Nu se pot acorda mai mult de trei prelungiri. 

Art. 197. - Agentul diplomatic, economic, consular şi cultura! nu poate ocupa alte 

posturi, funcţiuni retribuite de stat, de alte administraţii publice sau private, fără autorizarea 

ministrului, în caz contrar el fiind considerat de drept demisionat sau pus în retragere. 

Funcţiunea de ministru plenipotenţiar sau de membru al Consiliului diplomatic este 

compatibilă cu aceea de profesor universitar. 
SECŢIUNEA II 

Procedura disciplinară. Sancţiuni 

Art. 198. - Sancţiunile disciplinare se hotărăsc de o comisiune disciplinară specială a 

Ministerului Regal al Afacerilor Străine, a cărei jurisidicţiune se întinde asupra tuturor 

funcţionarilor diplomatici, economici, consulari şi culturali funcţionând în ţară sau străinătate. 

Această comisiune are ca preşedinte pe secretarul general şi se compune din doi miniştri 

plenipotenţiari din administraţia centrală şi doi membri ai Consiliului diplomatic, numiţi prin 

decizie ministerială pe timp de un an. 

Directorul personalului îndeplineşte funcţiunea de minister public, îngrijind de 

întocmirea actelor de acuzare, de susţinerea lor şi de aplicarea pedepsei acelui judecat. 

În caz de împiedicare sau recuzare, ministrul decide înlocuirea membrilor comisiunii 

prin alţi miniştri plenipotenţiari sau membri ai Consiliului diplomatic. 

Art. 199. - Pedepsele disciplinare pe care le poate hotărî comisiunea sunt: 

Mustrarea scrisă; 

Mustrarea cu pierderea salariului pe timp mărginit; 

Ştergerea de pe tabloul de înaintări pentru unul până la doi ani; 

Ieşirea din cadrele ministerului, cu posibilitatea de a fi primit în altă administraţie 

publică; 

Destituirea. 

Ministerul Afacerilor Străine poate să aplice direct pedeapsa mustrării scrise şi a 

pierderii salariului pe maximum şase luni. 

Celelalte pedepse se dau de ministru numai cu avizul conform al comisiunii. 

Art. 200. - Trimiterea în judecată disciplinară se face de ministru din oficiu sau la 

cererea şefilor ierarhici, ori la propunerea Consiliului de coordonare, control şi recomandare. 

înaintea comisiunii procedura este scrisă. Acuzatul are dreptul la apărare printr-o 

apărare verbală, făcută de un coleg, într-o singură şedinţă a comisiei. 

Judecata este scurtă. 

Deciziunile comisiunii se motivează şi se iau cu majoritate de voturi. 

Ştergerea din dosarul personal a pedepselor, până la gradul III, nu se poate face decât 

prin decizia ministrului, pe baza avizului în unanimitate al Consiliului de coordonare, control şi 

recomandare. 
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SECŢIUNEA III 

Retribuţii, concedii 

Art. 201. - Retribuţiunile personalului diplomatic, economic, consular şi cultural, după 

categorie şi grad, sunt cele prevăzute în lege şi înscrise în bugetul Ministerului Regal al 

Afacerilor Străine. 

Cheltuielile de reprezentare ale şefilor de misiune sau de oficii, precum şi indemnităţile 

de reşedinţă ale personalului diplomatic, se fixează de ministru pe baza prevederilor bugetare. 

Şeful de misiune are drept la locuinţă. 

Funcţionarii numiţi în străinătate, mutaţi sau rechemaţi în ţară în timpul serviciului, sau 

încetând funcţiunea lor, au dreptul la plata cheltuielilor de drum, care se stabilesc prin decizie 

ministerială. 

La instalarea într-o funcţiune nouă şi într-o altă ţară, funcţionarii au dreptul la 

indemnizaţie egală cu 30 la sută din salariu, cu accesoriile pe o lună, pentru cei neînsuraţi; 40 la 

sută pentru cei însuraţi, fără copii; 50 la sută pentru cei însuraţi, cu copii. 

Oriunde legea nu cuprinde dispoziţiuni privitoare la indemnizaţii sociale, cheltuieli 

speciale sau însărcinări speciale, ministrul poate să dispună, în conformitate cu normele stabilite 

anual de către Consiliul de coordonare, control şi recomandare, ţinând seama pentru fiecare 

funcţiune sau însărcinare de situaţiunile ce se prezintă şi de disponibilităţile bugetare. 

Art. 202. - Dreptul de concediu al funcţionarilor Ministerului Regal al Afacerilor străine 

este cel prevăzut de Codul Funcţionarilor Publici. 

Concediile şefilor de misiuni se acordă de ministru, iar concediile personalului 

legaţiunilor, consulatelor şi oficiilor din străinătate, se acordă de directorul personalului, pe baza 

propunerii şefului de misiune, consulat, sau oficiu. 

Art. 203. - Funcţionarii din cadrul diplomatic, economic, consular şi cultural şi 

funcţionarii administrativi ai Ministerului Regal al Afacerilor Străine, nu se pot căsători decât cu 

autorizarea prealabilă şi în scris a ministrului Afacerilor Străine. 

Aprobarea căsătoriilor cu străine nu poate fi încuviinţată decât pe baza propunerii 

Consiliului de coordonare, control şi recomandare. 

Art. 204. - Consiliul de coordonare, control şi recomandare îndeplineşte pentru 

personalul diplomatic, economic, consular şi cultural toate funcţiunile Comisiunii de numiri şi 

înaintări, prevăzute de Codul Funcţionarilor Publici. 

CAPITOLUL VI 

Consulii onorifici 

Art. 205. - Numirea de consul onorific se face în conformitate cu principiile dreptului 

internaţional şi ale legilor locale, dintre notabilii străini sau, dacă legea locală permite, dintre 

notabilii români sau de orgine română, funcţiunea de consul onorific neconferind nici calitatea de 

funcţionar public, nici dreptul de salariu. 

Consulii onorifici sunt agenţi de protecţiune ai românilor şi intereselor româneşti în 

străinătate şi îndeplinesc actele juridice, procedurale şi administrative prevăzute de legi şi 

regulamente, ca şi de convenţiunile sau regulamentele consulare, în genere misiunea lor onorifică 

îndeplinindu-se în conformitate cu principiile dreptului internaţional, cu cutumele consulare şi cu 

drepturile conferite de statutul teritorial al funcţiunii. 
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La intrarea în funcţiune, consulii onorifici sunt ţinuţi să depună jurământul: „Jur de a 

îndeplini cu sfinţenie, conform legilor româneşti, misiunea primită, păstrînd secretul lucrărilor şi 

îndatoririlor încredinţate de regatul României şi Ministerul Regal al Afacerilor Străine, 

contribuind din toate puterile mele la sprijinirea intereselor şi drepturilor românilor". 

Funcţiunea de consul onorific încetează prin retragerea însărcinării de către Ministerul 

Regal al Afacerilor Străine sau prin încetarea recunoaşterii dreptului de a funcţiona de către 

suveranitatea locală, în conformitate cu principiile dreptului internaţional, cu cutumele consulare 

şi regulile generalmente admise. 

CAPITOLUL VII 

Personalul administrativ 

Art. 206. - În afară de personalul diplomatic, economic, consular şi cultural, Ministerul 

Regal al Afacerilor Străine are personal administrativ pentru funcţiunile strict administrative din 

organele de administrare centrale şi organele de administrare exterioare. 

Art. 207. - Personalul administrativ este supus în ce priveşte recrutarea, numirea, dreptul 

de înaintare, obligaţiunile şi încetarea funcţiunii şi oriunde legea de faţă nu creează o excepţiune, 

dispoziţiunilor Codului Funcţionarilor Publici. 

Funcţionarii administrativi ai Ministerului Regal al Afacerilor Străine, nu pot înainta 

peste gradul de director inclusiv în administraţia centrală şi de şef de serviciu în administraţia 

exterioară. 

Atribuţiunile Comisiei de propuneri prevăzută de art. 85 din Codul Funcţionarilor 

Publici vor fi executate, în ce priveşte personalul administrativ al Ministerului Regal al 

Afacerilor Străine de către Consiliul de coordonare, control şi recomandare. 

Prin derogare de la prevederile Codului Funcţionarilor Publici, personalului 

administrativ al Ministerului Regal al Afacerilor Străine i se aplică procedura disciplinară şi 

sancţiunile prevăzute de art. 198-200 ale prezentei legi. 

Art. 208. - Pentru a fi admişi în posturile administrative ale Ministerului Regal al 

Afacerilor Străine, se cere, pe lângă condiţiunile generale ale funcţionarilor publici, şi trecerea 

unui examen de admitere special, ale cărei condiţiuni se fixează prin decizie ministerială, ţinând 

seama de dispoziţiunile Codului Funcţionarilor Publici. 

Candidatul va trebui să cunoască cel puţin o limbă străină de necontestată folosinţă 

internaţională. 

Art. 209. - In afară de condiţiunile generale prevăzute de Codul Funcţionarilor Publici 

pentru a ocupa o funcţiune de dactilografă sau dactilograf în Ministerul Regal al Afacerilor 

Străine, candidatul trebuie să fi trecut un concurs, constând dintr-o probă practică profesională şi 

o probă de cunoaştere a limbii: franceze, germane, italiene sau engleze, după alegerea şi nevoile 

Ministerului. 

Ministrul Afacerilor Străine poate să acorde stenografilor, dactilografelor şi 

funcţionarilor care îndeplinesc sarcini de încredere sau lucrează şi păstrează acte de o 

excepţională valoare diplomatică, pe lângă salariul prevăzut în buget sau diurne şi pe lângă 

primele şi indemnizaţiile acordate tuturor funcţionarilor Departamentului, prime sau indemnizaţii 

din fonduri speciale. 

Art. 210. - Pentru interpreţi, examenul de admitere se face în faţa unei comisiuni 

prezidată de secretarul general şi de doi profesori universitari specialişti. 

Art. 211. - Stenografii pot înainta până la gradul de director inclusiv ca şi funcţionarii 

administrativi. 
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Dactilografii (ele) pot înainta până la gradul de şef de serviciu, urmând de asemenea 

ierarhia prevăzută de Codul Funcţionarilor Publici. 

Art. 212. - Translatorii-interpreţi se numesc dintre candidaţii care îndeplinesc 

condiţiunile generale de admisibilitate în funcţiunile publice, absolvenţi de liceu sau a unei şcoli 

echivalente cunoscând bine, în vorbă şi scris, cel puţin o limbă străină. 

Modul de înaintare şi salarizare a translatorilor-interpreţi este acela prevăzut de Codul 

Funcţionarilor Publici. 
PARTEA III 

Dispoziţiuni tranzitorii şi finale 

Art. 213. - La 1 aprilie 1944, serviciile exterioare ale Ministerului Propagandei 

Naţionale vor trece la Ministerul Regal al Afacerilor Străine, împreună cu bugetul respectiv şi 

fondurile pentru materiale sau altele privind activitatea în străinătate. 

Art. 214. - Ministerul Regal al Afacerilor Străine va proceda la revizuirea şi încadrarea: 

a) Personalului Direcţiunii Economice; 

b) Personalului consular din administraţiunea centrală şi exterioară; 

c) Personalului din serviciile exterioare ale Ministerului Propagandei Naţionale, 

Direcţiunii Presei, Direcţiunii de Studii şi Propagandă din acelaşi minister trecute la Ministerul 

Afacerilor Străine; 

d) Personalului cultural funcţionând în străinătate pe lângă şcoli, universităţi sau alte 

instituţii salariaţi de Ministerul Regal al Afacerilor Străine, Ministerul Culturii Naţionale şi al 

Cultelor sau Ministerul Propagandei Naţionale. 

Art. 215. - La revizuirea personalului economic, consular şi de presă se va ţine seamă de: 

a) Titlurile şi pregătirea profesională; 

b) Activitatea desfăşurată în cadrul serviciului ce a prestat; 

c) Posibilităţile bugetare şi nevoile de completare ale Ministerului Regal al Afacerilor 

Străine. 

Art. 216. - Revizuirile şi încadrările se fac în conformitate cu dispoziţiunile prezentei 

legi, până la 1 iunie 1944. 

Ministrul poate ţine seama de avizul organelor competente din Ministerul Afacerilor 

Străine şi Ministerul Propagandei Naţionale şi de avizul comisiunii mixte pentru reorganizarea 

personalului Ministerului Regal al Afacerilor Străine şi Ministerului Propagandei. 

Art. 217. - Ministrul, pe baza propunerilor făcute în temeiul articolului precedent sau din 

oficiu, poate dispune încadrarea personalului diplomatic, economic, consular, cultural şi de presă 

existent la intrarea în vigoare a acestei legi, fie în posturi aparţinând cadrelor economice, 

consulare, culturale şi de presă, fie în posturi administrative în administraţia centrală sau 

exterioară a Departamentului. 

Revizuirile şi încadrările vor ţine seama de disponibilităţile bugetare existente la 1 

aprilie 1944 şi vor putea acorda alte grade decât acelea pe care le-a avut personalul revizuit şi 

încadrat anterior acestei proceduri. 

Decretele sau deriziunile de încadrare în personalul diplomatic, economic, consular şi 

cultural, ca şi acelea de trecere dintr-un corp într-altul sau dintr-un grad într- altul, acelea de 

trecere din aceste corpuri în cadrele administrative ale departamentelor, de punere în retragere 

din oficiu sau de încetare a funcţiunii, date în conformitate cu dispoziţiunile acestei legi, nu pot fi 

atacate pe nici o cale. 

Art. 218. - Funcţionarii diplomatici, consulari şi administrativi ai Ministerului Regal al 
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Afacerilor Străine, din administaţia centrală sau exterioară, aflaţi în funcţiune la data publicării 

prezentei legi; 

Funcţionarii culturali, de presă şi propagandă aparţinând Ministerului Propagandei 

Naţionale sau oricăror instituţii de stat ce urmează a fi trecuţi în cadrele personalului Ministerului 

Regal al Afacerilor Străine; 

Funcţionarii Direcţiei Economice sau din serviciile exterioare economice şi comerciale, 

care nu au fost încadraţi; 

Pot cere în termen de 30 de zile de la comunicarea scrisă ce li se va face cu privire la 

neîncadrare, transferarea în administraţia Ministerului Propagandei Naţionale sau în oricare 

instituţie de stat, în limita locurilor bugetare, sau numirea lor într-un alt serviciu de stat. 

Dacă la expirarea acestui termen nu vor fi obţinut numirea sau încadrarea în 

administraţia altor departamente, funcţionarii care au minimum de ani de serviciu împliniţi, 

conform Legii generale de pensiuni, vor putea cere regularea drepturilor la pensie, beneficiind de 

dispensa limitei de vârstă. 

Ei vor beneficia de un spor de timp de 5 ani, calculabil la pensie, fără ca acest spor să 

poată trece timpul ce l-ar mai fi avut de servit până la împlinirea limitei de vărstă, prevăzută de 

legile în vigoare. 

Funcţionarii care nu vor fi obţinut încadrarea în alte departamente sau numirea în alte 

servicii şi nici nu vor fi cerut regularea drepturilor la pensie îşi încetează de drept funcţiunea la  

expirarea termenului acordat. 

Trecerea la pensie şi încetarea funcţiunii nu sunt susceptibile de nici un control 

jurisdicţional. 

Funcţionarii, care nu vor fi obţinut încadrarea sau numirea în alte servicii şi urmează a-şi 

regula drepturile la pensie, vor primi drept ajutor salariul pe trei luni, conform Codului 

Funcţionarilor Publici. 

Funcţionarii, care nu vor fi obţinut încadrarea sau numirea în alte servicii şi care nu pot 

beneficia de legea generală de pensiuni, pentru regularea drepturilor la pensie, vor putea primi un 

ajutor, care va fi fixat de ministru, ţinând seama de timpul servit la stat şi de situaţia familiei 

aceluia a cărui funcţiune a încetat. 

Art. 219. - În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, vor putea fi puşi din oficiu 

în retragere pentru a-şi exercita drepturile la pensie cu dispensa limitei de vârstă: 

a) . Miniştrii plenipotenţiari care au vârsta de 55 ani împliniţi; 

b) . Consilierii de legaţiune, consulii generali şi consulii care au vârsta de 50 de ani 

împliniţi; 

c) . Secretarii de legaţiune care au vârsta de 45 ani împliniţi; 

d) . Consilierii economici şi ataşaţii comerciali care au vârsta de 45 ani împliniţi; 

e) . Personalul administrativ care are vârsta de 45 ani împliniţi. 

Dispoziţiunile art. 92 din Legea 446/943 nu se aplică funcţionarilor puşi în retragere în 

temeiul acestui articol. 

Funcţionarii puşi din oficiu în retragere, potrivit acestui articol, vor beneficia de un spor 

de timp, egal cu cel ce ar mai fi putut servi până la împlinirea limitei de vârstă, fără ca acest spor 

să depăşească 5 ani şi cu obligaţia de a depune sumele cuvenite pentru completarea reţinerilor. 

Art. 220. - Miniştrii plenipotenţiari cl. I, având la data publicării prezentei legi vârsta de 

60 de ani şi mai mult de 30 ani serviţi la stat, vor putea beneficia de pensia gradului cuvenit 

pentru 35 ani de serviciu, depunând sumele cuvenite pentru completarea reţinerilor. 
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Art. 221. - Posturile aflate vacante la publicarea prezentei legi, precum şi acelea care vor 

deveni vacante până la 1 august 1944, se vor ocupa prin numiri, înaintări şi încadrări prin 

derogare de la condiţiunile prevăzute de Codul Funcţionarilor Publici, de Legea nr. 192/944, 

pentru unele măsuri financiare excepţionale, în conformitate cu dispoziţiunile prezentei legi, 

ministrul putând acorda, prin derogare de la condiţiunile de înaintare, dispensa de stagiu. 

Art. 222. - Consiliul Institutului Regal de Cercetări Internaţionale şi Ştiinţe Politice 

poate propune să fie dispensaţi de concurs aceia care, fiind doctori în drept ori în ştiinţele 

economice, au o activitate profesională merituoasă de cel puţin 10 ani şi au publicat lucrări de 

valoare în domeniul relaţiunilor internaţionale. 

Art. 223. - Funcţionarii, încadraţi pe baza dispoziţiunilor art. 213 până la art. 222, sunt 

definitivi în funcţiunile lor şi se bucură de toate drepturile acordate prin această lege. 

Art. 224. - Până la completarea locurilor şi încadrarea definitivă a personalului 

diplomatic, economic, consular şi cultural în condiţiunile prezentei legi şi până la formarea 

cadrelor în conformitate cu dispoziţiunile prevăzute de art. 166 şi 172, cursurile şi pregătirea 

prealabilă a candidaţilor pentru intrarea în cadrele personalului Ministerului Regal al Afacerilor 

Străine se vor face de Institutul Regal de Cercetări Internaţionale şi Ştiinţe Politice, în 

conformitate cu un program ce va fi stabilit de preşedintele acestuia, candidaţii putând fi 

dispensaţi de urmarea cursurilor, lucrând numai în colocvii, conferinţe şi cu lucrări practice 

fixate de Consiliul Institutului. 

Art. 225. - Prin derogare de la dispoziţiunile prezentei legi, timp de 5 ani de la punerea 

sa în aplicare, urmând Institutul Regal de Cercetări Internaţionale şi Ştiinţe Politice, vor putea să 

se prezinte, la concursul pentru intrarea în corpul economic şi consular, doctorii în ştiinţele 

economice ai Academiilor de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din ţară, diplomaţii în 

ştiinţele economice cu diplome echivalente titlului de doctor în ştiinţele economice, iar pentru 

funcţiunea de ataşat cultural şi de presă licenţiaţi în litere, care, vor fi obţinut diploma acestui 

institut cu menţiunea cel puţin „bine". 

Art. 226. - În termen de trei luni de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Regal al 

Afacerilor Străine va întocmi şi publica în Monitorul Oficial tabloul firmelor individuale şi al 

societăţilor admisibile la export şi import, ţinând seama de valoarea şi reputaţia întreprinderii, 

precum şi de activitatea desfăşurată în cadrul acordurilor şi convenţiilor economice în vigoare. 

Art. 227. - În termen de şase luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, pot fi rechemaţi 

în activitatea de serviciu miniştri plenipotenţiari puşi în retragere sau în disponibilitate, care au 

îndeplinit funcţiunea de şefi de misiune cel puţin 7 ani neîntrerupţi. 

Înainte de a proceda la rechemarea în activitate de serviciu a miniştrilor plenipotenţiari, 

prevăzuţi la paragraful precedent, ministrul va putea cere şi avizul Consiliului de coordonare, 

control şi recomandare. 

Art. 228. - In mod excepţional pentru durata războiului, oficiile consulare vor putea fi 

conduse de funcţionari diplomatici, având gradul de miniştri plenipotenţiari sau consilieri de 

legaţiune, într-o proporţie depăşind limita de 1/3 prevăzută de art. 158 al legii de faţă. 

Art. 229. - Legea pentru organizarea Ministerului Regal al Afacerilor Străine din 16 iulie 

1938, împreună cu modificările ei ulterioare, se abrogă. 

TABLOUL 

DE ORGANIZARE AL 

MINISTERULUI REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

ADMINISTRAŢIUNEA CENTRALĂ 
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Direcţiuni 

I. Direcţiunea Cabinetului 

1. Serviciul de cabinet, legătură şi informaţiuni. 

2. Serviciul cifrului: 

a) . Biroul de descifrare (Cifrul A); 

b) . Biroul confecţionării cifrului (Cifrul B). 

3. Serviciul curierilor 

4. Serviciul stenografilor şi bibliotecii: 

a) . Biroul stenografilor; 

b) . Biroul bibliotecii. 

II. Direcţiunea Politică 

1. Diviziunea afacerilor generale 

2. Diviziunea românilor de peste hotare. 

3. Serviciul fişelor şi dosarelor politice. 

4. Secţiunea Dunării. 

5. Oficiul de studii. 

III. Direcţiunea Economică 

1. Diviziunea I-a: 

a) . Secţiunea Europei Centrale; 

b) . Secţiunea transporturilor şi problemelor generale. 

2. Diviziunea a II-a: 

a) . Secţiunea occidentală; 

b) . Secţiunea orientală; 

c) . Secţiunea secretariatului (cuprinzând şi arhiva). 

3. Diviziunea III-a: 

a) . Secţiunea acodurilor economice şi a aplicării lor; 

b) . Secţiunea de studii, documentare şi invenţiuni. 

- Biroul schimburilor şi plăţilor pe ţări 

- Biroul agricol şi industrial 

- Biroul comercial şi transporturi 

- Biroul financiar 

- Biroul contractelor de stat 

- Biroul executării contingenţelor şi plăţilor internaţionale 

IV. Direcţiunea Consulară şi Judiciară 

1. Diviziunea afacerilor consulare 

2. Diviziunea afacerilor judiciare. 

3. Diviziunea afacerilor administrative. 

4. Serviciul interpreţilor. 

5. Serviciul de contencios. 

V. Direcţiunea Culturală, a Presei şi Informaţiunilor 

1. Diviziunea afacerilor generale. 

2. Secţiunea secretariatului (cuprinzând şi arhiva). 

VI. Direcţiunea Protocolului 

1. Diviziunea protocolului. 



I, 2 

66 

 

 

2. Diviziunea ceremonialului. 

3. Biroul pentru primirea străinilor. 

4. Cancelaria ordinelor. 

5. Serviciul tratatelor. 

6. Comisiunea ordinelor. 

VII. Direcţiunea Personalului şi Administraţiei 

1. Serviciul personalului 

2. Serviciul arhivelor generale 

a) . Secţiunea arhivelor şi tratatelor vechi, politico-economice; 

b) . Secţiunea arhivelor curente. 

3. Serviciul registraturii: 

a) . Biroul registraturii; 

b) . Biroul expediţiei. 

4. ServiciulM.O.N.T. şi A.P.: 

a) . Secţiunea M.O.N.T.; 

b) . Secţiunea A.P. 

Organe consultative 

1. Consiliul diplomatic: 

a) Secţiunea politică; 

b) Secţiunea economică; 

c) Secţiunea juridică; 

d) Secţiunea juridică; 

e) Secţiunea culturală şi de presă; 

f) Secretariatul. 

2. Consiliul de coordonare, control şi recomandare a personalului 

3. Comisiunea specială de disciplină 

ADMINISTRAŢIUNEA EXTERIOARĂ 

I. Legaţiuni 

1. Legaţiunea Ankara: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

2. Legaţiunea Atena: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

3. Legaţiunea Belgrad. 

4. Legaţiunea Berlin: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 
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c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

5. Legaţiunea Berna: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

6. Legaţiunea Bratislava: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

7. Legaţiunea Bruxelles. 

8. Legaţiunea Budapesta: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

9. Legaţiunea Buenos Aires. 

10. Legaţiunea Cairo. 

11. Legaţiunea Copenhaga: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

12. Legaţiunea Haga. 

13. Legaţiunea Helsinki: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

14. Legaţiunea Lisabona: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

15. Legaţiunea Londra. 

16. Legaţiunea Madrid: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

17. Legaţiunea Mexico. 

18. Legaţiunea Moscova. 

19. Legaţiunea Oslo. 

20. Legaţiunea Rio de Janeiro. 
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21. Legaţiunea Roma: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

22. Legaţiunea Santiago de Chile. 

23. Legaţiunea Sofia: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

24. Legaţiunea Stockholm: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

25. Legaţiunea Teheran. 

26. Legaţiunea Tirana. 

27. Legaţiunea Tokio: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

28. Legaţiunea Varşovia. 

29. Legaţiunea Vatican: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

30. Legaţiunea Vichy: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

31. Legaţiunea Washington. 

32. Legaţiunea Zagreb: 

a) . Secţiunea politico-diplomatică; 

b) . Secţiunea culturală şi de presă; 

c) . Secţiunea economică; 

d) . Secţiunea consulară şi administrativă. 
II. Consulate 

1. Consulatul general Alexandria. 

2. Consulatul general Barcelona: 

a) . Secţiunea culturală şi de presă; 

b) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

3. Oficiul consular Belgrad: 
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a) . Secţiunea culturală şi de presă; 

b) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

4. Consulatul general Berlin: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

5. Oficiul consular Bruxelles: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

6. Consulatul general Budapesta: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

7. Consulatul general Cluj: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

8. Consulatul Colonia: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

9. Consulatul Dresda: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

10. Consulatul general Dublin. 

11. Consulatul general Geneva: 

a) . Secţiunea culturală şi de presă; 

b) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

12. Consulatul general Hamburg: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

13. Consulatul Ianina: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

14. Consulatul general Istanbul: 

a) . Secţiunea culturală şi de presă; 

b) . Secţiunea economică; 

c) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

15. Consulatul general Milano: 

a) . Secţiunea culturală şi de presă; 

b) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

16. Consulatul general Montreal. 

17. Consulatul general New York. 

18. Consulatul general Oradea: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

19. Consulatul general Paris: 

a) . Secţiunea culturală şi de presă; 

b) Secţiunea consulară şi administrativă; 

c) . Secţiunea economică. 

20. Consulatul Pireu: 

Secţiunea consulară şi administrativă.  
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ANTONESCU2 

Mareşal al 

României 
şi 

Conducătorul statului 

21. Consulatul general Praga: 

a) . Secţiunea culturală şi de presă; 

b) . Secţiunea economică; 

c) . Secţiunea consulară şi administrativă. 

22. Consulatul general Rusciuk: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

23. Consulatul general Salonic. 

24. Consulatul general Skoplje: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

25. Consulatul general Tirana: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

26. Consulatul general Utrecht: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

27. Consulatul general Varna: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

28. Consulatul general Vidin: 

Secţiunea consulară şi administrativă. 

29. Consulatul general Viena: 

a) . Secţiunea culturală şi de presă; 

b) Secţiunea economică; 

c) . Secţiunea consulară şi 

administrativă. Delegaţiunea română pentru 

chestiunile Dunării. 

Dat în Bucureşti, la 8 aprilie 1944 
Vicepreşedintele Consiliului de Miniştri şi 

ministrul Afacerilor Străine Mihai A. 

Antonescu
3
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REGULAMENT CONSULAR 

TITLUL I 

ORGANIZAREA GENERALĂ A CONSULATELOR 

CAPITOLUL I 

Oficiile consulare şi raporturile dintre ele şi autorităţile locale 

Oficiile consulare 

Art. 1. - Conducerea afacerilor consulare române în diferite ţări străine este încredinţată 

consulatelor, care sunt de două feluri: 

a) Consulatele de categoria I-a sau de carieră; 

b) Consulatele de categoria a II-a sau onorifice. 

Circumscripţiile consulare şi raporturile dintre ele şi autorităţile locale 

Art. 2. - Circumscripţiile în cuprinsul cărora consulatele îşi exercită atribuţiunile se 

fixează prin decizie ministerială. 

Art. 3. - In capitalele ţărilor unde există afară de legaţiuni şi un consulat de carieră, 

afacerile consulare sunt de competenţa acestuia din urmă. 

Acolo unde însă nu există în capitală un consulat de carieră, se va fixa, tot prin decizie 

ministerială, circumscripţia în cuprinsul căreia afacerile consulare vor intra în atribuţiunile 

legaţiunii. 

Art. 4. - Consulatele nu vor rezolva cererile persoanelor domiciliate în alte 

circumscripţii consulare, decât în cazuri excepţionale şi urgente, după ce se vor fi convins că nu e 

vorba de o încercare de sustragere de la dispoziţiunile în vigoare. 

O asemenea competenţă excepţională a consulatelor va fi determinată tot prin decizia 

ministerială care fixează circumscripţiile consulare. 

Art. 5. - Consulatul va corespunde direct cu autorităţile ţării în care se află, însă numai 

cu acelea din circumscripţia sa consulară. 

Pentru celelalte autorităţi consulatul se va adresa legaţiunii de care depinde. 

Art. 6. - Dacă într-o circumscripţie consulară ar fi nevoie să se înfiinţeze 

viceconsulatele, ele vor depinde direct de consulatul de carieră din acea circumscripţie, căruia îi 

vor adresa corespondenţa. 

In lipsa unui consulat de carieră se vor adresa legaţiunii. 

Art. 7. - Consulatele şi viceconsulatele de ambele categorii sunt puse sub controlul 

legaţiunii din ţara respectivă, iar cele din ţările unde nu sunt legaţiuni vor depinde de Minister. 

CAPITOLUL II 

Consulatele de categoria I-a (de carieră) 

Organizarea personalului consulatelor 

Art. 8. - Personalul consulatelor de categoria I-a se compune din: 

a) Personal consular; 

b) Personal de cancelarie, şi 

c) Personal de serviciu. 
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Art. 9. - Personalul consular se compune din: 

a) Consuli generali; 

b) Consuli; 

c) Viceconsuli; 

d) Cancelari şi 

e) Agenţi consulari. 

În cazul când s-ar înfiinţa cancelari şi agenţi consulari prevăzuţi de actuala lege de 

organizare a Ministerului Afacerilor Străine, atribuţiunile lor vor fi reglementate printr-un 

regulament suplimentar sau prin instrucţiuni date de către acest Minister. 

Art. 10. - Personalul de cancelarie se compune din interpreţi şi alţi funcţionari fără grad 

consular, care vor fi numiţi de Minister, conform prevederilor statutului funcţionarilor publici. 

Art. 11. - Personalul de serviciu se compune din oameni de serviciu. 

Art. 12. - Titularul consulatului de categoria I-a se numeşte de Minister şi i se acordă de 

către Maiestatea Sa Regele „patenta consulară" cuvenită, spre a-şi putea îndeplini sarcinile ce i s-

au încredinţat pentru apărarea intereselor ţării şi ale cetăţenilor români din circumscripţia sa 

consulară. 

Art. 13. - Titularul consulatului sau al unei secţiuni consulare de pe lângă legaţiune se va 

alege dintre consulii sau consulii generali cu o vechime în serviciul Ministerului de minimum 

patru ani. 

Art. 14. - Intrarea în funcţiune a şefului consulatului începe din ziua prezentării sale în 

serviciu, când va încheia proces-verbal de luare în primire a serviciului, mobilierului şi a casei. 

Un asemenea proces-verbal se va încheia şi la plecarea definitivă de la post sau în virtutea unui 

concediu. 

Exequatorul 

Art. 15. - Ministerul Regal al Afacerilor Străine va cere din timp exequatorul necesar, 

pentru ca titularul unui oficiu consular să poată funcţiona. 

Titularul consulatului va lua contact oficial cu autorităţile din reşedinţa sa numai după 

ce i se va fi acordat exequatorul cuvenit. 

După primirea exequatorului, titularul oficiului consular face cunoscut şefului 

autorităţilor din circumscripţia sa, printr-o scrisoare oficială, conform uzului, că a luat 

conducerea consulatului şi astfel va începe în mod oficial îndeplinirea funcţiunii sale. 

Prerogativele consulilor 

Art. 16. - Titularul consulatului se bucură de toate drepturile şi prerogativele care sunt 

legate de funcţiunile sale, conform tratatelor internaţionale, dreptului ginţilor, uzanţelor, 

convenţiunilor încheiate cu ţara în care îşi are reşedinţa sau pe bază de reciprocitate. 

Art. 17. - Titularii consulatelor de categoria I-a, precum şi toţi funcţionarii lor, nu au 

voie să se ocupe cu afaceri comerciale nici direct, nici prin interpuşi ori în asociaţie cu altcineva, 

sau a face parte din consilii de administraţie ale societăţilor comerciale. 

Art. 18 - Şeful oficiului consular are datoria să pună pe funcţionarul numit, îndată ce s-a 

prezentat la serviciu, în situaţia de a-şi îndeplini funcţiunea ce i s-a încredinţat de Minister. 
Orele de cancelarie 

Art. 19. - Orele de cancelarie ale consulatului se vor fixa de şeful oficiului, astfel ca 

serviciul să nu sufere. 
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Lucrările consulatului 

Art. 20. - Lucrările de executat se distribuie personalului consulatului de şeful oficiului, 

care are întreaga răspundere a bunului mers al serviciului. 

Funcţionarii oficiului sunt datori să execute lucrările ce li se încredinţează de şef, 

conform instrucţiunilor sale. 

Art. 21. - Toate lucrările consulatului se vor rezolva şi semna de şeful oficiului, care va 

avea şi răspunderea lor. 

El este obligat a scrie pe fiecare hârtie primită, petiţie, scrisoare de afaceri, adresă 

ministerială, etc., o rezoluţie, din care să reiasă lămurit răspunsul sau cursul ce urmează să se 

dea. 

El va putea însă autoriza pe unul dintre funcţionarii consulatului să semneze anumite 

lucrări pe baza acestor rezoluţii. 

Concedii. Geranţa consulatului 

Art. 22. - Nici un funcţionar al consulatului nu poate lipsi de la serviciu fără concediu 

prealabil aprobat de Minister după propunerea şefului oficiului. 

Ministerul şi legaţiunea vor fi informate, despre plecarea şi înapoierea din concediu a 

oricărui funcţionar, de titularul consulatului. 

Art. 23. - Titularii consulatelor vor putea obţine de la legaţiunea respectivă permisiuni 

de absenţă de la 3 până la 5 zile. Legaţiunea va înştiinţa Ministerul despre aceasta. La rândul lor, 

titularii consulatelor vor putea acorda permisiuni până la 5 zile funcţionarilor consulari în caz de 

nevoie urgentă şi bine justificată şi înştiinţând Ministerul. 

Geranţa consulatului 

Art. 24. - In lipsa titularului, consulatul va fi condus în calitate de gerant de către 

funcţionarul consulatului cel mai înalt în grad sau de altul detaşat în acest scop de Minister. 

Art. 25. - Titularul oficiului consular, înainte de plecarea în concediu, va comunica în 

scris autorităţilor locale şi celorlalte consulate străine numele gerantului care-l va înlocui pe 

timpul absenţei sale. 

Art. 26. - Titularul va remite gerantului serviciul cu proces-verbal, în dublu exemplar, 

încredinţându-i banii şi timbrele consulare, un exemplar trimiţându-se Ministerului, iar altul se 

va păstra în arhiva oficiului consular. 

Art. 27. - Oricine absentează de la post fără autorizaţie sau depăşeşte termenul 

permisiunii ori al concediului ce i s-a acordat, fără o nouă aprobare, pierde dreptul la orice 

tratament de străinătate pe acel timp, aplicându-i-se pedepsele disciplinare conform Legii de 

organizare a Ministerului. 

Art. 28. - La înapoierea din concediu, şeful consulatului va informa legaţiunea şi 

Ministerul de reluarea serviciului, chiar în ziua prezentării la post. 

Aceeaşi formalitate o va îndeplini şi faţă de autorităţile locale şi de celelalte consulate 

străine din localitate. 
Geranţa unui consulat străin 

Art. 29. - Titularul unui consulat nu poate să se însărcineze, chiar pe un timp cât de 

scurt, cu conducerea vreunui consulat străin şi cu protecţia supuşilor străini, fără autorizarea 

prealabilă a Ministerului Regal al Afacerilor Străine. 

Numirea personalului de serviciu 
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Art. 30. - Numirea personalului de serviciu se face de Minister în urma propunerii 

titularului consulatului. 

In absenţa sa, gerantul consulatului nu va putea face asemenea propuneri de numire şi, 

dacă eventual ar fi o vacanţă în personal, va angaja provizoriu un locţiitor, pentru ca serviciul să 

nu sufere până la înapoierea din concediu a titularului oficiului, care va face propunerea de 

numire. 

Art. 31. - Personalul de serviciu este pus direct sub ordinele şefului consulatului, care va 

fixa atribuţiunile fiecăruia. 

Art. 32. - Concediile personalului de serviciu se acordă de şeful consulatului. 

CAPITOLUL III 

Consulatele de categoria a II-a 

Art. 33. - Consulatele onorifice sau de categoria a II-a se înfiinţează în oraşele în care se 

simte nevoie pentru susţinerea intereselor ţării şi în care nu există consulate de carieră (categoria 

I-a). 

Ele depind direct de legaţiune, căreia se adresează pentru orice chestiune. 

In cazul când un consulat de carieră sau mai multe funcţionează în apropiere, Ministerul 

Regal al Afacerilor Străine va decide, după împrejurări, luând avizul legaţiunii, în ce priveşte 

raporturile consulatului onorific cu consulatele de carieră. 

Art. 34. - Şeful unui consulat de categoria a II-a poate avea gradul de consul general, 

consul sau viceconsul. 

Art. 35. - Titularul consulatului de categoria a II-a se numeşte prin Decret regal, după 

propunerea Ministerului, pe baza recomandării legaţiunii în circumscripţia căreia se află acel 

consulat, şi i se acordă „patenta consulară" ca şi consulilor de categoria I-a. 

Art. 36. - Şeful unui consulat de categoria a II-a se alege dintre notabilii profesionişti, 

comercianţi, etc., cu reputaţia ireproşabilă, din oraşul în care funcţionează oficiul consular. 

Se preferă notabilităţi dintre cetăţenii români şi numai în lipsa lor se va numi un 

străin. 

Art. 37. - Titularii consulatelor onorifice sunt neretribuiţi şi însărcinarea dată poate fi 

retrasă oricând Ministerul va crede de cuviinţă. 

Art. 38. - Intrarea în funcţiune a titularului începe din ziua în care i s-a acordat 

exequatorul. 

Pentru îndeplinirea celorlalte formalităţi faţă de autorităţi se va proceda ca şi pentru 

consulii de categoria I-a. 

Art. 39. - Circumscripţia consulară se fixează de Minister ca şi pentru consulatele de 

categoria I-a. 

Art. 40. - Titularul unui consulat de categoria a II-a nu poate pleca în concediu fără 

aprobarea legaţiunii, care va informa Ministerul la timp şi va recomanda, pe a sa răspundere, un 

locţiitor pe timpul absenţei sale. 

Art. 41. - La plecarea în concediu, ca şi la înapoierea sa, titularul oficiului va proceda, 

faţă de autorităţile locale şi de colegi, ca şi titularii de categoria I-a. 

Art. 42. - Consulii de categoria a II-a sunt liberi de a face comerţ în timpul funcţionării, 

bineînţeles fără a se ocupa de afaceri, care le-ar putea atinge demnitatea de consul şi de 

comerciant. În caz de abatere la aceste dispoziţiuni şi în caz de faliment, lichidarea judiciară, 

concordat, etc., ei vor fi înlocuiţi. 
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TITLUL II 

ATRIBUŢIUNILE CONSULILOR DE CATEGORIA I-a ŞI A II-a 

CAPITOLUL I 

Atribuţiuni administrative 

Dispoziţiuni generale 

Art. 43. - Şefii consulatelor de categoria I-a şi a II-a, precum şi personalul lor consular, 

sunt obligaţi să se conformeze convenţiunilor şi tratatelor ce există între România şi statul în care 

îşi exercită funcţiunile, ţinând seama de legile şi regulamentele acelei ţări. 

De asemenea, vor executa întocmai şi instrucţiunile ce vor primi de la Ministerul Regal 

al Afacerilor Străine sau din partea legaţiunii. 

Art. 44. - Consulii de ambele categorii au datoria să apere din toate punctele de vedere 

drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor români stabiliţi în circumscripţiile consulare 

respective şi ale celor veniţi temporar sau aflaţi în trecere. 

Ei trebuie să le înlesnească exercitarea tuturor drepturilor de care se bucură în acea ţară. 

Înmatricularea cetăţenilor români 

Art. 45. - La fiecare consulat de categoria I-a şi a II-a se va ţine câte un registru matricul 

trimis de Minister, în care vor fi înscrişi cetăţenii români stabiliţi în circumscripţia respectivă. 

Art. 46.. - înscrierea se face în modul următor: 

Se înscrie la un număr de ordine: şeful familiei aflat în viaţă, soţ, soţie sau tutore; iar în 

rubricile respective: numele soţiei - dacă trăieşte - şi al copiilor minori necăsătoriţi. 

Toate rubricile din registrul matricul trebuie să fie completate în mod riguros, pe baza 

actelor prezentate cu datele menţionate în ele (naştere, căsătorie, serviciu militar, etc.). 

Pentru fiecare copil se notează, pe baza actelor prezentate, data şi locul naşterii (ziua, 

luna şi anul). 

Art. 47. - înscrierea în registrul matricul este obligatorie pentru toţi cetăţenii români 

stabiliţi în circumscripţia consulară, precum şi pentru studenţi, pe timpul cât sunt la studii în 

străinătate. 

Art. 48. - Persoanele care nu vor dovedi înmatricularea la un consulat român şi nici nu 

vor voi să se pună la curent cu această îndatorire, n-au dreptul la asistenţă consulară. 

Cetăţenii români în asemenea condiţiuni au dreptul la certificate de înapoiere în 

ţară. 

Art. 49. - înscrierea în registrul matricul se poate face numai pe baza unei cereri şi a 

actelor doveditoare că petiţionarul este cetăţean român şi că şi-a îndeplinit obligaţiunile militare. 

Petiţionarul va anexa şi două fotografii, din care una se va lipi pe certificatul de 

înmatriculare şi cealaltă se va păstra în arhiva consulatului împreună cu petiţia. 

Art. 50. - Consulul de categoria a II-a nu poate face înmatriculări fără autorizarea 

legaţiunii sau consulatului de carieră, de care depinde şi căruia urmează să se adreseze, înaintând 

şi actele pe baza cărora interesatul cere înscrierea. 

Art. 51. - Persoanele înmatriculate la consulat se împart pentru plata taxei de 

înmatriculare, după starea materială, în diferite clase, prevăzute în tariful consular. 

Art. 52. - Certificatele de înmatriculare se reînnoiesc la 1 aprilie al fiecărui an, plătindu-

se taxa cuvenită, conform tarifului consular. 

Pentru înlesnirea interesaţilor se poate admite în mod excepţional ca plata taxei să se 
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facă şi trimestrial. 

Certificatul de înmatriculare se va prelungi în acest caz de la data când s-a plătit taxa 

până la împlinirea unui an. 

Nu este permis a se viza pentru prelungire pe un timp oarecare certificatul de 

înmatriculare expirat la finele unui an, ci se va elibera altul nou. 

Art. 53. - Certificatele de înmatriculare se vor trimite de Minister şi se vor completa cu 

datele necesare de consulat în limba română şi în limba ţării în care el funcţionează. 

Constatarea naţionalităţii 

Art. 54. - Persoanele a căror cetăţenie română nu este dovedită prin actele ce prezintă 

consulatului, nu se vor înmatricula până la clarificarea situaţiei lor. 

Acei care nu sunt în regulă cu situaţia militară, vor fi înmatriculaţi provizoriu, cu 

menţiunea de a nu li se elibera certificate de înmatriculare până când nu vor prezenta dovada 

satisfacerii acestei îndatoriri. 

Art. 55. - Acei care se găsesc în situaţiunea prevăzută la articolul precedent, sunt supuşi 

unui interogatoriu, conform formularului trimis de Minister, completându-se răspunsurile cerute 

la toate întrebările. 

O fotografie recentă a interesatului se lipeşte pe interogatoriu, care se înaintează apoi 

Ministerului Regal al Afacerilor Străine cu toate actele depuse de interesat şi cu un raport, în care 

să se adauge şi orice alte lămuriri ce se vor crede necesare asupra lui. 

Se păstrează în arhiva consulatului o copie de pe interogatoriu şi o fotografie.  

Pentru actele depuse la consulat de petiţionar, i se va elibera o adeverinţă, în care se va 

menţiona fiecare act depus; adeverinţa va fi restituită cu ocaziunea retragerii actelor. 

Art. 56. - Consulatul nu poate să elibereze certificate de înmatriculare persoanelor aflate 

în categoria celor prevăzute de art. 54, până la terminarea cercetărilor în curs, asupra situaţiunii 

lor, ci numai un certificat, pe termen de cel mult 3 luni, în care să se ateste că se fac cercetări 

pentru constatarea naţionalităţii. 

Art. 57. - Cetăţenilor români, care se vor dovedi că se folosesc de vreo protecţiune 

străină, sau că au primit o funcţiune de la un stat străin, fără autorizaţia guvernului român, li se 

va retrage protecţia română, în conformitate cu legea şi se va raporta cazul Ministerului Regal al 

Afacerilor Străine. 

Totodată se va comunica autorităţilor locale numele şi prenumele, profesiunea, 

domiciliul etc., unor asemenea persoane, semnalându-se că nu mai figurează pe lista cetăţenilor 

români. 

Dezertori 

Art. 58. - Cetăţenilor români dezertori sau nesupuşi, nu li se acordă vreo protecţiune 

până nu-şi regulează situaţia militară. 

Numai în cazuri de naşteri şi deces, consulatul nu va refuza îndeplinirea formalităţilor 

legale. 

Art. 59. - Dezertorilor şi celor ce nu sunt în regulă cu serviciul militar, şi care doresc să 

se înapoieze în ţară, li se vor elibera certificate de călătorie cu menţiunea: „valabil numai pentru 

înapoierea în ţară ca să-şi reguleze situaţia militară". 

Înscrierea tinerilor pentru recrutare 

Art. 60. - La finele fiecărui an, în cursul lunii decembrie, consulatele de ambele categorii 
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vor forma tablouri cu numele şi prenumele tinerilor care împlinesc 21 de ani şi urmează să se 

prezinte înaintea comisiunilor de recrutare. 

Aceste tablouri, cuprinzând datele complete cerute de legea de recrutare, vor fi înaintate 

legaţiunii, pentru a fi comunicate autorităţilor militare române. 

Şefii oficiilor consulare sunt răspunzători de exactitatea acestor tablouri. 

Ele vor fi afişate la intrarea cancelariei consulatelor. 

Repatrieri 

Art. 61. - Repatrierea persoanelor rămase fără mijloace într-o ţară străină, se va face 

numai în conformitate cu instrucţiunile Ministerului. 

Art. 62. - Repatrierea se va face în urma unei cereri scrise. 

Pe baza documentelor de cetăţenie română şi în cazul când suplicantul nu are paşaport, i 

se va elibera un certificat de călătorie valabil numai pentru înapoiere în ţară şi cu menţiunea 

„repatriat", având pe el lipită o fotografie a titularului. 

Pe cererea de repatriere, care se va păstra în arhiva consulatului împreună cu o 

fotografie a petiţionarului, se vor nota toate actele sale de naţionalitate. 

Art. 63. - Consulatele de categoria a II-a nu vor putea repatria nici elibera certificate de 

înapoiere în ţară a unui dezertor sau oricărui alt cetăţean român, decât cu autorizarea legaţiunii 

sau consulatului de categoria I-a de care depind. 

Paşapoarte 

Art. 64. - Numai consulatele de categoria I-a eliberează cetăţenilor români paşapoarte de 

călătorie în conformitate cu legile în vigoare şi instrucţiunile Ministerului Regal al Afacerilor 

Străine. 

Paşaportul se eliberează pe baza înmatriculării în registrele consulatului sau a 

paşaportului perimat, în urma cererii scrise a interesatului. 

La cerere se anexează două fotografii recente, din care una se va lipi pe paşaport şi alta 

se va păstra în arhivă, împreună cu petiţiunea. 

Art. 65. - Pentru copiii minori paşapoartele se eliberează numai pe baza cererii scrise a 

tatălui, sau a mamei, în lipsa lui, ori a tutorelui. 

Art. 66. - Paşaportul trebuie să se completeze de consulat cu toate datele cerute, precum 

şi cu menţiunile următoare: 

a) legalizarea semnăturii titularului şi a fotografiei sale, lipită la pagina respectivă; 

b) arătarea că este în curent cu plata taxei de înmatriculare şi notarea numărului din 

registrul respectiv în care este înmatriculat, şi 

c) actul pe baza căruia s-a eliberat paşaportul, arătându-se numărul şi data paşaportului 

vechi, precum şi autoritatea care l-a eliberat. 

Art. 67. - Dacă paşaportul se eliberează unui tânăr care n-a satisfăcut în legea recrutării, 

fiind amânat pentru un motiv oarecare până la o anumită dată, se va face această menţiune pe 

paşaportul nou. 

Art. 68. - De asemenea, dacă paşaportul s-a eliberat unui tânăr în anul în care urmează să 

se prezinte la recrutare, se va face această menţiune pe paşaport. 

Aceste paşapoarte se vor elibera numai în caz de mare nevoie, bine constatată şi pentru o 

durată care nu poate depăşi data prezentării la recrutare. 

Art. 69. - Menţiunile de care se vorbeşte în articolele precedente trebuie să fie notate pe 

paginile foilor de la începutul paşaportului, în locurile ce se vor găsi libere, iar nu pe foile 

destinate vizelor. 
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Art. 70. - Titularul va semna de primirea noului paşaport chiar pe petiţia prin care l-a 

cerut. La petiţiune se va anexa şi paşaportul vechi. 

Art. 71. - Paşapoartele expirate nu se prelungesc decât numai în cazul când s-ar primi 

instrucţiuni din partea Ministerului în acest sens. 

Taxele ce se vor percepe pentru prelungire vor fi aceleaşi ca şi pentru un paşaport nou, 

conform tarifului consular, ţinându-se seama de termenul pentru care s-a admis prelungirea. 

Termenul de la care începe valabilitatea unui paşaport prelungit se socoteşte din ziua 

expirării. 

Art. 72. - Consulatele de categoria a II-a nu pot elibera paşapoarte. 

La cerere, ele se vor adresa legaţiunii sau consulatului de carieră, de care depind, 

trimiţând actele pe baza cărora se eliberează paşaportul, împreună cu taxa cuvenită. 

Art. 73. - Taxele ce se percep pentru eliberarea paşapoartelor sunt cele prevăzute în 

tariful consular. 

Art. 74. - In cazul când un grup de cetăţeni români, stabiliţi într-o ţară străină, ar dori să 

facă o excursie în România sau într-o ţară străină oarecare, consulatul de categoria I-a va putea 

elibera un paşaport colectiv, dacă autorităţile locale admit asemenea paşapoarte şi numai cu 

autorizarea Ministerului Regal al Afacerilor Străine. 

Taxa de perceput pentru asemenea paşapoarte, este cea prevăzută în tariful consular. 

Art. 75. - Dacă dintr-un grup de excursionişti cu paşaport colectiv, venit din România 

într-o ţară străină, se întâmplă ca la înapoiere, parte dintre excursionişti să mai rămână câteva 

zile în oraşul în care au venit, consulatul va dispune să se cerceteze la autorităţile poliţieneşti 

locale, dacă acele persoane au fost înscrise în paşaportul cu care au venit excursioniştii şi în caz 

afirmativ le va elibera un certificat de călătorie colectiv, valabil numai pentru înapoiere în 

România. 

Intrarea în ţară străină fără paşaport 

Art. 76. - Dacă un cetăţean român a intrat în mod clandestin (fără documente de 

călătorie) în ţara în care se află consulatul şi autorităţile poliţieneşti îl arestează şi îl aduc la 

consulat pentru a fi înapoiat în ţară, i se va lua un interogatoriu. Când din declaraţiunile sale s-ar 

constata că este în adevăr de naţionalitate română, i se va elibera un certificat de călătorie valabil 

numai pentru înapoiere în ţară, însoţit de un interogatoriu şi de o adresă către autorităţile 

poliţieneşti române de la graniţă, pentru a examina cazul şi a cerceta declaraţiunile făcute de 

interesat. 

Pe certificatul de călătorie se va pune menţiunea „plecat din ţară fără documente de 

călătorie 

Înscrierea paşaportului în registru 

Art. 77. - Paşapoartele eliberate cu taxă sau în mod gratuit, se vor înscrie chiar în 

momentul eliberării într-un registru anume, trimis de Minister, completându-se toate datele 

prevăzute în rubricile registrului. 

Paşapoarte de emigrare 

Art. 78. - Românii care vor prezenta paşapoarte de emigrare, vor putea obţine 

schimbarea lor la expirare, observându-se strict dispoziţiunile din Legea şi regulamentul 

migraţiunilor şi instrucţiunile Ministerului. Aceştia vor putea fi şi înmatriculaţi. 

Consulii de categoria a II-a se vor adresa în asemenea cazuri legaţiunii sau consulatului 
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de carieră de care depind. 

Viza paşapoartelor străine 

Art. 79. - Consulatele de categoria I-a vor viza la cererea scrisă, paşapoartele străinilor 

care doresc să intre în România, în trecere sau cu oprire în ţară, conformându-se întocmai 

instrucţiunilor speciale primite de la Ministerul Regal al Afacerilor Străine. 

Consulatele de categoria a II-a se vor adresa în asemenea cazuri legaţiunii de care 

depind, dacă nu au alte instrucţiuni. 

Art. 80. - Taxele ce se percep pentru viza paşapoartelor străine, sunt prevăzute în tariful 

consular. 

Aceste taxe vor fi majorate pe bază de reciprocitate pentru paşapoartele străinilor ale 

căror ţări percep taxa mai mare, decât cele din tariful consular român. 

În nici un caz nu se vor percepe taxe mai mici decât cele prevăzute în tariful consular. 

Consulatele vor ţine însă întotdeauna seama de acordurile încheiate în această privinţă 

între guvernul român şi acele ţări. 

Art. 81. - Vize gratuite nu se vor acorda paşapoartelor străine, decât pentru cazurile 

prevăzute în tariful consular, iar în alte cazuri numai pe baza autorizărilor date de Minister. 

Art. 82. - Nu se vor acorda vize pe paşapoartele străine, dacă sunt perimate şi nici pe un 

termen mai lung decât al valabilităţii paşapoartelor. 

Art. 83. - Dacă un străin, venit din alt oraş, unde există consulat român, se prezintă la 

viza paşaportului pentru intrarea în România, i se va acorda viza, dacă nu se opune nimic la 

aceasta. 

Art. 84. - Persoanelor a căror intrare în România, fie chiar numai în tranzit, este interzisă 

de autorităţile române, nu li se acordă sub nici un motiv viza paşaportului ce eventual ar cere.  

Art. 85. - Pentru viza paşapoartelor „Nansen", consulatele se vor conforma 

instrucţiunilor primite de la Ministerul Regal al Afacerilor Străine. 

Viza paşapoartelor române 

Art. 86. - Când un cetăţean român doreşte să călătorească într-o ţară străină, şi dacă 

pentru aceasta i se pretinde de consulatul străin respectiv sau de autorităţile poliţieneşti locale, o 

viză de paşaport de la consulatul român, acesta va acorda viza, la cerere, în mod gratuit. 

Art. 87. - Tinerilor români în vârstă de 20-21 ani sau mai mici, care s-ar găsi, în 

asemenea situaţie, nu li se va acorda viza paşapoartelor decât la cererea scrisă a părinţilor şi 

numai cu menţiunea că urmează să se prezinte pentru recrutare la consulatul sau legaţiunea 

română din ţara în care se duc. 

Această menţiune se va pune pe paşaport şi în cazul când interesatul ar poseda un 

certificat de amânarea serviciului militar, eliberat de o autoritate militară română. 

Art. 88. - Dacă din diferite împrejurări un cetăţean român domiciliat în altă 

circumscripţie consulară se prezintă la alt consulat român, fie pentru viză, fie pentru reînnoirea 

paşaportului expirat, se va da urmare cererii sale cu condiţia de a fi la curent cu înmatricularea la 

consulatul în circumscripţia căruia domiciliază. Nefiind în regulă cu înmatricularea, nu i se va da 

curs cererii şi va fi obligat să se adreseze consulatului de care depinde, sau să achite taxele 

neplătite. 

Art. 89. - Paşapoartele române expirate nu se pot viza nici chiar pentru înapoierea în 

ţară. În asemenea cazuri se vor elibera paşapoarte noi sau certificate de călătorie în conformitate 

cu art. 71 din acest regulament. 
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Art. 90. - Orice paşaport vizat cu taxă sau gratuit se va înscrie în registrul de vize trimise 

de Minister, completându-se toate datele prevăzute în rubricile acelui registru. 

CAPITOLUL II 

Atribuţiuni de ofiţeri de stare civilă 

Ofiţeri de stare civilă 

Art. 91. - Titularii consulatelor de categoria I-a îndeplinesc şi funcţiunile de ofiţeri de 

stare civilă în circumscripţiile consulare în care se află, pentru actele de naştere, căsătorie şi 

deces a cetăţenilor români. 

Art. 92. - Numai în caz de imposibilitate absolută, titularul consulatului poate delega pe 

unul dintre funcţionarii săi consulari să-l înlocuiască în calitatea de ofiţer de stare civilă. 

Această delegaţiune trebuie făcută în scris, încheindu-se un proces-verbal, în dublu 

exemplar, din care unul se va înainta Ministerului, iar celălalt va rămâne în arhiva consulatului.  

Art. 93. - Fiecare consulat de categoria I-a primeşte de la Ministerul Regal al Afacerilor 

Străine, înainte de 1 ianuarie al fiecărui an, registrele necesare în care urmează să se înscrie cu 

începere de la acea dată naşterile, căsătoriile şi decesele cetăţenilor români din circumscripţia sa 

consulară. 

Art. 94. - În ce priveşte îndeplinirea atribuţiunilor de ofiţeri de stare civilă, consulii se 

vor conforma întocmai dispoziţiunilor din Codul Civil şi din Legea şi regulamentul actelor de 

stare civilă. 
Naşteri 

Art. 95. - Înscrierea unui nou născut în registrele de stare civilă nu se mai poate face de 

consulat dacă a trecut termenul de declaraţie prevăzut de Legea actelor de stare civilă. 

In acest caz se vor face cercetări pentru stabilirea exactităţii declaraţiunii, cum şi a 

tuturor datelor necesare înscrierii, încheind proces-verbal şi se va proceda conform 

regulamentului actelor de stare civilă. 

Art. 96. - Extractele de naştere se vor elibera pe formulare trimise de Ministerul Regal al 

Afacerilor Străine, care se vor completa cu toate datele notate în ele. 

Naşteri pe vapoare 

Art. 97. - Dacă a avut loc o naştere pe un vapor sub pavilion român, comandantul e dator 

să depună la consulat, îndată ce a ajuns în portul din circumscripţia sa, două extracte de pe actul 

de naştere, dresat conform legii cu acea ocazie. 

Unul din aceste extracte, dacă părinţii sunt cetăţeni români, se va înainta de consulat 

Ministerului Regal al Afacerilor Străine, care-l va trimite primăriei comunei căreia aparţin 

părinţii copilului născut, sau numai mama, când tatăl este necunoscut, pentru a fi înscris în 

registrul stării civile al comunei. 

Dacă părinţii copilului sunt cetăţeni străini, consulatul va transmite o copie de pe actul 

de naştere consulatului ţării căreia aparţin părinţii şi, în lipsa unui asemenea consulat, legaţiunii 

respective de care depinde. 

Art. 98. - Consulatul va păstra într-un dosar special extractele de naştere de care se 

vorbeşte în articolul precedent şi nu va trimite decât o copie legalizată de pe fiecare autorităţilor 

în drept şi persoanelor interesate. 

Adopţiune 
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Art. 99. - Formalităţile pentru adopţiunea unui copil se vor împlini la oficiile consulare 

de categoria I-a în limitele competenţei lor de ofiţeri de stare civilă prevăzute în legile şi 

convenţiunile internaţionale în vigoare. 

Căsătorii 

Art. 100. - Consulatele nu pot celebra decât căsătoriile între cetăţenii români. In 

asemenea cazuri, consulatul primeşte declaraţiile de căsătorie făcute pe formulare anume, aflate 

la cancelaria sa. 

Art. 101. - Pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor în vederea celebrării unei căsătorii, 

precum şi pentru încheierea actelor de căsătorie, consulatul se va conforma întocmai 

prescripţiunilor Codului Civil român, precum şi legilor speciale şi regulamentelor în vigoare.  

Dispensă 

Art. 102. - In cazuri de rudenie oprite de lege pentru celebrarea căsătoriei, dispensele se 

vor da conform Codului Civil şi Legii pentru actele de stare civilă. 

Publicaţiunile de căsătorie 

Art. 103. - Publicaţiile de căsătorie se vor face în condiţiunile legii la intrarea cancelariei 

consulatului, bine expuse, la vederea publicului. 

Art. 104. - Toate actele referitoare la căsătorie, vor forma un dosar special pentru fiecare 

caz, care se va păstra în arhiva consulatului. 

Celebrarea căsătoriei 

Art. 105. - După îndeplinirea tuturor formalităţilor legale, consulul sau în lipsa lui 

locţiitorul său delegat în regulă, va proceda la celebrarea căsătoriei în localul consulatului. 

Cu această ocaziune solemnă, consulul va încinge eşarfa naţională şi va da citire actelor 

care constituie dosarul căsătoriei. 

În urmă va proceda la celebrarea căsătoriei, conform legii. 

Legitimarea copiilor 

Art. 106. - Referitor la legitimarea copiilor născuţi înainte de căsătorie, se va proceda 

conform dispoziţiunilor Codului Civil Român. 

Decese 

Art. 107. - In caz de deces al unui cetăţean român, consulatul fiind informat, fie de 

autorităţile locale, fie de familia decedatului, va înscrie decesul în registrul de stare civilă şi, pe 

baza certificatului dat de medicul comunei unde a avut loc decesul şi o declaraţie a martorilor 

ceruţi de lege, va elibera extractul de deces. 

înainte de eliberarea extractului de deces, consulatul va verifica, pe baza actelor ce va 

avea la dispoziţia sa, dacă defunctul a fost sau nu cetăţean român. 

Art. 108. - Consulatul va lua măsurile necesare ca să nu se înstrăineze averea rămasă în 

urma defunctului, în vederea regulării succesiunii, conform dispoziţiunilor de mai jos, prevăzute 

în capitolul următor. 

Art. 109. - Consulatul va informa Ministerul Regal al Afacerilor Străine de decesul 

oricărui cetăţean român, dând toate lămuririle necesare cu privire la acel decedat, pentru a se 

informa familia sa, în cazul când e originar din România. 

In acelaşi timp, va trimite şi extractul de deces cuvenit, precum şi documentele 
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doveditoare că defunctul era cetăţean român. 

Dacă extractul de deces a fost eliberat de autorităţile locale, se legalizează şi se 

înaintează Ministerului Regal al Afacerilor Străine. 

Art. 110. - In cazul când un cetăţean român a decedat în altă localitate decât cea în care 

se află reşedinţa consulară, consulatul va cere autorităţilor în drept extractul de deces şi după ce 

va legaliza semnătura şi sigiliul autorităţilor în drept, îl va înainta Ministerului Regal al 

Afacerilor Străine, cu toate lămuririle necesare. 

Decese pe vapoare 

Art. 111. - Dacă s-a întâmplat un deces pe un vapor românesc, care s-a oprit în portul în 

care există consulat român, se va proceda ca în caz de naştere, după cum se prevede în art. 97 din 

regulamentul de faţă. 

Înscrierea în registrul de stare civilă 

Art. 112. - Actele referitoare la naşteri, căsătorii şi decese se înscriu imediat în ordinea 

în care s-au ivit, în registrele de stare civilă trimise de Ministerul Regal al Afacerilor Străine. 

Art. 113. - In primele zile ale lunii ianuarie, unul din registrele de stare civilă se restituie 

de consulat Ministerului Regal al Afacerilor Străine, încheindu-se pe registru cuvenitul proces-

verbal, în care se va arăta câte naşteri, căsătorii şi decese s-au înscris în el în cursul anului 

expirat. 

Dacă nu s-a înscris nici un act, se va face această menţiune în procesul-verbal. 

Celălalt registru, parafat şi încheiat, se va păstra în arhiva consulatului. 

Consulii de categoria a Ii-a şi actele de stare civilă 

Art. 114. - Consulii de categoria II-a, neavând atribuţiuni de ofiţeri de stare civilă, vor 

sfătui pe cetăţenii români, domiciliaţi în circumscripţia lor, să se pună în regulă cu legile ţării în 

care se află, în privinţa naşterilor, căsătoriilor şi deceselor şi să-şi procure actele relative 

necesare, care vor fi legalizate de consuli. 

Situaţiunea cetăţenilor români din această categorie se va nota în registrul matricol al 

consulatului. 

CAPITOLUL III 

Atribuţiuni de notariat 

Succesiuni. Protecţiunea incapabililor 

Art. 115. - Consulii de categoria I-a au dreptul să exercite în circumscripţiile consulare 

toate atribuţiunile pe care le au tribunalele ţării lor, în ceea ce priveşte actele de notariat. 

De asemenea, ei exercită protecţiunea minorilor şi altor incapabili, bine înţeles numai 

faţă de cetăţenii români, domiciliaţi în circumscripţiile consulare, care cer în scris şi au nevoie de 

această asistenţă, în limitele stabilite de convenţiile internaţionale, dreptul ginţilor şi uzul 

consacrat. 

Legalizarea semnăturilor şi autentificarea actelor 

Art. 116. - Consulii au calitatea de a legaliza semnăturile şi a autentifica actele 

cetăţenilor români, după ce vor fi constatat identitatea persoanelor contractante.  

In asemenea cazuri, persoanele interesate vor fi obligate să subscrie actele la cancelaria 

consulatului, în prezenţa consulului sau a delegatului său. 
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Vor putea, de asemenea, legaliza şi autentifica, în aceste condiţiuni, actele străinilor, 

dacă acele acte sunt destinate a produce efecte în România. 

Art. 117. - Consulul este autorizat să legalizeze semnăturile puse pe actele eliberate de 

autorităţile principale din circumscripţia consulară, dar nu poate să ateste conţinutul lor, ci numai 

semnătura şi sigiliul autorităţii de la care emană actul. 

Inainte de legalizare va controla dacă semnătura şi sigiliul corespund cu specimenele 

primite la timp, de la autoritatea locală respectivă, pentru a se constata în mod sigur că actul 

pentru care se cere legalizarea a fost semnat de funcţionarul autorizat pentru aceasta. 

Art. 118. - Dacă se prezintă la consulat un act pentru legalizarea semnăturii şi sigiliului 

unei autorităţi subalterne autorităţii principale, nu se va face legalizarea, interesatul urmând să se 

adreseze autorităţii principale şi apoi să se prezinte la consulat pentru legalizarea semnăturii şi 

sigiliului acesteia. 

Art. 119. - Consulul nu va putea legaliza semnătura şi sigiliul unei autorităţi din ţară, 

puse pe un act ce urmează să fie utilizat în ţara în care se află consulatul, decât dacă acel act este 

investit şi cu legalizarea prealabilă a Ministerului Regal al Afacerilor Străine. 

Autentificarea actelor 

Art. 120. - Autentificarea unui act se va face în conformitate cu legile ţării, în urma 

cererii scrise a interesaţilor. 

Actul încheiat de părţi a căror identitate a fost stabilită în oficiul consular, va fi mai întâi 

citit în auzul părţilor de către consul, asistat de un funcţionar consular, făcând funcţiunea de 

grefier, şi după ce ele vor declara că actul exprimă libera lor voinţă şi că e scris de ele, sau de altă 

persoană, cu consimţământul lor, îl vor semna în prezenţa consulului. Persoana care nu ştie să 

semneze, va semna prin punere de deget, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal 

respectiv. 

După îndeplinirea acestei formalităţi se va încheia în josul actului, începând imediat 

după semnăturile interesaţilor, procesul-verbal de autentificare, care va fi semnat de consul şi de 

asistentul său, aplicându-se şi sigiliul consulatului. 

Procesul-verbal de autentificare va cuprinde toate menţiunile prevăzute în legea pentru 

autentificarea actelor. 

Actul autentificat se va viza pe fiecare filă sus, pentru neschimbare. 

In arhiva consulatului se va păstra petiţiunea prin care s-a cerut autentificarea şi câte un 

exemplar al actelor autentificate. 

Art. 121. - Actele referitoare la proprietăţile imobiliare, situate în România, încheiate 

între conaţionali, vor cuprinde cât se poate de precis, descrierea imobilelor, numărul cadastrului, 

dacă există, limitele lor etc., cu un cuvânt tot ce trebuie pentru constatarea identităţii lor. 

Testamente. Succesiuni 

Art. 122. - Consulul este competent să primească în depozit testamente de la cetăţenii 

români. 

Testamentul se depune cu petiţiune. Plicul în care este închis trebuie să fie sigilat cu 

sigiliul de ceară personal al testatorului. 

In petiţiunea cu care se depune testamentul se va face menţiune despre aceasta şi de 

forma şi culoarea plicului. Plicul va fi prevăzut cu semnătura depunătorului pe verso şi pe părţile 

unde se lipeşte plicul. Petiţiunea se va înregistra, iar numărul şi data înregistrării se vor nota pe 

plicul care conţine testamentul. 
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Depunătorului i se va elibera din partea consulatului o recipisă de primire, în care se vor 

nota numărul de înregistrare al petiţiunii cu care s-a depus testamentul. 

Art. 123. - Consulatul va informa Ministerul Regal al Afacerilor Străine, ori de câte ori 

se primeşte în depozit un testament. 

Art. 124. - Consulul nu are voie să redacteze testamente, precum şi nici un alt act de 

notariat. 

Depozite de bani sau alte valori 

Art. 125. - Consulatele nu vor primi în depozit sume de bani sau acte de valoare, decât 

numai cu autorizarea Ministerului Regal al Afacerilor Străine. 

In cazuri urgente, şi când nu există alt mijloc de a pune în siguranţă valorile, consulul le 

va primi în mod provizoriu, cerând în urmă autorizarea Ministerului. 

Consulul este personal răspunzător de depozitele ce i se încredinţează. 

Inventarul averii în urma unui deces 

Art. 126. - In caz de deces al unui cetăţean român, se va proceda imediat, în urma cererii 

scrise a părţilor interesate, sau chiar din oficiu, în lipsa rudelor, la inventarierea averii rămasă şi 

se va încheia un proces-verbal în regulă de cele constatate, semnat de funcţionarul consular care 

a făcut inventarul şi de persoanele care au cerut inventarierea. 

Copie de pe inventar se va încredinţa interesaţilor, sub îngrijirea şi paza cărora se va lăsa 

averea găsită. 

Pentru conservarea averii, dacă consulatul va găsi că este nevoie, va putea cere 

concursul autorităţii locale. 

Toate măsurile de mai sus se vor lua cu respectarea legilor locale. 

Art. 127. - Dacă în localitate nu se află nici o rudă a defunctului, obiectele rămase de pe 

urma sa, după ce vor fi inventariate, se vor închide în casă şi se vor sigila uşile.  

Proprietarul casei sau în lipsa lui portarul imobilului, va fi însărcinat cu funcţiunea de 

custode. Aceste măsuri se vor lua cu respectarea legilor locale. 

Obiectele de valoare şi sumele de bani, vor fi ridicate după ce au fost trecute în inventar 

şi depuse la consulat, informând Ministerul Regal al Afacerilor Străine despre aceasta. 

Art. 128. - Dacă defunctul a avut sume de bani depuse la o bancă oarecare din localitate, 

consulatul va scrie oficial băncii, sau prin mijlocirea autorităţii locale, că banii se vor ţine la 

dispoziţia succesiunii, căreia se va remite prin consulat la regularea ei. 

Ministerul va fi informat despre aceste sume de bani. 

Art. 129. - Toate cheltuielile necesitate de operaţiunile menţionate în articolele 

precedente, cum şi cele de înmormântare, se vor achita din succesiune. 

Art. 130. - Consulatul va informa Ministerul Regal al Afacerilor Străine de toate 

măsurile luate cu privire la succesiunea unui cetăţean român şi va înainta un raport amănunţit 

însoţit de inventar, testament (dacă există) şi de orice alte documente găsite, necesare regulării 

succesiunii. 

Consulatul va arăta dacă a putut afla cine sunt moştenitorii legali şi unde se găsesc. 

Art. 131. - Consulatul nu va lua nici o altă măsură referitoare la regularea unei 

succesiuni, până ce nu va primi instrucţiunile necesare din partea Ministerului Regal al 

Afacerilor Străine. 

Art. 132. - Consulatul va îngriji să nu se întârzie cu îndeplinirea formalităţilor necesare 

regulării unei succesiuni. 
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Art. 133. - Dacă Ministerul aprobă vânzarea obiectelor rămase dintr-o succesiune, în 

urma propunerii consulatului, care o va face întotdeauna când va constata că păstrarea lor 

necesită cheltuieli prea mari şi poate ar întrece cu timpul valoarea ce au, ori s-ar strica printr-o 

lungă conservare, consulatul va proceda la vânzarea, prin licitaţie publică, în conformitate cu 

legea. 

Art. 134. - In cazul când obiectele rămase reprezintă o valoare mică, pentru vânzarea 

cărora, prin licitaţie publică, cheltuielile necesitate de formalităţile cuvenite ar întrece valoarea 

lor sau ar fi egale cu el, consulatul le va vinde direct, cui se va putea, prin bună învoială. 

Art. 135. - Măsurile ce se pot lua cu privire la imobilele din succesiune, trebuie să fie în 

concordanţă cu legile ţării în care se află şi cu convenţiile încheiate între guvernele respective. 

Protecţiunea incapabililor 

Art. 136. - Consulii vor putea exercita protecţiunea minorilor, a alienaţilor şi altor 

incapabili, luând toate măsurile de pază şi conservare în ce priveşte persoana şi patrimoniul lor 

până când autorităţile competente vor proceda la organizarea tutelei şi la instituirea organelor 

legale de protecţiune a acestor incapabili. 

CAPITOLUL IV 

Chestiuni maritime 

Patente de sănătate, ale vapoarelor 

Art. 137. - Consulii de ambele categorii din porturile maritime vor viza, cu taxa 

prevăzută în tariful consular, patentele de sănătate şi călătorie ale vapoarelor străine de comerţ şi 

călători, precum şi ale vaselor societăţilor particulare române, care se duc în porturile noastre. 

Art. 138. - La viza patentelor consulul va menţiona starea sanitară a portului de plecare, 

ţinând seamă de convenţiile sanitare internaţionale referitoare la bolile epidemice şi contagioase 

cu caracter periculos. 

Art. 139. - În caz de boli epidemice sau contagioase ce s-ar ivi în portul în care se 

găseşte consulatul, sau un alt punct din circumscripţia sa, consulul e dator să informeze 

telegrafic, legaţiunea de care depinde şi Ministerul Regal al Afacerilor Străine. 

Art. 140. - Spre a avea dreptul să ancoreze într-un port românesc, un vapor este obligat 

să aibă viza unui singur consulat român de pe parcursul străbătut. 

De regulă această viză, urmează să se ceară de la consulatul din ultimul port străin, în 

care a oprit vasul înainte de a intra în portul românesc. 

Art. 141. - Dacă un vas a obţinut viza patentei de la un consulat român, dintr-un port 

oarecare şi în cursul călătoriei spre România a primit ordin să se oprească pentru diferite 

operaţiuni în portul următor, la plecarea spre ţară e obligat a obţine viza patentei şi de la 

consulatul român din acest din urmă port, pentru a se menţiona starea sanitară de acolo. 

Această a doua viză se va acorda gratuit. 

Art. 142. - Rolul de echipaj al unui vas urmează să fie vizat de consulat la cerere. 

Dacă e nevoie de schimbări în personalul vasului, care pot surveni în portul în care se 

află consulatul de categoria I-a sau a II-a, aceştia vor introduce modificările necesare, cerute, 

ştergerile din rol sau înscrierea unuia sau mai multor marinari. 

Art. 143. - Orice viză de patentă sau rol de echipaj se va înscrie în registrul de viza 

patentelor trimis de Minister, completându-se toate rubricile prevăzute în el. 
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Inspecţia vaselor 

Pavilionul românesc pe vapor 

Art. 144. - Consulul are dreptul de inspecţie pe vasele româneşti de comerţ şi călători, în 

ce priveşte starea sanitară şi echipajul vaselor. 

Art. 145. - Consulul va supraveghea ca pavilionul românesc să nu fie utilizat decât de 

vasele româneşti, care posedă autorizarea în regulă din partea autorităţilor româneşti respective. 

Art. 146. - In caz de infracţiune din partea vreunui vas, consulul va raporta de urgenţă 

ministerului şi va informa şi căpităniile porturilor româneşti, pentru a lua măsurile cuvenite la 

sosirea eventuală în acele porturi a vaselor care au arborat pavilionul românesc în mod ilegal. 

In acelaşi timp, consulatul va face interveniri şi pe lângă autorităţile de la reşedinţa sa, în 

vederea aceloraşi măsuri. 

Vânzarea vaselor 

Art. 147. - Dacă un vas străin este vândut unui român, sau dacă un român îşi construieşte 

într-un şantier străin un vas, proprietarul este ţinut pentru a avea dreptul să navigheze sub 

pavilion românesc, să ceară consulatului de categoria I-a naţionalizarea vasului, iar consulatul va 

îndeplini formalităţile necesare, pe baza actelor de proprietate ale vasului. 

In cererea adresată, proprietarul va declara şi portul românesc la căpitănia căruia doreşte 

să fie înregistrat. 

Art. 148. - Consulatul va înainta Ministerului toate actele primite, cerând naţionalizarea 

vasului, conform codului comercial maritim român. 

Art. 149. - Consulatul de categoria I-a, la cererea părţilor interesate, va face pe actul de 

naţionalitate al vasului, menţiune de actele translative sau declarative referitoare la proprietatea 

vasului. 

Această menţiune se va face pe baza actului autentic translativ sau declarativ de 

proprietate. 

Se va păstra o copie de pe acest act în arhiva consulatului, iar o altă copie se va înainta 

ministerului, pentru a fi trimisă căpităniei portului unde este înregistrat vasul. 

Art. 150. - Dacă vasul urmează să plece în călătorie înspre ţară, consulatul de categoria 

I-a îi va elibera o patentă cu menţiunea provizorie şi valabilă, numai pentru o călătorie de ducere 

într-unul din porturile româneşti, specificându-se portul. Cu această ocaziune, proprietarul va 

cere acolo naţionalizarea vasului. 

De asemenea şi rolul de echipaj va fi tot „provizoriu". 

Art. 151. - Dacă vasul e nevoit să plece cu încărcătura într-un port străin şi nu poate 

aştepta primirea patentei definitive din ţară, i se va elibera o patentă provizorie ca mai sus, care 

se va retrage la primirea celei definitive. 

Art. 152. - Când un român doreşte să-şi vândă vasul unui străin, într-un port din 

circumscripţia consulatului român de categoria I, acesta va cerceta dacă nu sunt restricţiuni puse 

de guvernul român în privinţa înstrăinării unor asemenea vase. In orice caz, consulul va raporta 

cazul Ministerului Regal al Afacerilor Străine, pentru autorizare şi numai în urma răspunsului 

primit va îndeplini formalităţile necesare cerute şi va retrage documentele care dădeau vasului 

dreptul de a naviga sub pavilion românesc, înaintându- le Ministerului Regal al Afacerilor 

Străine, pentru a fi remise Căpităniei Portului unde vasul fusese înregistrat. 

Art. 153. - In cazul când vânzarea unui vas românesc se face prin consulatul român, 

acesta va observa dacă pe actul de proprietate sunt înscrise sume ce datoreşte vasul cu privilegiu 
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şi în caz afirmativ ele vor fi achitate cu precădere ca şi taxele cuvenite statului, reţinându-se din 

preţul vânzării. 

Se va proceda la fel şi cu salariile echipajului, precum şi alimentele şi cărbunii sau orice 

alte furnituri ale vasului, rămase neachitate. 

Debarcarea marinarilor 

Art. 154. - In cazul când unul sau mai mulţi marinari români de pe un vas românesc sau 

străin, după plecarea din ţară, nu mai pot continua călătoria şi au cerut debarcarea ori sunt 

debarcaţi de comandantul vasului în portul în care se află consulatul român, acesta va cere 

agenţiei maritime, care reprezintă vasul în acel port, să repatrieze, pe cheltuiala sa, pe cei 

debarcaţi. 

Pierderea documentelor unui vas 

Art. 155. - Dacă în cursul călătoriei, comandantul unui vas pierde documentele vasului, 

consulul de categoria I, după ce se va asigura prin cercetări amănunţite că pierderea nu e 

simulată, va elibera un permis de navigaţie provizoriu, până la înapoierea vasului în România, 

unde Căpitănia Portului la care este înscris vasul îi va elibera alte acte definitive.  

Art. 156. - Comandantul vasului şi ofiţerii de bord vor face declaraţiuni scrise înaintea 

consulului în cancelaria consulatului, dacă pe actul de naţionalitate pierdut era sau nu vreo 

inscripţie referitoare la acte translative sau declarative de drepturi şi datorii şi în caz afirmativ le 

va înscrie şi pe permisul de călătorie provizoriu ce i-a eliberat. 

De asemenea, va înscrie orice alte note declarate de comandant că se aflau pe actul 

pierdut. 

In permisul provizoriu de călătorie se vor înscrie şi oamenii de echipaj, întocmai ca pe 

un rol de echipaj. 

Avarie la mărfuri şi vapoare 

Art. 157. - In caz de avarie suferită de mărfurile încărcate pe un vas sau de aruncarea lor 

în mare din cauza furtunii, consulul de categoria I-a, după primirea raportului scris al 

comandantului vasului, la cererea scrisă a acestuia, va proceda la cercetarea cazului, conform 

legii, luând un interogator amănunţit fiecărui membru din echipajul vasului, în localul 

consulatului. 

Răspunsurile date vor fi subscrise de interogat şi consemnate într-un proces-verbal, 

încheiat anume cu ocazia cercetărilor. 

Procesul-verbal se va păstra în arhiva consulatului şi la cererea comandantului sau a 

persoanelor interesate se vor elibera copii legalizate după el. 

Consulatul va aduce la cunoştinţa ministerului cazul de avarie întâmplat. 

Experţii pentru evaluarea pagubelor 

Art. 158. - Dacă în urma ciocnirii a două vase, din care unul sub pavilion românesc şi 

altul străin sau ambele române, ar rezulta o avarie a unuia din cele două vase, sau la amândouă şi 

în cazul când părţile nu s-au înţeles asupra despăgubirilor prin bună învoială, consulatul de 

categoria I va face cercetările necesare, procedând ca la art. precedent. 

La cererea scrisă a părţilor va numi experţii necesari conform codului maritim. 

Cererea de numire a experţilor şi reparaţiunea pagubelor, propusă de experţi vor fi 

supuse autorităţii consulare române sau autorităţii locale competentă. 
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Experţii, după ce vor depune legiuitul jurământ, vor proceda la expertiza pagubelor şi 

vor depune apoi consulatului raportul asupra constatărilor făcute. 

Art. 159. - Onorariul cuvenit experţilor şi fixat dinainte, se va achita de consulat la 

primirea raportului, din suma depusă de interesat la consulat, deodată cu cererea de numire a 

experţilor. 

Art. 160. - În cazurile prevăzute de art. 158 şi 159, consulatele de categoria a II-a vor 

putea lucra, numai după ce vor cere şi obţine în acest scop autorizarea legaţiunii respective. 

Naufragiu 

Art. 161. - Consulii sunt datori să dea tot sprijinul necesar vaselor naţionale şi 

echipajelor, în cazul când sunt informaţi să se găsesc în pericol de naufragiu. 

Ei vor lua de urgenţă, de acord cu agenţiile maritime respective, măsurile necesare 

pentru a le veni în ajutor şi vor întrebuinţa toate mijloacele posibile directe sau prin intermediul 

autorităţilor locale, conformându-se legilor şi uzanţelor locale, pentru salvarea echipajului şi a 

vasului şi pentru repatrierea marinarilor români. 

Art. 162. - Consulatul nu va angaja statul la acoperirea cheltuielilor necesare în 

asemenea împrejurări de naufragiu, fără autorizarea prealabilă a Ministerului Regal al Afacerilor 

Străine, căruia se va adresa telegrafic, informând în acelaşi timp şi legaţiunea. 

Art. 163. - In ce priveşte obiectele ori sumele de bani provenind de la un vas comercial 

naufragiat şi depuse la consulat de comandantul său de ofiţerii vasului, consulii vor raporta de 

urgenţă Ministerului Regal al Afacerilor Străine, cerând instrucţiuni. 

Se va arăta în raport dacă vasul datorează vreo sumă tezaurului public, pentru taxe, 

precum şi pentru salariile marinarilor. 

Consulii se vor conforma în asemenea cazuri legilor maritime şi instrucţiunilor 

ministerului. 

Marinari 

Părăsirea serviciului 

Insubordonanţă 

Art. 164. - In caz de părăsirea serviciului de către un marinar aparţinând unui vas de 

comerţ român, consulii, în urma cererii în scris a comandantului vasului, vor face toate 

intervenţiile necesare pe lângă autorităţile locale, dacă există, o convenţie specială între 

guvernele respective în această privinţă, pentru prinderea dezertorului şi remiterea lui căpitanului 

vasului, mai ales dacă e dovedit că lipsa lui de pe vas aduce prejudicii în ceea ce priveşte 

continuarea călătoriei ori dacă a sustras efecte, bani etc., de pe vas. 

Art. 165. - In caz de insubordonare din partea marinarilor de pe vasele de comerţ şi în 

urma cererii scrise a comandantului vasului, consulul va interveni pentru restabilirea ordinii şi 

arestarea celor plecaţi de pe vas. 

Consulul va încheia un proces-verbal în asemenea cazuri, precum şi ale marinarilor 

acuzaţi. 

Vase de război 

Art. 166. - Când Ministerul Regal al Afacerilor Străine informează consulatul că unul 

sau mai multe vase de război naţionale vor sosi în portul din circumscripţia sa, consulul va lua 

contact cu autorităţile militare ale portului, în vederea primirii lor, conform programului stabilit 
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mai dinainte între cele două guverne, prin mijlocirea legaţiunii respective. 

Consulul se va pune de acord cu comandantul vasului militar sosit în port, în privinţa 

vizitelor şi onorurilor ce urmează să i se dea, conform regulamentului şi uzanţelor în vigoare.  

Art. 167. - Dacă un marinar de pe un vas militar sosit într-un port străin a dezertat, 

consulul, în urma cererii scrise a comandantului vasului, va raporta cazul de urgenţă legaţiunii 

regale, care va dispune cele de cuviinţă. 

Internarea marinarilor bolnavi în spitale 

Art. 168. - În caz de boală gravă, dacă un membru al echipajului unui vas de comerţ sau 

militar, aflat în portul din circumscripţia consulară, trebuie declarat şi internat într-un spital din 

localitate, comandantul vasului va informa în scris pe consul, rugând să i se dea concursul 

necesar. 

Art. 169. - Cheltuielile de întreţinere a bolnavului în spital şi de repatriere vor fi 

suportate de vasul căruia el aparţine. 

Comandantul vasului va depune, fie la consulat, fie la direcţia spitalului, sumele 

necesare în momentul internării, pentru acoperirea cheltuielilor de îngrijire. 

Cheltuielile de repatriere se vor achita consulatului, tot de comandantul vasului. 

Registrul statistic al vaselor intrate în port 

Art. 170. - Consulatul va ţine un registru de intrare şi ieşire al vaselor româneşti în 

portul din circumscripţia sa consulară şi va trimite Ministerului Regal al Afacerilor Străine, 

trimestrial, un tablou al acestor vase, menţionând numele şi tonajul lor, numele comandantului, 

felul şi tonajul încărcăturii, precum şi orice date ce ar crede utile. 

CAPITOLUL V 

Atribuţiuni generale 

Chestiuni economice, comerciale, etc. 

Art. 171. - Consulii de categoria I-a şi a II-a sunt obligaţi să înainteze la fiecare două 

luni, ori când se simte nevoie, cei dintâi, Ministerului Regal al Afacerilor Străine şi legaţiunii, iar 

ceilalţi legaţiunii de care depind, rapoarte informative cu privire la situaţia economică, în genere, 

comercială, financiară, industrială etc., a ţării în care se află consulatul. 

Prin aceste rapoarte se vor da toate amănuntele necesare cunoaşterii cât se poate de bine 

a chestiunii la care se referă. 

Se va da în special chestiunilor comerciale cea mai mare atenţiune, cu privire la 

importul şi exportul diferitelor produse animale şi materii prime sau fabricate, arătându-se cu 

date statistice oficiale întreaga mişcare comercială. 

Se vor trimite informaţiuni cât de des asupra mersului pieţei, (preţurile mărfurilor, în 

diferite centre comerciale din circumscripţia consulară respectivă). 

Art. 172. - Consulul va căuta prin toate mijloacele să cunoască bine situaţia 

reprezentanţilor de comerţ şi comercianţilor serioşi din circumscripţia sa consulară. 

Certificate de originea mărfurilor 

Art. 173. - Consulii de categoria I-a şi a II-a vor elibera certificate de originea mărfurilor 

şi vor legaliza asemenea certificate eliberate de camera de comerţ pentru mărfurile destinate 

României, după ce se vor fi încredinţat că acele mărfuri sunt în adevăr de origine din ţara în care 

funcţionează consulatul. 

În această privinţă vor ţine seamă de convenţiile încheiate cu diferite ţări şi de 
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instrucţiunile date de Ministerul Regal al Afacerilor Străine. 

Informaţiuni comerciale 

Art. 174. - Dacă o firmă comercială ori o cameră de comerţ din ţară va cere informaţiuni 

asupra vreunui comerciant, consulatul va culege acele informaţiuni şi le va comunica 

interesatului, menţionând în mod expres că el nu angajează întru nimic răspunderea autorităţilor. 

În acelaşi mod se va proceda şi când se va cere să se recomande persoanele de 

specialitate pentru a se stabili cu ele legături comerciale ori avocaţi pentru susţinerea proceselor 

ce eventual ar avea în acea ţară, cu menţiunea expresă că o asemenea recomandaţiune nu 

angajează întru nimic răspunderea autorităţilor. 

Art. 175. - Consulii de ambele categorii sunt datori a căuta întotdeauna să fie la curent cu 

situaţiunea economică, comercială etc., a ţării noastre, spre a putea da în orice moment, în ţara în 

care se află, toate relaţiile ce li s-ar cere de persoanele interesate. 

In acest scop se vor întocmi la consulat dosare speciale cu informaţiunile comerciale, 

etc., primite de la Minister, sau de la diferite alte autorităţi din ţară. 

Consulii se vor adresa pentru asemenea informaţii direct şi camerelor de comerţ din ţară. 

Raport general de finele anului 

Art. 176. - La finele fiecărui an consulii de categoria I-a vor adresa Ministerului şi 

legaţiunii, iar cei de categoria a II-a legaţiunii sau consulatului de carieră de care depind, un 

raport general, expunând întreaga activitate a consulatului din cursul anului şi menţionând natura 

diferitelor chestiuni de care s-a ocupat. 

CAPITOLUL VI 

Corespondenţa consulară 

Art. 177. - Consulii de categoria I-a adresează corespondenţa oficială pentru orice fel de 

afaceri direct Ministerului Regal al Afacerilor Străine. 

Rapoartele referitoare la chestiuni economice, comerciale, etc., ori informative, cu 

caracter politic, se vor adresa Ministerului şi în acelaşi timp se vor trimite în copie şi legaţiunii 

regale de care depind. 

Art. 178. - Consulii de categoria a II-a se vor adresa numai legaţiunii de care depind. 

Numai în cazuri excepţionale, când vor fi întrebaţi direct de Minister asupra unei 

chestiuni oarecare, consulii de categoria a II-a vor răspunde Ministerului, dând informaţiunile 

cerute. 

Art. 179. - Corespondenţa oficială se va face numai în limba română. 

Se va face excepţie pentru consulii de categoria a II-a care nu cunosc limba română şi 

care se vor servi de limba franceză. 

Art. 180. - Întreaga corespondenţă a consulatului este secretă şi este absolut interzis 

consulilor de ambele categorii să o dea publicităţii, sau să dea copii de pe ea, fără autorizarea 

specială a Ministerului. 

Art. 181. - Consulii nu pot corespunde cu redacţiile ziarelor străine ori din ţară, pentru 

publicarea de articole sau de broşuri cu conţinut politic, sau de orice fel, fără autorizarea 

prealabilă a Ministerului, căruia îi va trimite copie de pe articolele sau broşurile ce ar dori să 

publice. 

De asemenea nu vor putea servi ca corespondenţi fie pentru ziarele străine, fie pentru 

cele din ţară. 
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CAPITOLUL VII 

Tariful consular 

Încasările consulare 

Art. 182. - Taxele ce urmează să fie plătite de cei ce se adresează consulatului pentru 

diferite lucrări sunt cele prevăzute în tariful consular. 

Consulii de ambele categorii se vor conforma întocmai acestui tarif pentru încasarea 

taxelor, executând în mod riguros instrucţiunile Ministerului Regal al Afacerilor Străine, 

referitoare la aplicarea lui. 

Şefii oficiilor consulare sunt răspunzători personal de orice abateri de la aplicarea 

tarifului consular. 

Art. 183. - Pentru orice taxă plătită se aplică pe actele eliberate timbre consulare 

corespunzătoare sumei încasate. 

Art. 184. - Timbrele aplicate pe acte se anulează cu sigiliul de tuş al consulatului. 

Art. 185. - Este absolut interzis a se nota pe acte, suma încasată în cifre sau litere, fără să 

se fi aplicat timbre consulare. 

Asemenea procedare nu dă valabilitate actului încheiat. 

Art. 186. - Sub nici un cuvânt nu se vor încasa de la persoanele care se adresează 

consulatului, taxe care nu sunt prevăzute în tariful consular, cum ar fi de exemplu pentru 

formulare de petiţiuni, sau pentru urgenţa rezolvării unei lucrări (zise: taxe de urgenţă), sau sub 

orice formă ar fi. 

Art. 187. - Dacă şeful consulatului găseşte că este absolut necesar, pentru bunul mers al 

serviciului să se imprime spre a fi distribuite contra unei taxe, publicului ce se prezintă la 

consulat, formulare anumite pentru interogatorii, petiţiuni etc., se va adresa Ministerului Regal al 

Afacerilor Străine, pentru autorizare. 

Art. 188. - Taxele ce se adresează conform tarifului consular, precum şi echivalentul 

monedei în care se face încasarea, conform instrucţiunilor Ministerului, se vor afişa la intrarea 

cancelariei consulatului, la un loc bine vizibil, pentru ca publicul să poată lua cunoştinţă de ele. 

Art. 189. - Sumele încasate se înscriu în momentul aplicării timbrelor consulare, în 

registrul jurnal, completându-se toate datele prevăzute în rubricile respective pentru uşurinţa 

controlului. 

Fiecare sumă înscrisă în registrul jurnal trebuie să corespundă cu afacerea la care se 

referă petiţiunea adresată de cel interesat consulatului şi cu numărul de înregistrare. 

Art. 190. - Copie exactă şi certificată de pe registrul jurnal se va înainta Ministerului la 

data fixată de acesta, împreună cu sumele încasate şi cu un borderou al timbrelor consulare, din 

care să rezulte în mod clar situaţia lor: cele întrebuinţate şi cele rămase în depozit până la acea 

dată.
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Aceste operaţiuni în ce priveşte consulatele de categoria a II-a se vor face prin legaţiuni 

sau consulatele de categoria I-a de care depind, şi în conformitate cu instrucţiunile Ministerului. 

Art. 191. - Timbrele consulare ca şi încasările se păstrează la consulat de către şeful 

oficiului, care este personal răspunzător de manipularea lor. 

Orice pierdere din timbrele consulare ori din sumele încasate se va acoperi din salariul 

titularului oficiului. 

CAPITOLUL VIII 

Arhiva consulatului 

Registre. Sigilii. Inventar 

Art. 192. - Consulatele de ambele categorii vor păstra arhiva oficiului în cea mai 

perfectă regulă în cancelaria oficiului. 

Art. 193. - Fiecare gen de afacere va forma un dosar special, sau mai multe după 

numărul afacerilor. 

Hârtiile vor fi aranjate în dosar, în ordinea numărului de înregistrare. 

Pe coperta dosarului se va nota genul afacerii cuprinsă în el şi numărul său de ordine.  

Art. 194. - Numărul dosarelor se va forma pe ani şi după felul afacerilor, la fiecare oficiu 

consular. 

La finele lunii decembrie din fiecare an hârtiile cuprinse în ele se vor fixa în dosarele 

respective. 

Art. 195. - Registrul de intrare şi ieşirea hârtiilor se va ţine în ordine perfectă. 

Orice hârtie primită la consulat se va înregistra în momentul primirii. 

Art. 196. - Numărul de ieşire al unei hârtii trebuie să fie acelaşi ca şi cel de intrare, iar 

data ieşirii va fi aceea când s-a expediat hârtia. 

Art. 197. - Toate actele trebuie să fie investite cu sigiliul oficiului. 

Sigiliul de ceară se va aplica ori de câte ori va fi nevoie. 

Inventarul 

Art. 198. - Toată averea imobilă şi mobilă a unui oficiu consular se va înscrie în fiecare 

an într-un inventar, al cărui formular se va trimite Ministerului Regal al Afacerilor Străine. 

Şeful oficiului este personal răspunzător de buna păstrare a acestei averi şi nici o 

înstrăinare din ea nu se va face fără autorizarea Ministerului, chiar când unele obiecte s-au 

deteriorat şi conservarea lor ar fi inutilă. 

Inventarul se va înainta Ministerului în fiecare an în luna ianuarie şi copie de pe el se va 

păstra în arhiva consulatului. 

Art. 199. - Valoarea mobilelor şi diferitelor obiecte care constituie averea oficiului 

trecută în inventar, trebuie să corespundă exact cu aceea din facturile de cumpărare trimise ca 

acte justificative Ministerului, şi ale căror copii se păstrează şi în arhiva consulatului. 

Art. 200. - Titularul oficiului, la predarea serviciului succesorului său, când este cazul, 

va preda şi averea oficiului după inventarul oficial. 

Succesorul va lua în primire numai mobilele şi obiectele care corespund întocmai cu 

cele din inventar. 

Orice observaţiuni ar avea de făcut cu această ocaziune se vor nota în procesul- verbal 

de luarea în primire a averii oficiului şi se vor raporta Ministerului. 

Art. 201. - Pentru timbrele consulare şi sumele de bani aflate în casa oficiului, pe lângă 
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procesul-verbal încheiat cu ocazia remiterii serviciului, se vor face borderouri conform 

instrucţiunilor Ministerului, căruia vor fi înaintate cu raport în regulă. 

CAPITOLUL IX 

Dispoziţii finale 

Art. 202. - In cazul când convenţiile internaţionale şi legile ţării în care se află consulatul 

nu se opun, se va fixa pe faţada clădirii oficiului consular pajura ţării (ecusonul) trimisă de 

Minister. 

De asemenea se va arbora drapelul naţional pe clădirea oficiului la sărbătorile naţionale 

şi în oricare alte zile stabilite de uzanţele locale de acord cu celelalte consulate străine. 

Art. 203. - Consulii generali, consulii şi viceconsulii de ambele categorii au dreptul să 

poarte uniforma consulară stabilită de Ministerul Regal al Afacerilor Străine, pentru fiecare grad, 

la anumite recepţii şi serbări oficiale fixate prin uzanţele locale, de acord cu colegii lor străini. 

Art. 204. - Toate dispoziţiunile din prezentul regulament se vor aplica şi de legaţiuni, 

acolo unde ele exercită şi atribuţiuni consulare. 

Art. 205. - Pentru orice alte chestiuni care nu sunt prevăzute în acest regulament, 

consulatele de ambele categorii vor cere instrucţiuni, cele de categoria I-a de la Ministerul Regal 

al Afacerilor Străine, şi cele de categoria a II-a de la legaţiunile de care depind. 

Art. 206. - Regulamentul consular, aprobat prin Decretul domnesc din 12 ianuarie 1880, 

cu modificările ulterioare, este desfiinţat prin prezentul regulament consular.
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DIFERITE CODURI ÎN VIGOARE ÎN ROMÂNIA
5
 

§ 1. Codurile de unificare din anii 1939-1940, rămânând în stare de proiect, 

dispoziţiunile Codului Civil din 1865, care interesează în primul rând oficiile diplomatice şi 

consulare, nu-şi găsesc aplicare pe întreg teritoriul ţării. Aceasta este mai ales important când se 

ivesc chestiuni pentru rezolvarea cărora urmează să se cerceteze statutul personal al celor în 

cauză. 

Documentaţia ce urmează, pusă la zi până la sfârşitul anului 1942, poate fi deci de folos 

în această privinţă. Ea a fost întocmită de domnul dr. Ion Ionescu
6
, şef de serviciu în Ministerul 

Justiţiei. 

ÎN ARDEAL 

§ 2. Codul Civil austriac este în vigoare. 

a) În întreg teritoriul vechiului Ardeal (Circumscripţia Curţii de Apel Cluj şi Tg. 

Mureş); 

b) În teritoriile care în urma Legii XXXIII: 1873, cu ocazia regulării fruntariilor dintre 

Ardeal şi Ungaria, au căzut Ungariei. Invers, în comunele care au căzut Ardealului, a rămas în 

vigoare dreptul maghiar. Anume dreptul maghiar este în vigoare: 

I. In circumscripţia Tribunalului Dej, Ocolul Ciachi Gârbău, în următoarele două 

comune: Rebeni (Aranymezo) şi Ciocmani (Csokmany). 

II. In circumscripţia Tribunalului Dej, Ocolul Lăpuşului Unguresc: Berinţe, Bloaja, 

Berbeni, Cărpiniş, Copâlnic, Corneşti, Ciocotiş, Curtieş, Grope, Garbonaţ, Făureşti, Capalnic, 

Fânaţ, Laţichia, Măgureni, Plopiş, Ruşcior, Trestia, Vlad. 

III. In circumscripţia Tribunalului Dej, ocolul Ilianda Mare: Boiu Mare, Barsentie, 

Cuciulatu, Ciula, Curtimiş-Buzuşiu, Cosla, Dolheni, Ingustra, Frâncenii Bucului, Lemniu, Leica, 

Lesteacănu, Pirosia, Peniţa, Purcăreţ, Răstolci, Româneşti, Siloşeni Sasa, Sacatura, Seceniţe, 

Topliţa, Valea Rea, Vilma Mică. 

Codul austriac este în vigoare conform Legii I: 1877 în teritoriul Judecătoriei de ocol 

Zalău, în comunele: Agrişul de Jos, Boghia, Bogdana (cu prediul Huta), Bucium, Ciomârna, 

Lunca Cernei de Jos, Lunca Cernei de Sus, Păuşa, Răstociu, Sânpetru, Sf. Gheorghe de Mezeieş, 

Tresnea, Unguraş, Vaşcapău; 

c) Codul austriac este în vigoare în teritoriul Judecătoriei de Ocol Jibou: Bălan, 

Bărşova, Arusturi, Chendimal, Chechişa, Galgău, Gâlpea, Lupoaie, Romiţa, Racoş, Tibău, Veru; 

d) Codul austriac este în vigoare pe vechiul teritoriu grăniceresc, în circumscripţia 

Tribunalului Caransebeş. 

ÎN BASARABIA 

§ 3. Prin Legea pentru extinderea în Basarabia a unor dispoziţiuni din legislaţia 

Vechiului Regat, publicate în Monitorul Oficial din 4 aprilie 1928, au fost extinse în tot 

cuprinsul Basarabiei, următoarele legi: Codul Civil, Codul de Procedură Civilă şi regulamentul 

pentru facerea şi executarea hotărniciilor, toate rânduielile de procedură cuprinse în Codul 

Comercial, precum şi regulamentele lui, Legea asupra drepturilor proprietarilor, rezultând din 

contractele de închiriere şi arendare, Legea pentru Judecătoriile de ocoale şi regulamentul ei, 

Legea pentru autentificarea actelor. 
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ÎN BUCOVINA 

§ 4. In această parte a ţării s-a extins legislaţia Vechiului Regat prin Legea publicată în 

Monitorul Oficial din 1 octombrie 1938. 

ÎN BASARABIA ŞI BUCOVINA DE NORD RECUCERITE 

§ 5. Prin Legea pentru unele măsuri legislative, privind Basarabia şi Bucovina de Nord, 

publicată în Monitorul Oficial din 4 septembrie 1941, au fost repuse în vigoare în ţinuturile 

eliberate legile ce se aplicau la 28 iunie 1940. 

Documentaţia de faţă a fost trimisă oficiilor sub nr. 71.612/942
7
.
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PROIECT 

SITUAŢIA JURIDICĂ A AGENŢILOR DIPLOMATICI
8
 

§ 1.- România n-a încheiat până în prezent nicio convenţie internaţională stabilind 

situaţia juridică exactă în care funcţionează agenţii săi diplomatici în străinătate şi reprezentanţii 

străini acreditaţi la Bucureşti. Urmăm deci principiile recunoscute ale dreptului internaţional, 

lucrând, pe cât ar fi cu putinţă, pe o bază de strictă reciprocitate. 

§ 2.- Dacă, pe temeiul celor stabilite prin uz îndelungat şi în urma unui număr de 

convenţii internaţionale, începând cu anexa 17-a a Congresului de la Viena din 1815, s-a creat 

treptat un drept comun în această materie, nu este mai puţin adevărat că situaţia juridică a 

diplomatului modern este, ca şi toate instituţiile de drept ale lumii, pe cale a se transforma, mai 

ales în urma evoluţiei sociale şi juridice a unor puteri de mână întâia, cum sunt Rusia Sovietică şi 

U.S.A. Este deci important ca diplomaţii români şi în primul rând cei acreditaţi la Moscova şi 

Washington, să urmeze foarte de aproape modificările juridice sau protocolare aduse situaţiei 

misiunilor diplomatice române şi străine funcţionând în ţările respective. 

§ 3.- S-a arătat în acest Manual (I, 8 § 34-35), când s-a discutat situaţia juridică a 

consulilor, că aceşti funcţionari vor veghea la menţinerea privilegiilor şi puterilor la care au 

drept, prin tratat sau uz consacrat, că ei nu vor cere însă mai mult decât aceasta, evitând orice 

conflicte sau discuţii neplăcute cu ocazia divergenţelor de păreri ce s-ar putea ivi între ei şi 

guvernele străine, când ar fi vorba de drepturile ce li se cuvin. Acest principiu se aplică atât 

funcţionarului diplomatic cât şi celui consular. Nici unul nici celălalt n-are dreptul să renunţe 

formal (sau tacit, prin faptul că nu aduce cazul la cunoştinţa acestui Departament) la un drept 

câştigat sau consacrat prin uz, lege sau tratat în ţara în care se găseşte în post. 

§ 4.- In lipsă de texte precise şi principii universal recunoscute în toate amănuntele lor, 

este deci important ca agenţii noştri diplomatici să cunoască bine situaţia juridică în care sunt 

chemaţi să funcţioneze în ţările unde sunt acreditaţi, evitându-se astfel, pe cât ar fi cu putinţă, 

orice tratament discriminator în dauna noastră faţă de diplomaţii străini - egalitatea statelor 

suverane fiind proclamată de nenumărate ori, până în vremurile cele mai recente, cu toate că 

acest principiu nu este întotdeauna luat în seamă. 

§ 5.- In aşteptarea desvoltării ce va lua situaţia juridică a diplomaţilor în viitor, este util 

ca şefii de misiune să aibă sub mână, pentru consultare în caz de nevoie, textul de Convenţie 

alăturat, prin care un număr de state americane au încercat să ajungă la o codificare 

convenţională a materiei tratate (v. anexa 1). Cele arătate în această Convenţie corespund, cu 

unele excepţii, concepţiei noastre a dreptului internaţional şi practicei noastre diplomatice
a
, sub 

condiţiunea unei depline reciprocităţi acordate agenţilor diplomatici români
b
. 

§ 6.- De observat mai sunt: 

a. ) Dispoziţiile art. 25 din Codul de Procedură Penală românească şi art. 7 din 

Codul Penal (v. anexa 2). 

a
 A se vedea însă observaţiile făcute la sfârşitul textului reprodus. 

b
 Se anexează o bibliografie cuprinzând unele lucrări mai moderne pentru cei care ar dori să studieze mai de aproape 

materia tratată în capitolul de faţă (v. anexa 4). 

b. ) Dispoziţiile art. 75 punct 11 din Codul de Procedură Civilă în vigoare, în România, 

prevăzând între altele că „membrii corpului diplomatic şi consular român din străinătate se 

citează (de tribunalele române) prin Ministerul de Externe". 

c. ) Dispoziţiile art. 1.048 din proiectul de Cod de Procedură Civilă românesc din anul 
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1940 (neintrat în vigoare) care este conform doctrinei şi jurisprudenţei noastre (v. anexa 3). In 

Codul de Procedură Civilă în vigoare nu figurează vreun articol precis limitând competinţa 

tribunalelor române (ratione personae), când este vorba de persoanele certificate de Ministerul 

Regal al Afacerilor Străine ca bucurându-se de un drept de extrateritorialitate. 

d. ) Dispoziţiile cuprinse în art. 34 din regulamentul pentru aplicarea Legii vămilor din 

14 august 1942, sunt discutate la Manual VIII, 4 unde sunt expuse imunităţile şi privilegiile pe 

care le acordăm agenţilor diplomatici străini în România, aplicând pe cât ar fi cu putinţă, 

principiul reciprocităţii în această materie. 

Bucureşti, în ..............  

Ministrul Afacerilor Străine: 

Semnătura dlui ministru al 

Afacerilor Străine 

Redactor: Karadja
9
 

ANEXA 1 

CONVENTION GÉNÉRALE PANAMÉRICAINE DE 1928 

SUR LA SITUATION JURIDIQUE DIPLOMATIQUES. 

(préparée par l'Institut américain de droit international et par la 

Commission des jurisconsultes de Rio de Janeiro dans ses réunions de 1927. 

Signée et ratifiée par un nombre d'États américains. [„Convention relative aux 

fonctionnaires diplomatiques, adopté par la sixième conférence internationale 

américaine. Signé à La Havane le 20 Février 1928”, nr. 3.581, p. 259-287] R.Tr.S.N., 

vol ..... pag ....... [Société des Nations, Recueil des traités. Recueil des traités et des 

engagements internationaux enregistrés par le Secrétariat de la Société des Nations, vol. CLV, 

Genève, Imprimé pour la Société des Nations par les Imprimeries réunies, S.A. 

Lausanne, 1934-1935, 399 p.]). 

Article premier. Disposition générale.- Les États ont le droit de se faire représenter les uns auprès 

des autres par le moyen d'agents diplomatiques. 

SECTION PREMIÉRE. - Des chefs de mission. 

Art. 2.- Les agents diplomatiques se divisent en agents ordinaires et agents extraordinaires. 

Les agents ordinaires sont ceux qui représentent, à titre permanent, le gouvernement 

d'un État près de celui d'un autre État. Les agents extraordinaires sont ceux qui sont chargés 

d'une mission spéciale ou qui sont accrédités pour représenter un Gouvernement à des 

conférences, congrès ou à d'autres organismes internationaux. 

Art. 3.- Sauf en ce qui concerne la préséance et l'étiquette, les agents diplomatiques, quelle que 

soit leur classe, ont les mêmes droit, prérogatives et immunités. 

L'étiquette dépent des usages diplomatiques, en général, comme aussi des lois et 

règlements du pays auprès duquel est accrédité l'agent. 

Art. 4.- En outre des fonctions indiguées dans leurs lettres de créances, les agents ordinaires ont 

les attributions que peuvent leur conférer les lois ou décrets de leurs pays respectifs. Ils devront 

remplir les dites attributions sans entrer en conflit avec les lois du pays auprès duquel ils sont 

accrédités. 
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Art. 5.- Tout pays peut se faire représenter par un seul agent près d'un ou plusieurs 

gouvernements. 

Plusieurs États pourront se faire représenter auprès d'un autre par un seul agent 

diplomatique. 

Art. 6.- Les agents diplomatiques, autorisés à cet effet par leur gouvernement, peuvent, avec le 

consentement du gouvernement local et sur la demande d'un État non représente près de celui-ci, 

par un agent ordinaire, assumer vis-à-vis du même gouvernement la défense temporaire ou 

accidentelle des intérets du-dit État. 

Art. 7.- Les États sont libres du choix de leurs agents diplomatiques, mais ils ne pourront investir 

de ces fonctions des ressortissants de l'État près duquel doit être exercée la mission sans le 

consentement de cet État. 

Art. 8.- Aucun État ne pourra accréditer ses agents diplomatiques près des autres États sans leur 

accord préalable. 

Les États peuvent refuser d'admettre l'agent des autres États ou après l'avoir admis, 

demander son départ sans être tenus de donner les motifs de leur décision. 

Art. 9.- Les agents diplomatiques extraordinaires jouissent des mêmes prérogatives et immunités 

que les agents ordinaires. 

SECTION II. - Personnel des missions. 

Art. 10.- Chaque mission aura le personnel déterminé par son gouvernement. 

Art. 11.- Quand les agents diplomatiques s'absentent du lieu où ils exercent leurs fonctions ou se 

trouvent dans l'impossibilité de les remplir, la personne à cet effet désignée par le gouvernement 

les remplacera. 

SECTION III. - Devoir des agents diplomatiques. 

Art. 12.- Les agents diplomatiques étrangers ne pourront s'immiscer dans la politique intérieure 

ou extérieure de l'État ou ils exercent leurs fonctions. 

Art. 13.- Les agents diplomatiques devront, dans leurs communications officielles, s'adresser au 

Ministre des Rélations Extérieures ou au secrétaire d'État du pays près duquel ils sont accrédités. 

Les communications qu'ils auront à faire à d'autres autorités devront passer aussi par le canal du 

même ministère ou secrétariat. 

SECTION IV. - Immunités et prérogatives des agents 

diplomatiques. 

Art. 14.- Les agents diplomatiques sont inviolables dans leur personne, leur résidence officielle 

ou privée et dans leurs biens. Cette inviolabilité s'étend:
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a. ) à toutes les classes d'agents diplomatiques; 

b. ) à tout le personnel officiel de la mission diplomatique; 

c. ) aux membres de leur famille vivant sous le même toit; 

d. ) aux documents, archives et à la correspondance de la mission. 

Art. 15.- Les États devront donner aux agents diplomatiques toutes sortes de facilités pour 

l'exercice de leurs fonctions et spécialement pour qu'ils puissent communiquer librement avec 

leurs gouvernement. 

Art. 16.- Aucun fonctionnaire ou agent judiciaire ou administratif de l'État près duquel l'agent est 

accrédité ne pourra pénétrer dans le domicile du-dit agent ou dans le local de la mission sans son 

consentement. 

Art. 17.- Les agents diplomatiques sont tenus de livrer a l'autorité locale compétente qui l'en aura 

requis, tout condamné ou prévenu d'un crime de droit commun qui se serait réfugié dans la 

mission. 

Art. 18.- Les agents diplomatiques sont exempts dans l'État près duquel ils sont accrédités: 

1- o. de tous impôts personnels, qu'ils scient nationaux ou locaux; 

2- o. de tous impôts fonciers sur l'immeuble de la mission, quand celle-ci est la propriété de 

l'État dont il relève; 

3- o. des droits de douane sur les objets destinés a l'usage officiel de la mission ou a l'usage 

personnel de l'agent ou de sa famille. 

Art. 19.- Les agents diplomatiques échappent a toute juridiction civile ou criminelle de l'État près 

duquel ils se trouvent accrédités, et ne peuvent, sauf le cas où dûment autorisés par leur 

gouvernement ils auront renoncé a leur immunité, être poursuivis ou jugés que par les tribunaux 

de l'État auquel ils appartiennet. 

Art. 20.- L'immunité de juridiction survit aux fonctions diplomatiques en ce qui concerne les 

actions intentées a leur occasion; quant aux autres, elle ne peut être invoquée que pendant la 

durée des dites fonctions. 

Art. 21.- Les personnes qui jouissent de l'immunité de juridiction peuvent refuser de servir de 

témoin devant les tribunaux locaux. 

Art. 22.- Les agents diplomatiques commencent a jouir de leurs immunités dès le moment où ils 

franchissent la frontière de l'État où ils vont exercer leurs fonctions et dès qu'ils font connaître 

leur qualité. 

Les immunités continuent pendant le temps où leur mission se trouverait suspendue et, 

même après sa fin, pendant tout le temps nécessaire au départ de l'agent et de la mission. Art. 

23.- Les membres de la mission jouiront également des mêmes immunités et prérogatives dans 

les États qu'ils traverseraient pour rejoindre leur poste, ou pour retourner dans leur pays, ou sur 

lesquels ils se trouveraient accidentellement pendant l'exercice de leurs fonctions s'ils ont fait 

connaître leur qualité au gouvernement intéressé. Art. 24.- En cas de décès de l'agent 

diplomatique, sa famille continuera de jouir de l'immunité pendant un délai raisonnable jusqu' à 

son départ de l'État où elle se trouve. 

SECTION V. - Fin de la mission diplomatique. 

Art. 25.- La mission de l'agent diplomatique prend fin: 

1- o. Par la notification officielle du gouvernement dont relève l'agent à l'autre 

gouvernement indiquant la cessation des fonctions; 

2- o. Par l'expiration du délai fixé pour l'accomplissement de la mission; 
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3- o. Par la solution de l'affaire, si la mission a été nommée pour un objet déterminé; 

4- o. Par la remise des passeports faite à l'agent par le gouvernement auprès duquel il a été 

accrédité; 

5- o, Par la demande de ses passeports faite au gouvernement par l'agent. 

Dans les cas mentionnés ci-dessus, on donnera à l'agent, au personnel officiel de la 

mission et à leurs familles un délai convenable pour quitter le territoire de l'État. Le 

gouvernement auprès duquel l'agent était accrédité aura, outre cela, le devoir de veiller pendant 

tout ce temps, à ce qu'il ne leur soit causé aucun préjudice dans leur personne et dans leurs biens. 

La mort ou la démission du chef de l'État, ainsi que le changement de gouvernement ou 

de régime politique de l'un quelconque des deux pays ne constituera pas un motif suffisant pour 

mettre fin à la mission des agents diplomatiques. 

Art. 26.-La présente convention ne modifie pas les droits acquis antérieurement par les parties 

contractantes en vertu d'une convention internationale. 

OBSERVAŢII: La textul reprodus sunt următoarele rezerve de făcut: 

La art. 10 ar fi uneori de formulat obiecţiuni din partea statului primitor în ceea ce 

priveşte numărul exagerat sau calitatea oficială sub care sunt admişi membrii exteritoriali ai 

misiunilor diplomatice; 

La art. 19 se vor observa cele expuse la § 6 din cap. I, 6 din Manualul de faţă; 

La ultimul alineat din art. 25 este de observat că practica diplomatică urmată de 

România şi de alte state cere reînnoirea, într-un termen potrivit, a scrisorilor de creanţă, după 

decesul sau schimbarea suveranului nostru sau a şefului de stat în ţara primitoare. 

ANEXA 2 

Extras din Codul de Procedură Penală. 
(Monitorul Oficial nr. 213 din 13 septembrie 1940) 

Art. 25. Infracţiunile comise în străinătate de românii care ocupă funcţiuni diplomatice 

sau consulare, de funcţionarii legaţiunilor sau consulatelor, precum şi de trimişii în misiune ai 

guvernului român,sunt de competenţa instanţelor pe care-l au în ţară. În lipsa domiciliului sunt 

competente instanţele din Bucureşti. 

Art. 26. Competenţa instanţelor penale poate fi determinată şi de calitatea persoanei 

învinuite. In acest caz, instanţa competentă este aceea indicată de legea care reglementează 

reprimarea infracţiunilor comise de persoana investită cu această calitate. 

Instanţa rămâne competentă chiar dacă înainte sau în timpul urmăririi învinuitul a 

pierdut acea calitate. 

Calitatea dobândită după comiterea infracţiunii nu poate determina schimbarea 

competenţei. 

Extras din Codul Penal 
(Monitorul Oficial nr. 222 din 22 septembrie 1938) 

Art. 7. Legea penală română nu se aplică: 
1......  

2. persoanelor care, în baza tratatelor sau regulilor de drept internaţional se bucură de 

imunitate penală
c
. 

3. 
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ANEXA 3 

Extras din Proiectul de Cod de Procedură Civilă românesc din anul 1940. 

Art. 1.048. Instanţele judecătoreşti române sunt exclusiv competente să judece: 

1. ...... )  ’ 

2. ) cererile îndreptate împotriva agenţilor diplomatici şi consulari şi ataşaţilor 

militari, navali şi aerieni români, care funcţionează în străinătate şi beneficiază de privilegiul 

extrateritorialităţii, cum şi acelea îndreptate împotriva soţiei şi copiilor minori ai acestora. 

Această competenţă încetează a fi exclusivă: 

a. ) dacă persoanele arătate mai sus s-au supus, în mod neîndoielnic, competenţei unei 

instanţe străine; 

b. ) dacă acţiunea îndreptată împotriva aceloraşi persoane are ca obiect plata chiriei sau 

arenzii unui imobil situat în ţara străină ori evacuarea unui asemenea imobil sau este privitoare la 

un act pe care vreuna din aceste persoane l-a încheiat în exploatarea unei intreprinderi industriale 

sau comerciale din străinătate. 

Observaţie: Exploatarea unei intreprinderi industriale sau comerciale din partea unui diplomat 

sau funcţionar consular de carieră în străinătate n-ar putea fi în nici un caz îngăduită de acest 

Departament, chiar dacă nu există nici o dispoziţie legală românească împiedicând acest lucru. 
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AUTORITATEA ŞI RĂSPUNDEREA ŞEFILOR DE MISIUNE
10

 

Avându-se în vedere marea însemnătate a normelor stabilite încă la începutul anului 

1941 de domnul mareşal Antonescu, conducător al statului şi transmise oficiilor diplomatice sub 

nr. 19.344 din 14 martie 1941, Ministerul socoteşte util ca această circulară să fie tipărită pentru 

a figura în Manualul de faţă împreună cu instrucţiunile suplimentare date prin circulara 

ministerială nr. 42.779 din 24 mai 1942. 

A. Circulara nr. 19.344 din 14 martie 1941: 

Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă instrucţiunile domnului general Ion Antonescu, 

conducător al statului, cu privire la funcţionarea legaţiunilor şi coordonarea acţiunii 

reprezentanţilor ţării în străinătate. 

Pentru a se asigura unitatea necesară în activitatea reprezentanţilor diferitelor 

departamente, în străinătate, se dau următoarele instrucţiuni: 

1. Pentru tot ce priveşte activitatea lor în străinătate, agenţii diferitelor departamente sau 

instituţiuni sunt puşi în subordinea şefului de misiune diplomatică. 

2. Nici un agent ataşat militar, comercial, de presă, consilier cultural sau alţi 

reprezentanţi eventuali ai diferitelor servicii speciale nu va putea desfăşura vreo activitate sau 

întreprinde vreun demers mai important, fără consultarea şi asentimentul prealabil al şefului 

misiunii diplomatice. 

3. Agenţii în chestiune vor fi puşi sub autoritatea şefului de misiune, atât în ce priveşte 

activitatea lor, cât şi din punct de vedere administrativ şi anume: orarul de lucru, concedii, care 

nu vor putea fi acordate de departamentele de care ei depind, fără asentimentul şefului de 

misiune, etc. 

4. Şeful de misiune va nota personalul legaţiunii depinzând de celelalte departamente, 

dându-şi avizul în special asupra calităţilor diplomatice, destoiniciei, tactului, priceperii şi 

purtării în societate a acestui personal. Aceste foi calificative vor avea un caracter strict 

confidenţial şi vor fi comunicate departamentelor sau autorităţilor respective, care le vor lua în 

consideraţiune în înaintările şi mutaţiunile de personal. 

5. Diferitele ministere sau autorităţi nu vor putea comunica cu agenţii lor şi nu le vor 

putea trimite instrucţiuni decât prin mijlocirea Ministerului Afacerilor Străine, care va transmite 

comunicările şefului de misiune. Acesta, la rândul său, le va remite celor în drept. Aceleaşi 

norme se vor observa şi la comunicările şi rapoartele agenţilor de care depind. 

6. Şeful de misiune fiind cel mai în măsură a aprecia situaţiunea locală şi natura 

relaţiunilor României cu ţara în care este acreditat, va putea comunica autorităţilor de la care 

aceste instrucţiuni sau comunicări emană, eventualele observaţiuni ce ar avea de formulat asupra 

lor. 

7. In modul excepţional, ataşaţii militari vor putea comunica cifrat, direct cu autorităţile 

de care depind. Aceste comunicări vor trebui însă să se limiteze la sfera strictă a atribuţiunilor 

lor, adică la informaţiuni cu caracter pur militar. Conform principiului general că şeful de 

misiune trebuie să fie ţinut la curent cu activitatea tuturor membrilor misiunii, şi în interesul 

însăşi al unei verificări posibile a informaţiunilor trimise, aceste comunicări vor trebui însă aduse 

la cunoştinţă şefului legaţiunii. 

Dispoziţiunea de mai sus nu ar trebui să fie interpretată în sensul că limitează activitatea 

ataşaţilor militari. Aceştia rămân liberi de a formula orice rapoarte vor socoti util, asupra 
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chestiunilor venind în atingere cu misiunea lor. Aceste rapoarte vor fi comunicate însă Statului 

Major, prin mijlocirea şefului de misiune şi a Ministerului Afacerilor Străine. 

8. În fiecare săptămână, şeful de misiune diplomatică va convoca o conferinţă, reunind 

pe toţi membrii legaţiunii, în scopul stabilirii directivelor necesare unei cât mai bune coordonări 

a activităţii acestora. 

9. In cazurile în care diferite autorităţi acreditează reprezentanţi pe lângă unele 

consulate, atribuţiunile menţionate în prezentele instrucţiuni revenind şefului de misiune 

diplomatică, vor fi executate de şeful oficiului consular respectiv. Acesta va primi, la rândul său, 

instrucţiuni, fie de la Ministerul Afacerilor Străine, când acest lucru va fi socotit necesar, fie de 

la şeful misiunii diplomatice de care depinde şi va rămâne răspunzător, în ce priveşte directivele 

date agenţilor funcţionând pe lângă oficiul consular ce conduce, faţă de aceia de la care îşi 

primeşte instrucţiunile sale. 

Secretar general, 

(ss) AL. CRETZIANU
11

 

B. Circulara nr. 42.779 din 2 mai 1942: 

Pentru completarea circulării acestui Departament nr. 19.344 din 14 martie 1941, am 

onoare a vă aduce la cunoştinţă că domnul vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri a decis ca, 

fără a se modifica această adresă, să se adauge următorul cuprins: 

„In cazurile cu totul excepţionale când ar fi vorba de secrete militare de cea mai mare 

rigoare, ataşaţii militari pot comunica direct cu Marele Stat Major, pentru a se evita orice 

întârziere sau risc de cunoaştere a informaţiunii secrete comunicată". 

In afară de această excepţiune, domnul vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri a dispus 

să nu se aducă nici o schimbare în textul circularei şi în modul ei de aplicare. 

p. ministrul Afacerilor Străine, 

(ss) GH. DAVIDESCU
12

 

Directorul Personalului, 

(ss) GH. CRUTZESCU
13

 

Documentaţia de faţă a fost trimisă oficiilor în străinătate sub nr. 17.048/943
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SITUAŢIA JURIDICĂ ŞI ATRIBUŢIILE CONSULILOR ROMÂNI
14
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I. SITUAŢIA JURIDICĂ INTERNĂ 

§ 1. Consulii de carieră sunt funcţionari publici, supuşi dispoziţiunilor Codului 

Funcţionarilor Publici, în măsura în care situaţia lor nu este hotărâtă prin Legea de organizare a 

Ministerului Afacerilor Străine. 

Impărţim actualmente pe consulii noştri de carieră în următoarele categorii, din punctul 

de vedere al dreptului nostru intern: 

a) Consulii numiţi pe baza legilor anterioare datei de 18 iulie 1921, care puteau înainta, 

pe cale ierarhică, trecând în cazuri excepţionale la cariera diplomatică, conf. Leg. M.A.S. din 

1912 modificat, art. 46 şi 53; 

b) Consulii admişi în carieră între 18 iulie 1921 şi 15 iulie 1938; 

c) Diplomaţii de carieră, detaşaţi la consulate pentru a îndeplini funcţiunile de 

viceconsul, consul sau consul general, conform art. 24 din Legea de organizare a M.A.S. din 15 

iulie 1938, cu modificările sale din 17 februarie 1939 şi unele mai recente; 

d) Titularii de consulate de carieră, române, numiţi şi înaintaţi prin derogare a Legii de 

organizare a Ministerului în vigoare, fără să fi făcut parte anterior nici din cariera diplomatică, 

nici din cea consulară; 

e) Funcţionarii consulari numiţi, înaintaţi sau încadraţi potrivit dispoziţiunilor 

Decretului-lege nr. 180 din 22 martie 1942 (Monitorul Oficial nr. 69 din 23 martie 1942); 

f) Funcţionarii administrativi (de cancelarie) care au dobândit un titlu onorific de 

viceconsul, conform art. 75 din Legea M.A.S. în vigoare drept răsplată pentru o muncă 

sârguitoare, neavând însă studiile şi pregătirea necesară, pentru a înainta în cariera consulară; 

g) Funcţionarii administrativi prezentaţi sub titlu consular pentru a dobândi 

prerogativele consulare (paşaport diplomatic etc., cât timp sunt în post în străinătate). 

§ 2. împărţirea personalului făcând parte din oficiile române, între diplomatic şi 

consular, conform dispoziţiunilor legale interne (art. 22 din Legea M.A.S.) nu corespunde 

întotdeauna situaţiei de drept şi de fapt privită din punctul de vedere internaţional. 

Sunt precum vom vedea mai jos, consuli români de carieră care se bucură de situaţia 

juridică a membrilor corpului diplomatic prin funcţiile ce ocupă, cum sunt şi diplomaţi de carieră 

care îndeplinesc actualmente funcţiuni pur consulare, renunţând prin acest fapt la prerogativele şi 

imunităţile diplomatice în ţările unde funcţionează. 

Mai sunt uneori consuli numiţi la legaţiunile noastre, socotiţi de autorităţile străine ale 

ţării în care funcţionează ca simpli funcţionari de cancelarie, nefăcând parte nici din corpul 

diplomatic nici din cel consular (v. § 4, lit. c de mai jos). 

II. SITUAŢIA CONSULILOR ROMÂNI DIN PUNCTUL DE VEDERE AL 

DREPTULUI INTERNAŢIONAL 

§ 3. Asupra caracterului public al consulilor, jurisprudenţa noastră naţională şi doctrina sunt 

de acord
a
 că ei sunt „mandatari oficiali însărcinaţi cu o misiune de interes public", cum spune 

Fauchille. 

a
 V. de ex. Fauchille ed. 8, vol. I, partea 3, p. 125 [Paul Fauchille, Traité de droit international public, Huitième édition, 

entièrement relondue, complétée et mise au courant du Manuel de droit international public de M.  

S-a discutat mult asupra asimilării consulilor cu membrii corpului diplomatic, din 

punctul de vedere internaţional. 
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Situaţia lor juridică, drepturile şi imunităţile lor atârnă de fapt în fiecare caz în parte de 

dispoziţiunile convenţionale în vigoare şi de legile şi uzanţele ţării în care funcţionează, de 

funcţiunile ce îndeplinesc şi de titlul cu care sunt prezentaţi ministerului străin respectiv. 

În nici un caz consulii nu pot pretinde să fie consideraţi ca miniştri publici - aceasta în 

deplină concordanţă cu practica urmată de mult şi de jurisprudenţa bine stabilită în multe ţări
b
. 

§ 4. Funcţionarii români aflaţi actualmente în post în străinătate, socotiţi drept consulari, 

din punctul de vedere internaţional, se împart în următoarele categorii: 

a) Titularii oficiilor consulare de carieră, având patentă consulară şi exequatur în regulă, 

indiferent de faptul dacă aceşti funcţionari au făcut parte (în dreptul nostru intern) din serviciul 

consular (§ 1, lit. a şi b, de mai sus), din cel diplomatic (§ 1, lit. c) sau din nici unul din aceste 

două servicii (§ 1, lit. d). 

Din punctul de vedere internaţional, calitatea arătată în patentă şi exequatur este 

hotărâtoare pentru situaţia juridică şi protocolară ce se acordă titularului unui consulat, fără a se 

lua în seamă cariera din care face parte sau locul ce ocupă în ierarhia acestui Departament, în 

România. 

Mai este de observat că unele ţări (ca de ex. Germania), admit cu titlul de reciprocitate, 

ca funcţionarii consulari români, având sau nu patentă consulară şi exequatur în regulă, rezidând 

însă în capitala respectivă, să figureze pe lista corpului diplomatic. În acest caz, ei se vor bucura 

de prerogativele diplomatice cât şi de cele consulare; 

b) Funcţionarii consulari făcând parte dintr-un oficiu consular de carieră, având căderea, 

după grad şi vechime, să înlocuiască pe titularul oficiului în absenţa acestuia, ceea ce va trebui 

adus la cunoştinţa autorităţilor străine, după uzanţele din ţara respectivă. În această situaţie se pot 

afla funcţionari făcând parte din serviciile noastre diplomatice, consulare sau chiar 

administrative. 

Din punct de vedere internaţional ei sunt însă trataţi numai drept funcţionari consulari; 

Henry Bonfils, Tome I, Troisième Partie, Paix, Paris, Librairie Arthur Rousseau, Rousseau et Cie Éditeurs, 1926, 729 

p.]; Bustamante I, p. 409 [Antonio Sanchez de Bustamante y Sirven, Droit international public, Tome I, Paris, Librairie 

du Recueil Sirey, 1934, 626 p.]; Bluntschli, [art. 249, p. 161-162] art. 249 [Johann Caspar Bluntschli, Le droit 

international codifié, Cinquième édition revue et augmentée, Paris, Guillaumin et Cie Éditeurs, 1895, 602 p.]; Martens, 

Guide dipl., I, p. 221 [Charles de Martens, Le guide diplomatique. Précis des droits et des fonctions des agents 

diplomatiques et consulaires, Quatriè édition, Tome premier, Paris, Gavelot Jeune, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1851, 512 

p.]; Lawrence, ed. 3, p. 272 [Thomas Joseph Lawrence, The Principles of International Law, Third edition, revised, 

Boston, D. C. Heath & Co. Publishers, 1900, 681 p.]. 
b
 V. C. Jordan, în Répertoire du Droit International, V, [„Titre III, 

Réglementations internationale de la condition juridique et des fonctions des consuls, Chapitre III, La Codification 

projetée par la Société des Nations, § 635", p. 182-183] p. 183, § 635 [Camille Jordan, Consul. - V. Agent consulaire. 

Agent diplomatique, Gens de mer, Navires, Immunités, p. 35-190. In: „Répertoire de droit international. Condition des 

étrangers - Conflit des lois. Respect des droit acquis - Lois pénales. Nationalité - Jugements - Procédure, etc. Tome V, 

Congrégations - Droit acquis", Publié par Albert Geouffre de Lapradelle et Jean-Paul Niboyet, Paris, Librairie du 

Recueil Sirey, 1929, 725 p.].
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c) Funcţionarii consulari numiţi la legaţiunile române pentru a conduce o „secţiune 

consulară" sau fiind însărcinaţi cu alte lucrări, consulare, de cifre, de cancelarie, sau de presă, etc. 

Din punct de vedere internaţional, asemenea funcţionari fac parte din corpul diplomatic 

(bucurându-se atunci de imunităţile diplomatice) sau sunt asimilaţi personalului de cancelarie, 

după cum ar cere uzanţele locale
c
. 

Situaţia unui astfel de funcţionar, având un titlu consular dar numit la o legaţiune poate 

da şi a dat de fapt loc în trecut la dificultăţi protocolare şi juridice. Este deci de dorit ca poziţia 

lui
d
 să fie bine clarificată înainte de a se face asemenea numiri

e
. Se evită astfel ridicarea unor 

anumite dificultăţi ce nu pot fi în interesul ţării şi care au trebuit totuşi să fie soluţionate în trecut 

de Ministerul nostru. 

III. CONTROLUL ŞI AUTORITATEA ŞEFILOR DE MISIUNE ASUPRA 
CONSULATELOR 

§ 5. Conform art. 16 din Legea de organizare a Ministerului Afacerilor Străine din 1939, 

consulatele de carieră şi onorifice sunt puse sub autoritatea şefului misiunii diplomatice 

respective, iar în ţările în care nu există legaţiuni, ele vor fi puse sub autoritatea unei legaţiuni 

apropiate, desemnate de Minister. 

Regulamentul consular din 1937 prevede pe de altă parte, la art. 7, acelaşi control din 

partea legaţiunilor; consulatele în ţările unde România nu are o legaţie, depinzând de Minister. 

Prin circulara ministerială nr. 19.344 din 1941 (reprodusă la Manual I, 7), s-au mai dat 

instrucţiunile cuvenite referitoare la autoritatea şefilor de misiune. 

§ 6. „Serviciul consular este subordonat celui diplomatic. Reprezentantul diplomatic al 

Majestăţii Sale Regelui este investit cu deplină autoritate şi control asupra oficiilor consulare în 

ţara în care rezidă. 

Funcţionarii consulari sunt deci datori să execute numaidecât toate instrucţiunile ce vor 

primi de la reprezentanţii diplomatici ai Majestăţii Sale, întrucât, aceste ordine nu sunt 

inconsistente sau în dezacord cu alte instrucţiuni deosebite ce vor fi primit de la Ministerul 

Afacerilor Străine. Dacă consulii ar fi în îndoială asupra oportunităţii de a urma ordinele c
 În 

dreptul internaţional, se mai cunosc cazuri când un consul însărcinat cu conducerea cancelariei unui oficiu diplomatic 

(fără să fie însă titularul unui consulat deosebit), a primit totuşi un exequatur, exercitând atribuţiuni consulare într -o 

circumscripţie determinată (v. de ex. Camille Jordan, în Répertoire du Droit International, V, [„Titre II, Atributions et 

pouvoirs des consuls, Chapitre I, Généralités. Différences avec les agents diplomatiques, § 126", p. 65 -66] p. 66, § 126 

[Camille Jordan, Consul. - V. Agent consulaire. Agent diplomatique, Gens de mer, Navires, Immunités,  p. 35-190. In: 

„Répertoire de droit international. Condition des étrangers - Conflit des lois. Respect des droit acquis - Lois pénales. 

Nationalité - Jugements - Procédure, etc. Tome V, Congrégations - Droit acquis", Publié par Albert Geouffre de 

Lapradelle et JeanPaul Niboyet, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1929, 725 p.]). 
d
 Se observă că „personalul consular", făcând parte dintr-o legaţie, nu există din punct de vedere internaţional, acel 

personal fiind sau diplomatic sau „de carieră". 
e
 După unificarea carierelor diplomatice şi consulare, spre care tindem, asemenea dificultăţi vor dispare, deoarece 

funcţionarii numiţi la o legaţie vor fi anunţaţi ministerului străin respectiv, ca având un grad diplomatic sau ca făcând 

parte din personalul de cancelarie al legaţiei. În unele ţări, un titlu consular nu este socotit suficient pentru admisiune 

pe lista diplomatică, cum nu este dealtfel nici titlul de ataşat sau consilier de presă, astfel de exemplu este cazul cu 

Haga. 

astfel primite de la reprezentanţii diplomatici ai ţării (ei fiind contrare sau în dezacord cu 

instrucţiunile primite de la Minister), consulii vor expune şefului ierarhic obiecţiunile ce au de 

formulat, ele urmând să fie executate totuşi, dacă reprezentantul Majestăţii Sale repetă 
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instrucţiunile pe care le-a dat (dându-le atunci în deplină cunoştinţă de cauză). 

In orice caz de îndoială ce s-ar ivi, funcţionarii consulari sunt datori să solicite un aviz şi 

directive de la reprezentantul diplomatic competent. Ei vor urma instrucţiunile ce vor primi în 

asemenea cazuri, exceptând dacă Ministerul dă ordine contrare", acest pasagiu, dat în ghilimele, 

luat dintr-o circulară a Ministerului Afacerilor Străine engleze din 2 mai 1861)
f
 se aplică şi 

oficiilor române, cu singura deosebire că obiecţiunile formulate în asemenea cazuri de consuli, 

vor fi prezentate şefului diplomatic în scris, confirmarea instrucţiunilor trebuind, de asemenea, să 

fie date sub formă de adresă înregistrată. 

§ 7. Procedând astfel, consulul este acoperit faţă de Minister, conform principiului 

stabilit prin Codul Funcţionarilor Publici, art. 13, al. 3, fiind şi în deplin acord cu cele arătate de 

domnul vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, profesor M. Antonescu, în circulara domniei-

sale, din 27 ianuarie 1943, cuprinsă în Manualul de faţă. 

Executând un eventual ordin dat de şeful misiunii în asemenea condiţii, consulul este 

dator să lucreze cu o discreţie absolută, avându-se în vedere cele arătate la Manual VI, 2 § 24 şi 

în nota 3 din josul paginii în chestiune. Atât ministrul ţării cât şi consulul respectiv vor aduce 

asemenea cazuri - din fericire rare - la cunoştinţa Ministerului. 

Consulii vor observa pe de altă parte că, dacă sunt supuşi autorităţii şefului legaţiunei ei 

nu sunt nicidecum subordonaţi celorlalţi membri ai oficiului diplomatic
g
. Ei vor colabora leal cu 

ceilalţi funcţionari, cum ar fi ataşaţii militari, comerciali şi de presă, rămânând însă, bineînţeles, 

că nu sunt în nici un fel puşi sub ordinele acestora. In cazuri de îndoială, şeful de misiune va fi 

consultat. 

IV. PATENTA CONSULARĂ 

§ 8. Patenta consulară prevăzută la art. 12 din regulamentul consular în vigoare arată în 

genere circumscripţia consulară asupra căreia consulul numit urmează să-şi exercite 

jurisdicţiunea. 

Această circumscripţie, stabilită prin decizie ministerială (conform art. 15 al Legii 

M.A.S. din 1939), este comunicată Ministerului străin respectiv pe cale diplomatică, cele două 

ţări, trebuind să cadă de acord asupra jurisdicţiei consulului numit, înainte de a se putea da 

exequaturul cuvenit. 

V. EXEQUATURUL 

§ 9. Regulile stabilite la art. 15 şi 38 din regulamentul consular din 1937, sunt conforme 

dreptului ginţilor. La dispoziţiunile astfel date putem adăuga cele ce urmează: 

Toate tratatele consulare prevăd acordarea unui exequatur scutit de timbre sau alte taxe, 

această regulă fiind urmată şi în lipsa unei învoieli deosebite. 

f
 V. Phillimore, II, p. 295 [Robert Phillimore, Commentaries upon International Law, Third edition, Vol. II, London, 

Butterworths, 1882, 702 p.]. 
g
 Vorbim, bineînţeles, de consulii, şefi de oficii. Funcţionarii consulari afectaţi legaţiilor sunt subordonaţi consilierului 

de legaţie care coordonează lucrările în calitatea sa de şef al cancelariei întregului oficiu. 

Exequaturul se acordă pe timp nedeterminat, putând fi retras în orice moment fără nici o 

arătare de motive (v. Manual VI, 2 § 23 şi art. 8 din anexa 2 alăturată instrucţiunilor de faţă). 

Acest act se transmite de obicei pe cale diplomatică, pentru a fi înmânat consulului 

respectiv, spre a-i servi ca act justificativ în caz de nevoie (caz, care nu se prea iveşte în 
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practică). In unele ţări exequaturul este acordat sub formă de adnotaţie a Ministerului Afacerilor 

Străine al statului primitor, pe patenta însăşi a consulului. 

Regula este că acordarea unui exequatur să fie publicat în ziarul oficial al ţării 

respective. 

VI. CIRCUMSCRIPŢIA CONSULARĂ 

§ 10. Consulul n-are nici o jurisdicţie sau poziţie oficială în afară de circumscripţia sa 

consulară (v. mai sus § 8). 

Se va observa totuşi, că în serviciul nostru, consulatele onorifice (puse ca şi cele de 

carieră sub autoritatea şefului oficiului diplomatic respectiv, conform art. 16 din Legea M.A.S. 

din 1939), sunt adesea orânduite să colaboreze cu un oficiu consular de carieră*
1
), înaintând 

direct acestuia toate actele ce nu intră în componenţa lor să lucreze (de pildă paşapoarte, vize 

etc.), supunându-i toate chestiunile mai complicate. 

Consulatul de carieră înapoiază aceste acte celor în drept, aflaţi în afară de 

circumscripţia sa, prin mijlocirea consulatului onorific respectiv (v. şi Manual II, 5 A § 47), 

arătând totodată cum vor fi dezlegate problemele mai complicate ce se vor ivi. 

Legaţiunea respectivă deleagă astfel de fapt dacă nu de jure, o parte din autoritatea sa şi 

din atribuţiunile sale de supraveghere şi control consulului de carieră respectiv (sau unui secretar 

de legaţiune, dacă este cazul). 

§ 11. Din punct de vedere strict juridic, consulul de carieră care colaborează astfel cu un 

oficiu onorific n-are căderea să se adreseze oficial autorităţilor străine din afară de propria sa 

circumscripţie, competent fiind întotdeauna reprezentantul consular (de carieră sau onorific), 

având jurisdicţiunea cuvenită, stabilită prin patentă şi exequatur pe teritoriul respectiv. 

Această regulă a fost uneori nesocotită în trecut de oficiile noastre. Ele se expun totuşi în 

asemenea cazuri la ridicarea unor obiecţiuni de natură formală din partea autorităţilor teritoriale 

competente. Acestea pot lăsa fără urmare unele asemenea intervenţii neregulate (ca şi când n-ar 

fi fost făcute), o vor şi face uneori când demersul, oricât de justificat ar fi el din punctul nostru de 

vedere, n-ar fi după placul lor. 

Din punct de vedere practic, riscăm ca asemenea intervenţiuni să nu ducă la nici un 

rezultat, ele nefiind luate în seamă de autorităţile locale. 

Înainte de a trimite deci o adresă oficială unei autorităţi străine funcţionând în afară de 

circumscripţia sa strict legală, consulul se va asigura (de pildă printr-o convorbire telefonică sau 

prin mijlocirea consulatului nostru onorific competent), că autorităţile străine competente n-au 

nici o obiecţiune de făcut, neţinând riguros la regulile formale de drept.. 

h
 Astfel este de ex. cazul la Berlin, pentru consulatele din Lipsca, München, Königsberg, etc. Regulamentul consular 

arată la art. 50 că, consulatele onorifice vor „depinde" de un oficiu de carieră, fără a arăta însă prin ce act juridic 

(decret sau decizie ministerială), se stabileşte o atare dependenţă. Colaborarea poate fi şi cu o secţiune consulară a 

legaţiei. 

§ 12. In caz de vacanţă, titularul unui oficiu consular învecinat va primi adesea 

însărcinarea să asume îndatoririle de protecţiune a cetăţenilor români stabiliţi în circumscripţia 

lipsită vremelnic de consul - în aşteptarea numirii unui nou titular. 

Asemenea geranţe trebuie însă comunicate guvernului străin respectiv, pe cale 

diplomatică. Ele sunt în genere acceptate de el, fără nici o obiecţiune. 
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VII. ÎNCETAREA FUNCŢIUNILOR CONSULARE 

§ 13. Din punct de vedere al dreptului românesc, un consul încetează a-şi exercita 

funcţiunile în postul unde se află: 

a) prin deces; 

b) în urma unui decret-regal de rechemare (conform art. 53 al Legii M.A.S). 

c) prin acceptarea demisiei sale (art. 65, lit. e); 

d) prin punerea sa în retragere (art. 66); 

e) prin punerea sa în disponibilitate sau prin destituire (art. 7, punct. 4, 5 şi 6); 

f) prin izbucnirea unui război între cele două state (se suspendă atunci activitatea 

consulatelor). 

§ 14. Din punct de vedere internaţional, un agent consular încetează formal a-şi exercita 

funcţiunile în circumscripţia sa: 

a) prin deces; 

b) în urma unei comunicări oficiale a guvernului care a numit acel consul, făcută pe 

cale diplomatică, guvernului care a dat exequaturul; 

c)  prin solicitarea oficială a unui exequatur pentru succesorul consulului demisionat 

sau demis din funcţiunile sale; 

d) prin retragerea exequaturului, hotărâtă de guvernul care l-a acordat, şi 

e)  prin izbucnirea unui război între cele două state suspendând activitatea consulatelor 

respective (nu însă întotdeauna prin ruperea relaţiunilor diplomatice). 

VIII. ORDINEA DE PRECĂDERE A CONSULILOR 

§ 15. In vederea aplicării, când va fi cazul, a principiului reciprocităţii de către 

autorităţile străine competente, arătăm situaţia protocolară a consulilor străini în România. 

Regula generală este că funcţionarii consulari de carieră au un drept de precădere faţă de 

cei onorifici şi că vechimea lor în fiecare clasă deosebită (consulii generali, consulii şi 

viceconsulii) se hotărăşte după data arătată în exequatur. 

În provincie, locul şefilor oficiilor străine, în propria lor circumscripţie, când sunt 

invitaţi „in corpore" la ceremonii sau festivităţi oficiale, este imediat după autorităţile de 

conducere (prefect, episcopii cultelor recunoscute, şeful garnizoanei, preşedintele celui mai înalt 

tribunal local şi prefectul de poliţie). 

În Capitală, membrii corpului consular străin n-au decât o precădere individuală, 

conform principiului stabilit la art. 15 şi 16 din „Ordinea de precădere în statul român", text 

reprodus la Manual VIII, 2. 
73

 
IX. PROTOCOLUL CONSULAR 

§ 16. Se va observa deosebirea dintre scrisorile de acreditare şi agrementul agentului 

diplomatic faţă de patenta şi exequaturul consular. 

Decesul suveranului care a acreditat un agent diplomatic sau al suveranului pe lângă 

care agentul este acreditat, necesită noi scrisori de acreditare. Altfel este cazul cu agentul 

consular care nu reprezintă nici pe suveran şi nici guvernul ţării, fiind numai un agent însărcinat 

de acest guvern cu proteguirea unor anumite interese. 

                                                        
73 In străinătate, reprezentantul diplomatic român va acorda totuşi precădere unui consul onorific al ţării, 

supus străin, faţă de unul de carieră român de grad egal, la o masă românească, ca un act de curtenie. 



I, 8 

118 

 

 

§ 17. Vechimea agentului diplomatic în post începe din momentul prezentării scrisorilor 

sale de acreditare. Vechimea consulului se socoteşte de la acordarea exequaturului. 

Imunităţile diplomatice încep din momentul acordării agrementului, cele consulare cu 

primirea unui exequatur. 

Până în momentul când primeşte exequaturul, agentul consular, deşi va fi comunicat 

poate acestui Departament că a preluat conducerea oficiului, nu este recunoscut în dreptul 

internaţional ca ocupând postul la care este numit. 

Astfel fiind, el se va abţine până atunci, de la orice comunicare oficială adresată 

autorităţilor teritoriale străine; nu va face nici o vizită oficială şi nu va lua parte la vreo 

solemnitate, în calitate de reprezentant consular al ţării. 

§ 18. Imediat după primirea exequaturului, consulul va aduce la cunoştinţa colegilor săi 

străini, printr-o adresă oficială, că şi-a luat postul în primire. 

Scurt timp după aceea, el va face vizitele oficiale obişnuite în oraşul unde urmează să 

funcţioneze, începând cu autorităţile superioare (civile, bisericeşti, judiciare, militare etc.), după 

cum ar cere uzanţele locale. Aceste vizite vor fi urmate de cele ce va face colegilor săi străini. 

Consulul va lua informaţiunile necesare dacă obiceiul local cere ca aceste vizite să fie făcute de 

el personal sau dacă depunerea unei cărţi de vizită este suficientă. O regulă bună este să se facă 

în tot cazul o vizită personală decanului corpului consular (mai ales în provincie) şi de a lua de la 

el toate sfaturile şi informaţiunile necesare asupra protocolului stabilit în localitatea respectivă'. 

§ 19. Uzanţele de curtenie internaţionale, cerând înapoierea acestor vizite, într-un timp 

potrivit, consulul va lua notă de orice omisiune în această privinţă. 

Dacă sunt cauze a crede că asemenea omisiuni au fost intenţionate, este de datoria 

consulului să lase un pro memoria, amintind cazul în „dosarul de protocol" al oficiului, spre a fi 

luat în seamă mai târziu de succesorul său. Consulul va mai avea grijă să raporteze cazul şefului 

său ierarhic. 

Înainte de a trimite un asemenea raport, este însă oportun ca să nu fie nici o îndoială 

asupra intenţiilor colegului „en faute". Se întâmplă uneori ca aceştia să nu cunoască bine uzanţele 

protocolare, ca o carte de vizită să nu fi fost transmisă, ca el să fie bolnav, etc. Asemenea mici 

neînţelegeri, fără intenţie rea, vor fi adesea clarificate prin bunele oficii ale unui coleg comun (de 

pildă prin decanul corpului consular). În acest caz, cel în vină se va grăbi a da explicaţiile 

necesare, situaţia revenind astfel la normal. 

§ 20. Ministerul socoteşte util să insiste asupra acestor amănunte protocolare (fără prea 

mare însemnătate în sine, deoarece consulul nu reprezintă suveranul sau guvernul j
 Dacă decanul 

este întâmplător consul al unei ţări puţin amicală faţă de România, aceste informaţiuni vor fi luate de la un alt consul 

străin, sau din altă parte, după împrejurări. 

ţării), dar stricta observaţiune cărora poate avea totuşi o înrâurire hotărâtoare asupra poziţiei 

personale şi prestigiului de care se va bucura el, în oraşul unde este chemat să lucreze
k
. Să nu 

uităm cât de importantă este prima impresie ce face un funcţionar sosind într-un oraş străin unde 

este chemat să ocupe o poziţie oficială. 

§ 21. Consulul nou sosit într-un post va lua de altfel, toate informaţiunile referitoare la 

obiceiurile locale în privinţa vizitelor oficiale de felicitare, de condoleanţe, etc., şi la ce autorităţi 

se fac asemenea vizite (înscriere în registre, etc.). Deşi consulul nu prezintă felicitări sau 

condoleanţe decât în numele său personal (în nici un caz în numele guvernului român, fără a avea 

instrucţiuni speciale), este totuşi necesar ca asemenea reguli să fie strict urmate, conform 

protocolului local eventual stabilit. 
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X. RELAŢIUNILE CU AUTORITĂŢILE ŞI CU PUBLICUL STRĂIN 

§ 22. În strânsă legătură cu chestiunile protocolare sunt relaţiunile oficiale şi personale 

pe care le vor avea consulii români cu autorităţile şi publicul străin. 

Dacă aceste relaţiuni nu sunt bune sau cel puţin curtenitoare, este în genere puţin 

probabil ca interesele române să poată fi bine servite de agentul respectiv. 

Consulii vor veghea deci nu numai să evite ei personal orice conflicte sau discuţii 

neplăcute cu străinii, dar şi ca funcţionarii lor în subordine să fie politicoşi şi serviabili, dând 

întotdeauna impresia că fac tot ce este cu putinţă pentru a satisface orice dorinţă sau cererea 

justificată. 

Un consul prudent nu va ezita deci să solicite rechemarea unui colaborator care, după ce 

va fi primit un prim avertisment, intră iarăşi în conflict cu autorităţile sau cu particularii străini. 

§ 23. Pentru a putea obţine atmosfera dorită de guvern, la consulatele române, şefii de 

oficii vor veghea nu numai asupra reputaţiei şi purtării în societate a funcţionarilor lor în 

subordine şi a familiilor acestora, dar ei le vor atrage atenţia, când cazul s-ar ivi asupra necesităţii 

de a se abţine de la orice critică a poporului sau instituţiilor, sau politicii ţării în care se găsesc în 

post. Un funcţionar consular care nu menţine o discreţie desăvârşită în această privinţă, nu poate 

servi bine interesele noastre, în postul unde se găseşte. 

§ 24. Cele astfel arătate la § 22, se aplică şi, ca regulă generală, faţă de colegii străini 

făcând parte din corpul consular sau din personalul de cancelarie al oficiilor străine. 

Ministerul doreşte ca agenţii săi consulari, de carieră şi onorifici, să menţină, în măsura 

putinţei, relaţiuni curtenitoare şi corecte cu toţi colegii lor străini, cât timp ţările ce reprezintă 

aceştia ar menţine sau ar putea menţine relaţiuni diplomatice cu România. 

XI. RĂSPUNDEREA ŞEFILOR DE CANCELARIE 

§ 25. Intră în competenţa şefului oficiului să organizeze lucrul şi orele de serviciu în aşa 

fel, încât publicul să fie cât mai bine servit. Răspunzător pentru executarea k
 S-au văzut cazuri când 

funcţionarii noştri consulari (şi chiar diplomatici), rău sfătuiţi chiar de colegii sau colaboratorii lor români, n-au 

observat (în neştiinţă de cauză), toate regulile protocolare stabilite de uzanţele locale. Au trebuit astfel să-şi înceapă 

activitatea sub auspicii mai puţin favorabile decât ar fi trebuit. Un astfel de procedeu din partea unui coleg sau 

funcţionar român în subordine nu poate fi destul de aspru criticat. Sunt diplomaţi şi consuli care au găsit, când au 

sosit în post, terenul astfel pregătit, încât sarcina lor să fie îngreunată, iar nu uşurată. 

dispoziţiunilor luate de consul, este în primul rând funcţionarul care conduce cancelaria, ceilalţi 

colaboratori lucrând sub autoritatea sa, în lipsa şefului de oficiu. 

Principiul stabilit de domnul vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, profesor Mihai Antonescu, 

prin circulara domniei-sale din 27 ianuarie 1943 (figurând la începutul Manualului de faţă), se 

aplică şi consulatelor române de carieră, în toate cazurile, când şeful oficiului a dat un exemplar 

al Manualului de faţă în păstrarea unui funcţionar în subordine. In privinţa răspunderii 

cancelariei, se va mai observa cele arătate la Manual II, 6 § 

12 şi 13. 

XII. ORELE DE LUCRU ALE CONSULATELOR 

§ 26. Şeful cancelariei mai este direct răspunzător, pentru ca orele de lucru stabilite de 

şeful oficiului, după normele date de Minister, şi după nevoile locale, să fie strict observate de 

toţi funcţionarii oficiului şi în absenţa şefului. 
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Regula generală este ca publicul să aibă acces la birourile consulare timp de cel puţin 3 

ore în cursul dimineţii zilelor de lucru, şi pentru cazuri de urgenţă, un ceas după amiază. 

Norme precise au fost date prin circulara ministerială nr. 61.864 din 30 iulie 1942, 

alăturată instrucţiunilor de faţă (v. anexa 1). 

XIII. PRIVILEGIILE ŞI DREPTURILE CONSULILOR 

§ 27. Privilegiile şi onorurile personale acordate funcţionarilor consulari în statul în 

care-şi exercită funcţiunile, variind foarte mult de la caz la caz, consulii români vor lua toate 

informaţiunile necesare, înainte de a pleca în post şi îndată ce vor sosi în oraşul unde au fost 

numiţi. 

Regulile generale cuprinse în anexa 2 alăturată, vor fi studiate de aproape, ele fiind 

conforme dreptului internaţional. Cele arătate mai jos la § 33-35, se mai aplică întocmai, fie că 

este vorba de privilegii sau atribuţii. 

§ 28. Inviolabilitatea arhivelor consulare, este menţionată la Manual VI, 1 § 14. 

Consulul are un drept netăgăduit ca şi datoria de a refuza, fără autorizaţie deosebită dată pe cale 

ierarhică, să divulge fapte sau informaţiuni cuprinse în această arhivă, păstrarea secretului 

profesional fiind de altfel obligatorie pentru toţi funcţionarii, ţinând de acest Departament. 

Deosebit de protecţia legală acordată consulilor în ţara unde funcţionează, cel puţin cei 

de carieră, au drept şi la protecţia acordată în România prin disp. art. 253 din Codul Penal pentru 

apărarea „onoarei sau prestigiului unui funcţionar public, în timpul exerciţiului funcţiunii"'. 

§ 29. Venind la privilegiile onorifice, dreptul de a arbora drapelul naţional, de a fixa 

pajura ţării pe clădirea oficială a consulatului şi de a purta o uniformă consulară, sunt stabilite la 

cap. IX din regulamentul consular, urmând totodată să fie ţinute în seamă şi uzanţele locale. 

Nimic nu se opune ca un consul al ţării să arboreze drapelul naţional şi asupra locuinţei sale 

personale, dacă obiceiul local îngăduie acest lucru. 
74

 

Onorurile acordate consulilor cu ocazia vizitei unei escadre sau a unui vas din marina 

regală, sunt arătate la Manual VIII, 8. 

§ 30. Poziţia socială şi prestigiul personal de care se va bucura fiecare consul în parte în 

                                                        
74 Nu ne este cunoscută vreo jurisprudenţă arătând aplicarea acestui articol din Codul Penal pentru insulte 

aduse unui consul onorific al ţării. 
m Imunităţile şi privilegiile consulilor străini în România, sunt expuse la Manual VIII, 5, trebuind să fie avute 

în vedere uneori de agenţii noştri în străinătate, în vederea stabilirii reciprocităţii. n V. Phillimore: Intern. Law 

(ed. 3) II, p. 278 „the refusal to receive a foreign consul is no breach of strict international law" [Robert 

Phillimore, Commentaries upon International Law, Third edition, Vol. II, London, Butterworths, 1882, 702 p.]. 
o V. C. Jordan in Répertoire du Droit International, [„Titre I, Condition juridique actuelle des consuls, Chapitre III, 

Immunités. Droits divers, Section II, Protection dues aux agents consulaires. Archives, § 32, Habitation. 

Bureaux", p. 43] pag. 43, § 32 [Camille Jordan, Consul. - V. Agent consulaire. Agent diplomatique, Gens de mer, 

Navires, Immunités, p. 35-190. In: „Répertoire de droit international. Condition des étrangers - Conflit des lois. 

Respect des droit acquis - Lois pénales. Nationalité - Jugements - Procédure, etc. Tome V, Congrégations - 

Droit acquis", Publié par Albert Geouffre de Lapradelle et Jean-Paul Niboyet, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 

1929, 725 p.]. 
p V. Vattel [Tome] I, [Livre] 2, § 34, [p. 284]: „Au defaut des traits, la coutume doit servir de règle dans ces 

occasions; car celui qui reçoit un consul sans conditions expresses, est censé de recevoir sur le pied établi par  

l'usage" [Emer de Vattel, Le droit des gens. Ou principes de la loi naturelle. Appliqués à la conduite et aux affaires des 

nations et des souverains, Tome I, Londres, 1758, 541 p.]. 
q V. Phillimore II, pag. 271 [Robert Phillimore, Commentaries upon International Law, Third edition, Vol. II, 

London, Butterworths, 1882, 702 p.]. 
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postul în care funcţionează atârnă evident în primul rând de însuşirile sale personale, neputând fi 

orânduită prin lege sau regulament. 

Dacă pentru cauze independente de voinţa sa (de pildă politice) nu s-ar acorda unui 

funcţionar consular român atenţia şi precăderea ce i se cuvin, el este dator să raporteze 

numaidecât situaţia în care se găseşte, legaţiunii de care atârnă (v. şi cele arătate la § 34 şi 35 de 

mai jos)
m
. 

XIV. SECURITATEA CONSULILOR 

§ 31. In lipsa unei convenţii nu există nici o obligaţiune pentru un stat de a primi un 

consul
n
. Dacă consimte însă la deschiderea unui oficiu consular pe teritoriul său, primind pe 

consulul străin numit, acel stat ia prin acel fapt un angajament tacit, conform dreptului ginţilor, 

se acordă acestui oficiu, stemei şi drapelului ţării, titularului consulatului, arhivelor, personalului 

oficial al oficiului şi familiilor acestui personal, o protecţie îndestulătoare, pentru a evita orice 

insultă, acte de violenţă sau alte incidente nedorite
o
. Consulul dobândeşte din momentul când 

primeşte un exequatur, un drept netăgăduit la acelaşi tratament ca cel de care s-au bucurat 

predecesorii săi, conform principiului bine stabilit în dreptul internaţional, că fiecare naţiune e 

presupusă să urmeze uzanţele stabilite în tratamentul ce acordă străinilor, trebuind să dea un 

avertisment prealabil, dacă are intenţia să modifice regulile în vigoare
p
. 

Consulii au deci dreptul să pretindă („a right to claim") la protecţia necesară
q
. 

§ 32. Dacă s-ar ivi vreun caz când consulul ţării ar avea cauze serioase, justificate prin 

situaţia locală, a socoti că protecţia sau paza obişnuită a poliţiei nu este suficientă, el este dator să 

facă intervenţiile necesare autorităţilor în drept, cu scopul de a obţine, dacă este cazul, o pază 

deosebită zi şi noapte dacă este nevoie. 

In cazul când un asemenea demers n-ar aduce rezultatul dorit, consulul va raporta 

legaţiei respective situaţia în care este chemat să lucreze, anexând o copie de pe acel raport, 

pentru a fi transmisă Ministerului pe cale ierarhică, împreună cu observaţiile eventuale ale 

şefului de misiune. 

Ministerul va hotărî în acest caz ce este de făcut; schimbarea consulului lipsit de 

autoritate, o intervenţie pe cale diplomatică sau închiderea consulatului. 

XV. ATRIBUŢIUNILE ŞI PUTERILE CONSULILOR 

§ 33. Fiecare stat suveran, determinând singur atribuţiile funcţionarilor săi, rezultă că 

competenţa şi îndatoririle consulilor vor varia foarte mult de la caz la caz, fiind hotărâte de ţara 

care le trimite. 

Atribuţiile şi puterile lor nu pot fi însă exercitate decât în marginile stabilite de statul 

primitor pe cale convenţională, prin legile şi uzanţele în fiinţă
75 76

, în conformitate cu principiile 

dreptului internaţional şi pe bază de strictă reciprocitate, în lipsă de convenţie
s
. 

                                                        
r A se vedea Manual VI, 2 § 23, III, 12 § 61, IV, 13 § 16 şi art. 10 din anexa alăturată capitolului de faţă. s A 

se vedea art. 16 din regulamentul consular din 1937, Manual IV, II § 29, IV, 13, § 26 şi III, 6 § 2. 

76 Phillimore, II, p. 20 [Robert Phillimore, Commentaries upon International Law, Third edition, Vol. II, London, 

Butterworths, 1882, 702 p.]. 
u „Les consuls doivent toujours parler le language de la modération", scria Talleyrand, în Instrucţiuni generale, 

din 8 august 1814 [Vezi în acest sens „Instructions pour les ambassadeurs du roi au congrès", p. 214-254. In: 

Mémoires du prince de Talleyrand, Publiés avec une préface et des notes par le duc de Broglie, Tome II, Paris, 

Calmann Lévy Éditeur, 1891, 567 p.]. 
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§ 34. Funcţionarii consulari vor veghea la menţinerea privilegiilor „şi puterilor la care au 

drept, prin tratat sau uz consacrat. Ei nu vor ceda însă mai mult decât aceasta şi în caz de 

divergenţe de păreri ce s-ar ivi între ei şi funcţionarii altor guverne, ei sunt invitaţi să evite orice 

conflicte. Vor duce conversaţiile devenite necesare într-un spirit de împăcare, cu scopul de a face 

inutilă orice referire a cazului pentru hotărârea acestui Minister, prin mijlocirea legaţiei, 

funcţionând în ţara respectivă, ceea ce n-ar fi de înlăturat dacă soluţia nu poate fi găsită pe loc". 

Pasagiul între ghilimele este luat din instrucţiunile consulare engleze din 1 ianuarie 

1879
t
. Expune bine un principiu care se aplică astăzi ca întotdeauna în serviciul nostru consular, 

ca şi în cele străine. 

§ 35. Evitând deci în măsura putinţei orice discuţiuni inutile cu autorităţile străine, 

procedând întotdeauna cu multă rezervă, cu tact şi cu prudenţă
u
, consulii vor avea întotdeauna 

grijă să semnaleze legaţiei române competente orice măsuri discriminatorii sau contrare tratatelor 

în vigoare ce ar putea fi create în dauna României sau alte reguli puţin obişnuite ce li s-ar putea 

aplica. 

Şeful de misiune primind documentaţia necesară, va hotărî atunci ce este de făcut. 

Se va observa mai ales că nici un funcţionar consular nu este în drept să renunţe formal 

(sau tacit, prin faptul că nu aduce cazul la cunoştinţa şefului său ierarhic) la un drept câştigat 

sau consacrat prin uz sau lege în ţara respectivă. 

§ 36. In dreptul nostru, atribuţiile şi puterile consulilor sunt stabilite (în limitele arătate 

la art. 33 de mai sus) în primul rând la Legea de organizare a Ministerului Afacerilor Străine (art. 

17-19) şi de regulamentul consular unde sunt împărţite în atribuţiuni administrative (art. 1-90) de 

ofiţeri de stare civilă (art. 91-114) de notariat (art. 115-135), de protecţie a incapabililor (art. 

136), maritime (art. 137-170) şi atribuţiuni generale (art. 171-175). 

Prin instrucţiunile oficiale şi generale cuprinse în Manualul de faţă, oficiile vor găsi 

indicaţiile necesare asupra numeroaselor legi ce sunt chemate să aplice, fiind datoare să 

semnaleze Ministerului orice dispoziţiuni legale în vigoare asupra cărora nu s-au dat cumva 

lămuririle necesare pentru buna şi uniforma lor aplicare. 

§ 37. Prin acest Manual, Ministerul dă astfel toate indicaţiile necesare asupra 

îndatoririlor consulilor, din punct de vedere juridic, administrativ şi protocolar, dând o atenţie 

deosebită activităţii consulare din punctul de vedere al siguranţei statului, economic şi comercial, 

maritim şi militar, fără a omite serviciile ce suntem în drept să le aşteptăm din partea acestor 

funcţionari pe tărâmul propagandei mai ales turistice şi culturale peste hotarele ţării. 

XVI. INFORMAŢIUNI POLITICE 

§ 38. In principiu, consulii n-au îndatoriri politice de îndeplinit. Cu toate acestea, ei au 

sarcina, în oraşele unde nu funcţionează un agent diplomatic, să informeze pe şeful de misiune 

competent despre toate faptele şi evenimentele ce au loc în circumscripţia lor şi care pot fi de 

interes pentru România. Rolul este cel de a observa şi informa, iar nu de a executa şi încă mai 

puţin de a lua iniţiative. 

Cerând informaţiuni, Ministerul înţelege să nu impună niciodată consulilor onorifici 

trimiterea unor rapoarte sau îndeplinirea altor îndatoriri contrare sentimentelor de lealitate 

datorate de fiecare agent faţă de propria sa ţară. 

In culegerea informaţiilor, consulii de carieră sau onorifici vor uza numai de mijloace 

corecte şi compatibile cu calitatea lor de membri ai corpului consular. 
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XVII. PRESA ŞI PROPAGANDA 

§ 39. Cele arătate în paragraful precedent se aplică şi în chestiuni de propagandă. 

Consulul este dator să informeze legaţia respectivă despre articolele sau informaţiunile 

referitoare la România apărute în presa din circumscripţia sa. 

Va înainta şefului de misiune competent asemenea articole etc., în dublu exemplar. Ele 

vor fi lipite pe coli de hârtie format în 4
0
, cu antet sau ştampila consulatului şi cu numele, data şi 

numărul ziarului scrise sau cu maşina de scris. In josul articolului se va arăta dacă este cazul, 

numele autorului (când va fi cunoscut). Alte observaţii pot fi adnotate în marginea aceleiaşi coli 

de hârtie. 

Consulatele de carieră vor alătura o traducere cel puţin rezumativă în limba română, a 

articolelor astfel înaintate, precum este de dorit şi din partea oficiilor noastre onorifice, când ar fi 

cu putinţă. 

Nimic nu împiedică, ca mai multe articole să fie înaintate ministerului ţării, însoţite de 

un singur raport. Se vor mai observa regulile stabilite la Manual X, 7 şi X, 8. 

§ 40. Consulatele vor mai urma în măsura putinţei şi în limitele arătate la Manual VI, 11 

orice conferinţe sau alte manifestaţii culturale sau propagandistice, favorabile sau ostile 

României sau ţărilor vecine cu ţara noastră, ce ar avea loc în oraşele lor de reşedinţă. 

Consulii nu vor scrie sau inspira articole de ziare, având o latură politică, chiar indirectă, 

fără a fi primit instrucţiuni sau autorizaţia dată în deplină cunoştinţă de cauză de şeful de misiune 

competent, aplicând cu stricteţe principiul stabilit la art. 181 din regulamentul consular din anul 

1937 şi la Manual I, 7 par. 2, punctul 2. 

§ 41. Cererile de documentaţie despre România eventual prezentate consulilor români de 

ziarele străine locale, de ziarişti, etc., vor fi de regulă generală adresate legaţiei care va face să 

parvină documentaţia cerută, prin mijlocirea aceluiaşi consulat împreună cu toate indicaţiile 

necesare. Consulatele n-au însă nevoie să ceară instrucţiuni pentru a pune la dispoziţie ziarelor 

sau ziariştilor locali orice documentaţie tipărită de propagandă ce va fi primită pe cale oficială 

de-a dreptul din partea acestui Departament sau de la Ministerul Propagandei sau prin mijlocirea 

legaţiei respective. 

§ 42. Nu intră în competenţa consulilor de a da interviuri, de a face comentarii asupra 

unor evenimente, oricare ar fi ele, petrecute în România sau în străinătate, sau de a dezminţi ştiri 

inexacte, înainte de a cere autorizaţia (eventual telegrafică) necesară de la legaţia română 

respectivă. Această autorizaţie va putea fi luată, uneori dacă este cazul şi pe cale telefonică. 

Consulatul va confirma întotdeauna prin raport asemenea convorbiri, arătând şi instrucţiunile 

verbale ce va fi primit. Procedând astfel, el va fi întotdeauna acoperit cu condiţia să fi urmat 

instrucţiunile primite. 

§ 43. Numai ştirile inexacte sau calomnioase de o gravitate deosebită merită în genere o 

dezminţire oficială. Regula generală este ca şeful oficiului competent, primind instrucţiunile 

necesare pe cale ierarhică, să dea ziarului în cauză toate informaţiunile rectificative necesare, 

spre a se putea face îndreptarea cuvenită, insistând totodată asupra lipsei de seriozitate a 

izvorului de unde se va fi luat informaţia sau comentariile inexacte - aceasta „în propriul interes 

al unui ziar obiectiv cum este desigur cel în cauză !". In caz de nevoie se va avea în vedere şi cele 

arătate la Manual VI, 27. 

Consulii vor mai ţine seama de: 

Manual VI, 20: „Punerea în evidenţă a muncii consulilor" şi 

Manual VI, 4 „Activitatea culturală şi documentaţie pentru Academia Română şi alte 
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instituţii similare". 

XVIII. CONSULII ONORIFICI 

§ 44. Diferenţa fundamentală de drept între consulii de carieră „consules missi" şi cei 

onorifici „consules electi" este că cei din urmă nu sunt funcţionari publici nefiind supuşi 

dispoziţiunilor cuprinse în Codul Funcţionarilor Publici. 

Titularii consulatelor noastre onorifice sunt recrutaţi, precum spune Legea M.A.S. din 

1939 (art. 12, p. 2) „printre persoanele notabile din localitate, fie chiar şi străini"
77

. 

§ 45. Dacă consulul onorific nu este funcţionar public, în sensul strict juridic al 

cuvântului, el îndeplineşte totuşi o funcţie publică însemnată, în circumscripţia sa consulară, 

reprezentând acolo autoritatea statului român, în lipsă de legaţie, precum s-a arătat în mai multe 

locuri în acest Manual. 

El lucrează ca mandatar al guvernului regal, având în această calitate o oarecare 

răspundere. 

§ 46. Limitele exacte ale acestei răspunderi nefiind întotdeauna uşor de stabilit în 

practică, şi alte sancţiuni neputând fi aplicate în genere în caz de abateri, decât o invitaţie discretă 

adresată consulului de a demisiona „pentru cauze de sănătate"
w
 (v. Manual VI, 2 § 38), 

Ministerul Afacerilor Străine a luat dispoziţiunile necesare pentru a alege personalul consular 

onorific cu deosebită grijă şi numai după ce se vor fi găsit toate informaţiunile şi precauţiunile 

necesare pentru a se face o alegere fericită. 

Normele stabilite sunt expuse la Manual VI, 23. 

§ 47. In calitatea lor de consuli români se aplică titularilor oficiilor onorifice aceleaşi 

principii ca celor de carieră, arătate mai sus la § 35-43. 

Legea Ministerului, regulamentul consular şi instrucţiunile cuprinse în Manualul de faţă 

stabilesc atribuţiunile şi îndatoririle consulilor onorifici. 

§ 48. In caz de îndoială, legaţiunea competentă va referi chestiunea pentru hotărâre, 

Ministerului. Consulii onorifici vor proceda la fel, trebuind însă întotdeauna să supună problema 

pe cale ierarhică, prin raport adresat legaţiunii competente. 

Cu ocazia vizitelor lor periodice în România, mult dorite de Minister (vezi Manual II, 20 

§ 5), este de aşteptat ca ei să expună verbal problemele ce au de rezolvat. 

Direcţiunea Consulară a Ministerului este competentă pentru a cerceta asemenea 

chestiuni spre a se ajunge la soluţionarea lor. 

XIX. CONCLUZIUNI GENERALE 

§ 49. Ţinem în sfârşit să amintim unele principii câteodată pierdute din vedere, şi 

anume: 

a) Consulul nu are puteri legislative. In calitatea sa de organ strict executiv, el este 

chemat să aplice legile ţării şi ordinele primite de la şefii săi. Experienţa îi va arăta totuşi cu 

timpul că aceste legi făcute în genere pentru nevoile interne ale ţării, trebuiesc aplicate cu 

prudenţă şi judecată, în străinătate, având uneori nevoie de interpretarea celor mai buni jurişti ai 

ţării pentru a evita nedreptăţi şi rezultate nedorite şi neprevăzute de legiuitor (de pildă conflicte 

inutile şi dăunătoare cu autorităţile străine). In asemenea cazuri un consul conştiincios nu va ezita 

                                                        
77 Regulamentul consular din 1937 prevede la art. 36, că „se preferă notabilităţi dintre cetăţenii români şi numai 

în lipsa lor se va numi un străin". V. şi Manual VI, 26 § 93. 
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să expună cazul Ministerului cu toată claritatea necesară şi uneori cu mult curaj, arătând de ce o 

lege sau o măsură administrativă hotărâtă de Minister ar trebui reexaminată pentru a se ajunge la 

o soluţie conformă interesului general al ţării. 

Prin ridicarea unor asemenea probleme, iar nu printr-o executare oarbă a dispoziţiunilor 

luate de conducătorii Departamentului, uneori în necunoştinţă de cauză, sau a unor măsuri 

insuficient studiate, un consul are putinţa să arate ce ştie. Expunând asemenea probleme, el poate 

provoca uneori, chiar dacă nu ocupă decât un post de însemnătate secundară, luarea unor măsuri 

de îmbunătăţire serioasă în administraţia românească, mai ales în acele cazuri când el poate arăta 

cum au fost soluţionate probleme similare în alte ţări; 

b) Consulul prin meseria lui nu are numai o răspundere civilă, administrativă şi uneori 

penală, ci întreaga lui activitate mai are adeseori un aspect strict umanitar, putând fi comparată 

cu cea a judecătorului, medicului şi chiar duhovnicului. Ca şi aceştia, consulul vine în strânsă 

legătură cu viaţa omenească sub multiplele sale aspecte. 

w
 Un consul onorific nu va refuza să urmeze o asemenea invitaţie verbală, dacă este făcută cu tactul şi energia 

necesară. 

El reprezintă autoritatea noastră de stat în locul unde activează. Ca atare el trebuie să fie 

sfătuitorul la care se adresează românul necăjit şi uneori lipsit de prieteni sau sprijin în ţara 

străină unde a fost aruncat de soartă. Ministerul se aşteaptă deci ca mandatarii săi ocupând 

asemenea posturi de încredere, să arate întotdeauna omenie. Prin felul lor de a lucra vom vedea 

adesea calităţile lor de inimă pe care le preţuiesc; 

c) Cele două considerente de mai sus ne duc la o a treia recomandaţie, şi anume: 

consulul să arate nu numai curaj şi omenie, dar şi sinceritate faţă de românii şi străinii cu care 

vine în contact ca şi faţă de autorităţile străine. El se va feri deci să facă afirmaţii pe care le ştie 

neadevărate, putând fi uneori controlate ca atare. N-are nevoie să spună întotdeauna întregul 

adevăr, dar ceea ce spune trebuie să fie întotdeauna riguros exact. 

Faţă de autorităţile noastre de stat, de colegii săi şi în primul rând faţă de acest 

Departament, suntem însă în drept să ne aşteptăm nu numai la sinceritate, dar la o lealitate 

absolută. 

După părerea acestui Departament, acestea sunt unele condiţiuni esenţiale pentru o bună 

îndeplinire a multiplelor îndatoriri ce cad în sarcina unui consul. 

XX. INSTRUCŢIUNI PENTRU LEGAŢIUNILE ROMÂNE 

§ 50. Domnii şefi de misiune sunt rugaţi să binevoiască a veghea în măsura putinţei, la 

stricta observare a instrucţiunilor de faţă, raportând Ministerului abaterile constatate, când va fi 

cazul. 

Multe din regulile astfel stabilite pentru consulatele de carieră şi onorifice trebuind să fie 

urmate şi de legaţiunile noastre, domnii miniştri le vor aplica şi oficiilor diplomatice ce conduc, 

în măsura în care vor găsi că aceasta ar fi în interesul bunului mers al serviciului. 

§ 51. La primirea textului de faţă, el va fi tradus prin îngrijirea legaţiunilor, în limbile 

străine respective, pentru a fi distribuit consulatelor onorifice şi clasat în „Manualele" lor 

rezumate. 
p. Ministrul Afacerilor 

Străine Gh. 

Davidescu 

Secretar general Directorul Afacerilor Consulare 
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Karadja 

Ad. nr. 31.185/943 

ANEXA 1 

ORELE DE LUCRU ALE CONSULATELOR 

A ajuns la cunoştinţa acestui Departament, că unele din oficiile noastre consulare (fiind 

vorba aici de consulate de carieră), au luat obiceiul să nu admită publicul decât pe timp de un 

ceas sau două pe zi. 

Rezultatul acestei stări de fapt este că solicitatorii de vize de intrare în ţară sau de vize 

pe certificate de origine au fost uneori nevoiţi să aştepte 24 de ore şi mai mult, înainte de a fi 

serviţi. Prin acest procedeu s-au pricinuit celor în cauză pagube serioase ! 

Nu este necunoscut acestui Departament că dacă unele oficii consulare sunt 

supraîncărcate, avem pe de altă parte altele care nu prea au de lucru. In aceste din urmă
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Directorul Afacerilor 

Consulare Karadja 

cazuri, funcţionarii sunt totuşi datori să stea la locul lor, în orele reglementare, care sunt pentru 

toate ţările europene, între 10 a.m. şi 1 p.m. 

În acel timp, orice solicitator are dreptul să fie primit şi să fie servit. 

Ministerul doreşte de asemenea, ca în cazuri excepţionale, necesităţi de război, chestiuni 

familiale importante, cazuri de boală, domnii consuli să-şi aranjeze serviciul astfel încât să poată 

acorda o viză urgentă, în orice zi de lucru după amiază până la ora 6. 

Ministerul este hotărât să sancţioneze pe viitor orice abateri, prin rechemarea imediată a 

funcţionarului respectiv. 

Este de aşteptat ca şi consulatele onorifice să rămână deschise între orele 10 şi 1, cum a 

fost de altfel totdeauna cazul, pe cât Ministerul a putut constata. 

În ceea ce priveşte zilele de sărbătoare, toate oficiile consulare vor fi închise în 

sărbătorile legale, observate în ţările în care funcţionează. 

In ziua de 10 mai, în zilele de Paşti ortodox, şi în celelalte zile de sărbătoare legale 

româneşti, care nu coincid cu cele din ţările respective, domnii consuli vor binevoi totuşi să 

organizeze serviciul în aşa fel încât o viză urgentă să poată fi acordată, fără întârziere, între orele 

11-12. 

p. ministrul Afacerilor Străine 

G. Davidescu 

Ministru plenipotenţiar, secretar general 
Nr. 61.866 din 30 iulie 1942. 

ANEXA 2 

Textul unei Convenţii referitoare la situaţia juridică a consulilor, redactat de Institutul 

American de Drept Internaţional, aprobat apoi de Comisia Jurisconsulţilor din Rio de Janeiro şi 

de a 6-a Conferinţă Panamericană 

Convenţiunea a fost semnată la Havana, la 20 februarie 1928, de delegaţii tuturor 

Statelor americane
78

 şi apoi ratificată de multe dintre ele. 

Dăm acest text in extenso, deoarece îl socotim bine redactat, fiind în acord cu teoria şi 

jurisprudenţa internaţională. 

SECTION PREMIERE 

Nomination et attributions 

Article premier - Les Etats peuvent nommer sur le territoire des autres Etats, avec le 

consentement exprès ou tacite de ceux-ci, des consuls qui les y représentent et y défendent leurs 

intérêts commerciaux et industriels et prêtent à leurs nationaux l'assistance et la protection dont 

ils ont besoin. 

                                                        
78 Cu o rezervă din partea Republicii Venezuela şi unele precăziri formulate de reprezentantul Republicii 

Dominicane (v. Bustamante, Droit international public, I, p. 421-427 [Antonio Sanchez de Bustamante y Sirven, 

Droit international public, Tome I, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1934, 626 p.]). 
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Art. 2. - Le mode de nomination et les conditions, ainsi que les classes et la catégorie des 

consuls, seront réglés par la législation interne de l'Etat respectif.  
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Art. 3. - sans le consentement de l'Etat où il va exercer ses fonctions un de ses 

ressortissants ne peut être reconnu comme consul. La concession de l'Exequatur tient lieu 

d'autorisation. 

Art. 4. - Après avoir nommé le consul, l'Etat remettra à l'autre Etat, par la voie 

diplomatique, les lettres de créance qui mentionneront le nom, la catégorie et les attributions du 

titulaire. 

S'il s'agit d'un viceconsul ou d'un agent commercial nommé par le consul, dans les cas 

autorisés par sa loi nationale, les lettres de créance seront envoyées et transmises à celui-ci. 

Art. 5. - Les Etats peuvent refuser leur approbation à la nomination d'un consul sur leur 

territoire ou subordonner l'exercice des fonctions consulaires à certaines obligations spéciales.  

Art. 6. - Le consul ne peut être reconnu comme tel qu'après avoir présenté ses lettres de 

créance et obtenu l'exequatur de l'Etat sur le territoire duquel il va exercer ses fonctions.  

La reconnaissance provisoire du consul pourra être accordée à la demande de la légation 

dudit consul jusqu'à ce que soit reçu l'exequatur en bonne et due forme. 

Les fonctionnaires nommés dans les termes de l'article 4, sont également soumis à cette 

formalité. Dans ce cas, la demande d'exequatur devra émaner du consul. 

Art. 7. - L'exequatur, une fois obtenu, sera remis aux autorités de la circonscription 

consulaire qui protégeront le consul dans l'exercice de ses fonctions et lui garantiront les 

immunités auxquelles il a droit. 

Art. 8. - Le gouvernement du pays peut, à tout instant, retirer l'exequatur au consul; 

mais, sauf le cas d'urgence, il n'aura recours à ce moyen qu’après avoir tenté d’obtenir du 

gouvernement du consul la révocation de ce dernier. 

Art. 9. - En cas de mort, incapacité ou absence des consuls, l'un des employés 

auxiliaires, dont la qualité officielle aura été préalablement portée à la connaissance du Ministre 

des Relations extérieures ou du Secrétaire d'Etat pourra remplir provisoirement les fonctions de 

consul et, pendant le temps de cet exercice, il jouira de tous les droits et prérogatives appartenant 

au titulaire. 

Art. 10. - Les consuls exercent les attributions qui leur seront conférées par la loi de leur 

pays, sous réserve de la législation de l'Etat où ils remplissent leurs fonctions. 

Art. 11. - Les consuls, dans l'exercice de leurs attributions communiqueront 

officiellement avec les autorités de leur circonscription. S'il n'était pas donné suite à leurs 

réclamations ils pourraient, par l'intermédiaire de l'agent diplomatique de leur pays, continuer de 

les adresser au gouvernement de l'Etat; mais ils ne devront communiquer directement avec celui-

ci, qu'en cas d'absence ou vacance dudit agent diplomatique. 

Art. 12. - S'il n'y a pas d'agent diplomatique de l'Etat du consul, celui-ci pourra faire les 

actes diplomatiques autorisés en semblable occurrence par le gouvernement de l'Etat où siège le 

consulat. 

Art. 13. - Une même personne pourra si elle est dûment accréditée à cet effet, réunir la 

représentation diplomatique et les fonctions consulaires, à condition que l'Etat près duquel elle 

est accréditée y consente. 

SECTION II 
Prérogatives des consuls 

Art. 14. - A défaut de convention spéciale entre les deux nations les agents consulaires 

nationaux de l'Etat qui les nomme, ne pourront être détenus ni poursuivis, que 
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dans les cas où ils seront accusés d'avoir commis un fait qualifié de délit par la 

législation locale. 

Art. 15. - Dans les instances criminelles, l'accusation où la défense pourra demander la 

comparation en justice comme témoins, des agents consulaires. Cette demande sera libellée avec 

tous les égards possibles pour la dignité consulaire et les devoirs de la charge, et l'agent 

consulaire y fera droit. 

Dans les instances civiles, les agents consulaires seront soumis à la juridiction des 

tribunaux sous cette réserve nonobstant que si le consul est national de son pays et ne s'adonne 

pas à une occupation particulière lucrative, sa déclaration sera recueillie verbalement ou par écrit 

à sa résidence ou en ces bureaux, avec les égards qui lui sont dus. Toutefois, le consul pourra 

volontairement déposer comme témoin, si cela n'occasionne pas des troubles sérieux dans 

l'exercice de ses fonctionnes officielles. 

Art. 16. - Les consuls ne sont pas soumis à la juridiction locale pour les actes de 

caractère officiel, accomplis dans les limites de leurs attributions. Dans le cas où un particulier se 

jugera lésé par l'acte du consul, il devra adresser sa réclamation au gouvernement qui, s'il juge la 

réclamation justifiés, la fera valoir par voie diplomatique. 

Art. 17. - En ce qui concerne les actes non officiels, les consuls sont soumis, en matière 

civile et criminelle, à la juridiction de l'Etat où ils exercent leurs fonctions. 

Art. 18. - La résidence officielle des consuls et les lieux occupés par les bureaux et les 

archives consulaires, sont inviolables, et en aucun cas les autorités locales ne pourront y entrer 

sans la permission des agents consulaires, ni examiner, ni saisir, sous aucun prétexte, les 

documents ou objets qui se trouvent dans des bureaux consulaires. Aucun agent consulaire ne 

sera requis de produire ses archives officielles devant les tribunaux, ou de témoigner 

relativement à leur contenu. 

Quant les agents consulaires exerceront un commerce sur le territoire de l'Etat où ils 

exercent leurs fonctions, les archives du consulat et les documents y relatifs seront conservés 

dans un local complètement séparé de celui où sont gardés leurs papiers privés ou d'affaires. 

Art. 19. - Les consuls sont tenus de livrer, sur simple réquisition des autorités locales, les 

prévenus de délit ou condamnés pour délit, qui se réfugieraient dans le consulat. 

Art. 20. - Tous les agents consulaires, aussi bien que les employés des consulats, 

nationaux de l'Etat qui les nomme, qui n'exercent pas de profession lucrative dans l'Etat ou ils 

remplissent leurs fonctions, seront exempts de tout impôt national, de l'Etat, de la province ou du 

municipe, sur leurs personnes ou leurs biens, sauf de ceux qui grèvent la possession ou la 

propriété d'immeubles situés dans l'Etat où ils exercent leurs fonctions ou les produits de ceux-ci. 

Les agents consulaires ou employés nationaux de l'Etat qu'ils représentent, sont exempts d'impôts 

sur les traitements, honoraires ou salaires reçus par eux en rétribution de leurs services 

consulaires. 

Art. 21. - L'employé remplaçant l'agent consulaire en son absence ou pour tout autre 

motif jouira, durant son intérim des mêmes immunités ou prérogatives. 

Art. 22. - Les consuls qui font du commerce où exercent d'autres fonctions différentes de 

celles qui correspondent à leurs obligations consulaires, sont soumis à la juridiction locale pour 

tous leurs actes qui ne se réfèrent pas au service consulaire. 
SECTION III 

Suspension et fin des fonctions consulaires 

Art. 23. - Les fonctions consulaires se trouvent suspendues en cas de maladie ou de 
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congé des agents. Elles cessent: 

a) Par la mort; 

b) Par leur mise à la retraite, leur déplacement, leur démission. 

Art. 24. - La présente convention ne porte pas atteinte aux droits acquis antérieurement 

par les parties contractantes en vertu d'un accord international.
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H-H-H- 

OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ: Înainte de plecarea din ţară a unei delegaţii însărcinate cu 

negocierea sau semnarea unei convenţii internaţionale, Direcţia Protocolului a M.A.S. va avea 

grijă să-i remită un exemplar din instrucţiunile tehnice de faţă, odată cu paşaportul sau alt act de 

călătorie (v. § 41 de mai jos). 

§ 1.- Practica diplomatică constantă, urmată de toate ţările din lume, pune în sarcina 

unui singur Departament - cel al Afacerilor Străine - răspunderea legămintelor internaţionale 

încheiate. 

Aşa este şi cazul în legislaţia românească
a
. 

§ 2.- Pentru buna aplicare a dispoziţiunilor necesare urmăririi pricipiului astfel stabilit, 

socotesc necesar să dau directivele de faţă, cuprinzând, fără a epuiza subiectul, anumite reguli de 

drept internaţional şi drept public românesc, care vor fi avute în vedere, ori de câte ori este vorba 

ca România să încheie un tratat sau o convenţie, de orice natură ar fi, cu un stat străin. 

I. Numele generice ale învoielilor 

§ 3.- învoielile internaţionale pot fi orânduite sub următoarele nume generice: traité, 

convention, pacte, arrangement, accord, règlement, union, acte, protocole, modus vivendi, 

capitulation şi concordats 

II. Denumirea şi clasificarea învoielilor după cuprinsul lor. 

§ 4.- în momentul când instrucţiunile de faţă sunt date, dreptul convenţional românesc 

ca şi al Europei şi al lumii întregi, se găseşte într-o stare haotică. Nimeni nu mai 
79 80

 ştie exact ce 

                                                        
a Dispoziţiunile respective din toate Legile de organizare ale Ministerului Afacerilor Străine român din trecut 

şi prezent sunt precum urmează: 

80 Legea pentru organizarea M.A.S. din 21 martie 1873, art. 3: „Ministerul Afacerilor Străine 

exercită şi interpretă tratatele şi convenţiunile. Are lucrările politice relative la aceste acte ... Se ocupă cu 

proiectele de convenţiuni. Pregăteşte tratatele de comerţ şi navigaţiune. Cere şi dă ratificare acestor 

instrumente". 

2. Legea pentru reorganizarea M.A.S din 13 februarie 1894, art. 2: „Ministrul Afacerilor Străine are în 

atribuţiile sale exclusive: negocierea şi interpretarea tratatelor şi convenţiunilor de orice natură cu statele 

străine....". 

3. Legea pentru organizarea M.A.S. din 15 martie 1912, art. 2 repetă textual acelaşi lucru.  

4. Legea pentru reorganizarea M.A.S. din 18 iulie 1921, art. 2, Ibid. 

5. Legea generală pentru organizarea tuturor ministerelor din 2 august 1929, art. 41: 

„Ministerul de Externe are ca atribuţiuni ... încheierea, interpretarea şi executarea tratatelor şi convenţiunilor 

internaţionale ... ". 

6.Legea pentru organizarea M.A.S. din 15 iulie 1938 (publicată în Monitorul Oficial nr. 161 din 16 iulie 

1938 şi încă odată, cu mici modificări în Monitorul Oficial nr. 40 din 17 februarie 1939), art. 2, alin. 1: „Ministerul 

Afacerilor Străine are în atribuţiunile sale exclusive ... negocierea şi interpretarea tratatelor şi convenţiilor de 

orice natură. 

Elaborarea tratatelor şi convenţiilor de orice natură cu statele străine cade în atribuţiunile diverselor 

organe ale Ministerului Afacerilor Străine, întrunite în comisiuni, la care vor fi chemaţi şi delegaţi tehnici ai 

departamentelor interesate. 

Aceste comisiuni vor lucra sub preşedinţia Ministrului Afacerilor Străine sau împuternicitului său".  

7. Legea pentru organizarea M.A.S. al regatului României, din 8 aprilie 1944, art. 3, alin. 2: 

„Pregătirea, negocierea, elaborarea şi punerea în vigoare a tratatelor şi convenţiilor de orice natură cu statele 

străine aparţin exclusiv Ministerului Afacerilor Străine" şi art. 7, alin. 1: „Actele şi obligaţiunile internaţionale 

ale statului, de orice natură ar fi ele, trebuie să fie luate de Ministerul Afacerilor Străine sau cu avizul său 

conform, el având semnătura actelor, scrisorilor şi documentelor internaţionale".  
b V. Bustamante, Droit internaţional public, III, p. 352 [Antonio Sanchez de Bustamante y Sirven, Droit 

internaţional public, Tome III, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1936, 624 p.]. 
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convenţii mai sunt în vigoare, în întregime sau parţial, ce clauze mai sunt aplicabile sau sunt 

căzute în desuetudine fără nici o speranţă de a fi reînviate, lipsind condiţiunea „rebus sic 

stantibus". Contradicţiuni între diferitele tratate socotite în vigoare sunt deasemenea frecvente.  

Este desigur în interesul ţării ca şi al cooperaţiei internaţionale, să grăbim aşezarea 

dreptului convenţional pe un temei solid şi clar, menit să reducă după putinţă divergenţele de 

interpretare, discuţiile, neînţelegerile şi conflictele între statele contractantei 

Acest scop este înlesnit, dacă toate convenţiile încheiate vor purta de acum înainte 

denumirea exact corespunzătoare cuprinsului lor şi dacă se va evita pe cât posibil combinarea 

multor domenii generale într-o singură învoială. împărţirea materiei în mai multe convenţii 

scurte, eventual semnate în acelaşi timp, mai aduce cu sine folosul că unele din ele, putând fi de 

natură mai permanentă, rămân mult timp în vigoare, pe când altele vor avea nevoie să fie 

înlocuite după un timp printr-o nouă învoială. 

Dacă mai multe materii permanente şi efemere sunt combinate în una şi aceeaşi 

învoială, se simte nevoia a încheia, după un timp, un nou acord necesitând tratative şi asupra 

unor puncte bine stabilite, asupra cărora nici n-ar trebui pierdut timpul, punctele câştigate fiind 

astfel iarăşi puse în discuţie. 

Fosta Ligă a Naţiunilor s-a ocupat fireşte de această problemă, întocmind în multe 

domenii convenţii tip, lucrate de cei mai buni jurişti, îngrijite atât ca fond cât şi ca formă. 

Caracteristic pentru aceste modele de convenţii este că sunt scurte, clare şi precise
d
. 

Importanţa acestei chestiuni mai este ilustrată printr-un exemplu dat de Pillet
6
, în 

capitolul său privitor la starea juridică a străinilor. Pasagiul este precum urmează: „Luând 

lucrurile literal, ar părea că sub regimul convenţional n-ar trebui să existe nici o deosebire din 

punctul de vedere al folosirii drepturilor private, între naţionali şi străini. Dacă mai adăugăm că 

negociatorii tratatelor sunt foarte darnici în folosirea clauzei naţiunii celei mai favorizate, s-ar 

putea ajunge la aceeaşi concluziune. 

Jurisprudenţa însă, departe de a intra pe această cale, a dat întotdeauna o interpretare 

restrictivă acestor convenţii. Deoarece clauzele discutate figurează în genere în tratate denumite 

de comerţ, jurisprudenţa franceză n-a consimţit niciodată să extindă dincolo de nevoile 

comerţului efectele stipulaţiei de egalitate între naţionali şi străini, întâlnite atât de frecvent în 

tratatele respective. Această interpretare mai avea avantagiul de a reduce la o măsură destul de 

îngustă efectul clauzei naţiunii celei mai favorizate. 

Ne vom feri să asumăm vreo garanţie că această metodă oglindeşte intenţia 

negociatorilor care au redactat redactat aceste tratate. Este suficient să constatăm că jurisprudenţa 

s-a stabilit în acest sens". 

Avem deci aici o ilustraţie a faptului că efectele intenţionate ale unui tratat, se pot găsi 

reduse în aplicarea lui efectivă, prin faptul că acel tratat poartă o denumire care nu corespunde 

exact scopului şi cuprinsului său. 

c
 Studiile necesare pentru aşezarea dreptului nostru convenţional pe un temei solid vor cădea în viitor, cel puţin 

parţial, în sarcina Direcţiei Tratatelor, în organizarea viitoare a Ministerului Afacerilor Străine, această Direcţie 

lucrând în strânsă colaborare cu Consiliul Juridic al Departamentului 
d
 Vezi de pildă: Manual VII, 15: „Dubla 

impunere şi evaziunea fiscală" § 12-13. 
e
 Droit International Privé, I, p. 329 [Antoine Pillet, Traité pratique de droit international privé, Tome I, Paris, Librairie 

de la Société du Recueil Sirey, 1923, 789 p.]. 

In cazurile citate, este deci bine ca materia să fie împărţită în tratate de comerţ, de 

stabilire, de navigaţie, etc., după nevoie. 
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Funcţionarii ţinând de acest Departament vor avea în vedere cele astfel arătate, când va 

fi cazul. Principiul astfel enunţat, poate fi socotit ca acceptat, cel puţin ca regulă generală, de 

acest Departament
f
. 

Această metodă de împărţire a materiilor discutate, în mai multe locuri deosebite, a fost 

urmată, când a fost cu putinţă, şi pentru întocmirea diferitelor capitole din Manualul de faţă. 

III. Competenţe 

§ 5.- Ministerul Afacerilor Străine, având - precum am văzut - prin lege reprezentarea 

tuturor intereselor internaţionale ale României, este de dorit ca nici un aranjament să nu fie 

negociat şi încheiat cu un stat străin, fără prealabila înştiinţare, participare şi consimţământ al 

acestui Departament. 

Şefii de misiune şi ceilalţi funcţionari în post în străinătate vor observa acest principiu în 

mod riguros, urmând deaproape dispoziţiunile cuprinse în circulara ministerială nr. 99.495 din 7 

decembrie 1942 (dată în rezumat ca anexa 1 aici alăturată)
g
. 

IV. Iniţiative 

§ 6.- O învoială internaţională nu se poate încheia în genere decât în urma unor tratative 

începute, după iniţiativa luată de unul din guvernele participante. 

Cu toate că orice titular de misiune diplomatică a ţării este competent a face 

Ministerului sugestiuni - verbale sau prin raport - asupra oportunităţii de a se încheia o învoială 

cu caracter internaţional, miniştrii plenipotenţiari (şi încă mai mult ceilalţi funcţionari trimişi în 

străinătate) se vor feri a lua iniţiative în această privinţă, fie chiar numai verbal, înainte de a 

primi instrucţiuni ministeriale precise în acest sens. 

§ 7.- Orice propuneri ce i-ar parveni însă de la străini pentru încheierea unui acord, va fi 

imediat supus Ministerului, fără ca reprezentantul ţării să ia poziţie faţă de guvernul străin în 

chestiune sau să emită chiar o părere, înainte de a cunoaşte atitudinea principială a guvernului 

regal faţă de chestiunea ridicată. 

V. Lucrări pregătitoare 

§ 8.- In practică, se întâmplă adesea ca un agent diplomatic să primească instrucţiuni de 

a îndeplini lucrări pregătitoare pentru negocierea unei convenţii, această învoială urmând însă să 

fie încheiată de alţi delegaţi, special numiţi pentru a semna. In acest caz, Ministerul va da 

instrucţiuni precise împreună cu toată documentaţia necesară. 

In alte cazuri, cele mai dese de altfel, negocierile vor fi purtate de o delegaţie numită 

special de guvernul regal pentru a duce tratativele necesare cu cel străin respectiv. 

f
 A se vedea şi § 40, lit. B de mai jos. 

g
 Necesitatea unei asemenea circulare a fost dovedită prin faptul că un Departament a negociat în anul 1941 o 

convenţie lipsită de clauze, arătând data intrării în vigoare sau procedura de îndeplinit în acest scop. In cazul citat, 

cunoştinţele tehnice ale funcţionarilor acestui Departament n-ar fi fost de prisos. Şefii de misiune vor observa totuşi 

excepţia menţionată în ultimul paragraf al circularei despre care este vorba. Incă în anul 1943, o autoritate superioară 

regională românească s-a socotit competentă a intra în tratative pentru negocierea unei convenţii internaţionale, fără 

ştirea Ministerului Afacerilor Străine. 

VI. Chestiuni de protocol 

§ 9.- In cazurile prevăzute la § 8 şi oricând ar sosi în străinătate un delegat sau o 

delegaţie însărcinată cu tratarea sau încheierea unei învoieli legând statul român, acesta este 

obligat să se prezinte la legaţiunea română competentă (vezi dispoziţiunile date prin Manual II, 
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23). 

Şeful de misiune este pe de altă parte dator să facă în asemenea cazuri toate prezentările 

necesare. El va mai pune, dacă este cazul, pe aceşti delegaţi în contact personal cu funcţionarul 

(de preferinţă diplomatic) cel mai potrivit al legaţiunii, pentru a da toate lămuririle necesare 

asupra protocolului şi obiceiurilor locale (cărţi de vizită ce urmează să fie depuse, etc.). 

Funcţionarul astfel desemnat este atunci şi răspunzător pentru ca delegaţii, ţinând adesea de alte 

Ministere şi neputând fi la curent cu toate regulile protocolare, să primească într-adevăr la timp 

toate lămuririle necesare. 

Legaţiunea competentă va da de asemenea, tot prin acest funcţionar delegat, toate 

lămuririle necesare referitoare la plasarea invitaţilor la mesele eventual date de asemenea 

delegaţi. 

VII. Transmiterea corespondenţei oficiale a delegaţilor 

§ 10.- Delegaţii special numiţi pentru a duce tratative sau pentru a semna o învoială, au 

dreptul să expedieze corespondenţa oficială în ţară (sau adresată ministrului Afacerilor Străine 

sau altui ministru dacă el se află în altă parte), prin mijlocirea legaţiunii şi Ministerului 

Afacerilor Străine. Şeful de misiune va fi pus la curent cu cuprinsul corespondenţei oficiale astfel 

trimise, el nu are însă nici un drept s-o cenzureze sau să adauge completări personale. 

Legaţiunea va mai dispune, după putinţă, cifrarea şi expedierea promptă în ţară a 

telegramelor redactate de asemenea delegaţi. 

Dacă aceştia ţin de alte departamente, costul telegramelor lor va fi suportat de ei, 

legaţiunile neavând fonduri pentru acest scop, fără să fi primit instrucţiuni speciale. In cazurile 

însă când delegatul respectiv socoteşte că telegrama este urgentă, şeful de misiune nu va refuza 

să-l înainteze, plătind costul dacă este necesar. 

Curierii diplomatici sunt strict opriţi a lua pachete private în ţară, pentru oricine ar fi. 

VIII. Locul tratativelor 

§ 11.- Când guvernul regal se hotărăşte a intra în negocieri cu un stat străin pentru 

încheierea unei învoieli, rămâne întâi de stabilit unde vor avea loc tratativele necesare, în 

Bucureşti sau în altă localitate. 

Când părţile vor fi căzut de acord să negocieze în capitala unui stat străin şi când 

tratativele nu vor fi duse de un delegat al ţării numit „ad hoc", agentul diplomatic competent va 

putea primi deplinele puteri necesare din partea acestui Departament. 

IX. Deplinele puteri 

§ 12.- Deplinele puteri pentru a negocia, încheia şi semna în condiţiunile hotărâte de 

guvern, vor fi trimise în timp agentului diplomatic sau delegatului special însărcinat să ducă 

tratativele necesare.
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Acest document va fi însoţit de instrucţiunile confidenţiale socotite necesare de acest 

Departament, rămânând ca negociatorul român să mai solicite de la Minister lămuriri 

suplimentare sau documentaţia de care ar mai avea nevoie. 

X. Schimbul sau prezentarea deplinelor puteri 

§ 13.- Deplinele puteri pot fi prezentate sau schimbate. Dacă ele sunt schimbate, 

împuternicirea originală a reprezentantului străin va fi înaintată Ministerului în acelaşi timp cu 

exemplarul învoielii încheiate, cuvenit statului român. 

Dacă deplinele puteri rămân în posesiunea plenipotenţiarilor, cel străin va fi rugat să 

prezinte, pentru dosarul acestui Minister, o copie fotostatică sau legalizată a împuternicirii 

reţinute de el. 

Delegatul străin are fireşte un drept similar a primi în acest caz o copie fotostatică sau 

legalizată de pe împuternicirile delegatului român. 

XI. Procedura de urmat după schimbarea sau prezentarea deplinelor puteri 

§ 14.- După formalităţile arătate la § 13 şi după ce deplinele puteri vor fi găsite 

suficiente („en bonne et due forme"), negocierile vor putea începe, după cum ar hotărî 

plenipotenţiarii, de comun acord. 

§ 15.- Negociatorii români vor observa atunci regulile ce urmează: 

Dacă iniţiativa pentru încheierea acordului porneşte din partea românească şi dacă 

Ministerul hotărăşte astfel, agentul diplomatic al ţării sau delegatul numit ad hoc, va prezenta 

delegaţilor străini un text de bază pe care-l va fi primit de la Minister, în acelaşi timp cu 

deplinele puteri. 

Acest text poate fi supus împuterniciţilor străini prin înmânare directă sau pe cale 

diplomatică, spre examinare, înainte de începerea discuţiunilor
h
. 

Orice cerere de modificare a textului, prezentată (de preferinţă în scris) de guvernul 

străin sau orice contrapropuneri primite, vor fi numaidecât înaintate Ministerului, aşteptându-se 

apoi instrucţiunile cuvenite. 

Ministerul dezaprobă ca principiu ca un text, important sau nu, înmânat de un guvern 

străin, să fie transmis cifrat la Minister, ceea ce este întotdeauna periculos pentru păstrarea 

secretului cifrului. 

Oficiul diplomatic va opri, ca de obicei pentru dosar, copie de pe textul de bază şi de pe 

toate contrapropunerile primite şi eventual înaintate Ministerului. 

§ 16.- Dacă textul de bază este propus de guvernul străin, agentul diplomatic român sau 

negociatorul special numit îl va trimite Ministerului, oprind o copie şi aşteptând instrucţiunile 

cuvenite, înainte de a începe orice negocieri. 

h
 In legătură cu discuţiile pentru încheierea unei convenţii, se va observa pasagiul care urmează, tradus din Garcia de 

la Vega (Guide pratique des agents politiques, Paris, 1899, p. 197 [Désiré de Garcia de la Vega, Guide pratique des agents 

politiques du Ministère des Affaires Étrangères. Cérémonial national et cérémonial de la cour de Belgique,  Quatrième 

édition, revue, corrigée et augmentée, Paris, Albert Fontemoing Éditeur, 1899, 725 p.]): „Prima regulă de observat 

este de a nu presupune nimic şi a nu intreprinde nici o acţiune neautorizată, de a cere instrucţiuni precise şi de a 

înţelege bine că, în materie de discuţiune pozitivă, fie că este vorba de a declara sau de a răspunde, singuri guvernele 

au căderea de a propune şi a negocia. Agenţii diplomatici nu sunt decât organe. N-au nici un drept a acorda sau a 

refuza sau a ajunge la o tranzacţie. Ei expun numai cele hotărâte de guvernele ce reprezintă. Cu toate că nu sunt astfel 

decât organe fără voinţă, nu trebuie să fie însă organe lipsite de inteligenţă. Expunând deciziile ce sunt datori să 

transmită, ei au sarcina a convinge cealaltă parte a alege momentul şi a asigura izbânda".  
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XII. Articolele necesare în orice învoială internaţională 

§ 17.- Având în vedere cele arătate la § 15 de mai sus, nota în josul paginii, Ministerul 

crede util să amintească faptul că următoarele părţi constitutive urmează să figureze în orice 

învoială internaţională ce va fi semnată de acum înainte de România: 

a/ Expunerea de motive (préambule sau exorde) precizând obiectul învoielii şi venind 

imediat după enumerarea statelor contractante şi a împuterniciţilor lor, cu titlurile oficiale şi 

funcţiunile acestora (vezi § 18 de mai jos). 

b/ Preciziunea că plenipotenţiarii au schimbat sau au prezentat deplinele lor puteri, 

găsite în regulă şi că au căzut de acord asupra cuprinsului învoielii care urmează. 

c/ Articolele cuprinzând stipulaţiuni convenţionale hotărâte de comun acord, clar şi 

concis expuse şi rânduite în secţiuni, capitole şi paragrafe, cum ar fi cazul, însoţite fiind de 

eventuale anexe. 

Şirul tradiţional al clauzelor, stabilit de o bună şcoală diplomatică este: întâi cele având 

un caracter general, apoi clauzele speciale şi la sfârşit stipulaţiunile necesare pentru executarea 

învoielii. 

d/ Clauzele finale de executare, cuprinzând dispoziţiuni precise asupra datei intrării în 

vigoare a învoielii, formalităţilor necesare în acest scop, schimbul instrumentelor de ratificare, 

arătându-se şi termenul şi locul acestui schimb, etc. Se va preciza durata înţelegerii sau termenul 

în care va fi pe deplin executată, eventuale previziuni pentru denunţarea ei, pentru menţinerea ei 

prin tacită reconducţie sau prin îndeplinirea unor anumite formalităţi pentru reînnoire, prorogare, 

ş.a.m.d. 

e/ Menţiunea numărului de exemplare originale în care învoiala a fost încheiată şi, dacă 

este cazul, care anume din textele redactate în mai multe limbi va lega fiecare din părţile 

contractante (vezi § 21 de mai jos). 

f/ Articolul tradiţional, arătând că plenipotenţiarii „drept care" (en foi de quoi) au 

semnat învoiala, aplicând peceţile lor, dacă este cazul. g/ În sfârşit, data şi locul încheierii şi h/ 

Semnăturile împuterniciţilor şi sigiliile lor. 

Ministerul doreşte ca regulă ca toate aceste puncte să fie obsevate. Cu toate că unele 

dintre ele nu sunt decât tradiţionale, datând dintr-o epocă, când metodele diplomatice de astăzi 

nu erau cunoscute, este totuşi în folosul oricărei înţelegeri ca ea să fie cel puţin de o formă 

impecabilă, clară şi chiar elegantă, oricare ar fi cuprinsul ei. 

XIII. Principiul alternativei 

§ 18.- Egalitatea între state cere ca într-un tratat sau într-o convenţie internaţională 

încheiate în două sau mai multe exemplare originale, numele şi calitatea plenipotenţiarului 

fiecăreia dintre înaltele părţi contractante şi semnătura acestuia (sau acestora) să figureze în locul 

întâi în exemplarul care rămâne în posesia statului respectiv. Împuterniciţii români vor avea deci 

grijă ca numele lor să figureze înainte de cel al delegaţilor străini în exemplarul învoielii care va 

rămâne proprietatea statului român. 

§ 19.- Când un instrument se întocmeşte numai într-un singur exemplar, se urmează 

ordinea alfabetică a numelor statelor contractante, în limba în care este redactată învoiala, pentru 

înşirarea lor şi semnăturile plenipotenţiarilor. În diplomaţia clasică această limbă era, fireşte, cea 

franceză, iar în timpuri mai vechi cea latină. 
XIV. Limba folosită pentru învoială 

§ 20.- Când un text de tratat sau convenţie este redactat în două limbi (română şi cea 
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străină) cele două texte vor fi aşezate ca regulă generală pe coloane verticale paralele, ocupând 

fiecare dintre ele câte o jumătate de pagină
i
. 

Pe documentul original care rămâne în posesia statului român, textul românesc va figura 

în coloana din stânga, iar cel în limba străină pe aceea din dreapta. Pe originalul păstrat de 

guvernul străin, textul românesc va figura la dreapta, iar cel în limba străină în stânga). 

§ 21.- Textele de învoieli redactate în două limbi, dintre care una română, vor cuprinde 

întotdeauna o clauză stipulând că România va fi legată de textul în limba română, singurul 

socotit de noi ca fiind obligatoriu în caz de divergenţă de interpretare
k
. 

Deoarece cealaltă parte contractantă va cere probabil observarea unui principiu similar 

în favoarea limbii ei, reiese că nu se va semna nici o învoială redactată în mai multe limbi, 

înainte ca Ministerul să fi aprobat şi confirmat concordanţa textelor înfăţişate sau să fi dat alte 

dispoziţiuni precise în această privinţă. 

§ 22.- In textele şi convenţiile încheiate de România şi întocmite atât în limbile părţilor 

contractante, cât şi într-o limbă internaţională (de pildă cea franceză), Ministerul înţelege să 

stabilească regula că se va însera o clauză prevăzând că singur textul redactat în acea a treia 

limbă (adică cea internaţională) este socotit ca original de toate părţile contractante, în caz de 

divergenţă de interpretare. 

XV. Conformitatea textelor 

§ 23.- înainte de a semna o învoială, delegatul cel mai mare în grad ţinând de acest 

Departament* îşi asumă personal răspunderea că textele în diferitele limbi folosite în cele două 

originale sunt conforme cu textele aprobate de Minister şi asupra cărora părţile contractante au 

căzut de acord
m
, aceasta bineînţeles în cazul când Ministerul nu va fi aprobat formal cele două 

texte (conform § 21, alin. 2 de mai sus). 

Dacă acest delegat nu ştie la perfecţie limba străină folosită, se vor cere instrucţiuni la 

timp de la Minister, pentru a se putea stabili care funcţionar român îşi va asuma răspunderea 

pentru conformarea textelor. 
81

 

Funcţionarul răspunzător va lua măsurile necesare pentru a se încredinţa, în măsura 

putinţei, că textele în limbi străine sunt întocmai cu cele încuviinţate de Minister, ca redând 

sensul exact al celor înfăţişate în limba română. 

Se va da o atenţie deosebită punctuaţiei textelor, în orice limbă ar fi. 

                                                        
81 Aşezarea celor două texte pe pagini alăturate este îngăduită, sistemul cu cele două coloane fiind însă preferat 

de Minister. 
j Pentru învoielile încheiate cu anumite ţări orientale (de pildă Egipt), folosindu-se litere care nu se potrivesc 

pentru aşezarea pe coloane, Ministerul va putea da instrucţiuni de a se întocmi şi a se semna două originale 

deosebite, câte unul în fiecare din limbile folosite, observându-se însă cu stricteţe cele arătate la § 21 din 

instrucţiunile de faţă. k Obiceiul de a recunoaşte ca autentice textele „en juste" redactate în mai multe limbi, nu 

poate fi aprobat de acest Departament. Se vor observa între altele, discuţiile la care a dat loc interpretarea art. 

19 al Pactului Societăţii Naţiunilor, din cauza nepotrivirii între textul englez şi cel francez (vezi Genet: Traité de 

diplomatie et de droit diplomatique, III, p. 380 [Raoul Genet, Traité de diplomatie et de droit diplomatique, Tome III, Les 

actes diplomatiques, Paris, Auguste Pedone, 1931, 611 p.]). 

' Nu este întotdeauna sigur ca acel delegat ţinând de acest Departament să fie şi „şeful delegaţiei", care este 

adesea un ministru de cabinet sau altă personalitate de seamă. 
m Răspunderea conformităţii anexelor tehnice (financiare, navale, veterinare, sociale, etc.) cade asupra 

primului delegat al Ministerului competent, ceea ce i se va pune în vedere din partea şefului de misiune sau 

şefului delegaţiunii, acesta asumând în caz contrar el personal răspunderea. Delegatul tehnic va parafa aceste 

anexe pe exemplarele păstrate în dosarele acestui Departament şi ale legaţiei respective (vezi mai jos § 25).  
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XVI. Errata şi corecturi 

§ 24.- Errata şi corecturi sau adaosuri, oricât de neînsemnate ar fi ele, nu sunt admise 

într-o învoială originală, fără ca o adnotaţie „ad hoc" parafată de plenipotenţiari să figureze în 

margine. Preferabil este ca textul defect să fie recopiat înainte de semnare, agenţii diplomatici şi 

alţi negociatori români fiind ţinuţi să observe această regulă. 

XVII. Parafarea acordurilor 

§ 25.- Nici o învoială internaţională legând statul român neputând fi semnată, înainte ca 

instrucţiuni precise să fi fost date arătând că textul propus a fost aprobat de acest Departament, 

plenipotenţiarii vor fi prudenţi când ar fi invitaţi să parafeze chiar un proiect de acord (prin 

punerea de iniţiale pe un document înfăţişat). 

§ 26.- In cazurile unei parafări neautorizate în prealabil de acest Departament, arătând că 

negociatorii români şi străini au căzut principial de acord asupra unui text sub rezerva aprobării 

guvernelor respective, plenipotenţiarii noştri vor avea grijă să raporteze Ministerului, amănunţit 

şi fără întârziere, împrejurările care au dus la o acceptare provizorie a proiectului, înaintând ca 

regulă generală (adică dacă timpul îl permite) in extenso şi toate anexele, solicitând autorizarea 

semnăturii definitive. 

Ministerul va hotărî atunci dacă aprobă textul parafat, dezlegând pe negociatorul român 

de orice răspundere. 

§ 27.- In cazul contrar, şi cu toate că prin parafarea unui text înaltele părţi contractante 

nu sunt întru nimic legate, guvernul regal ar putea fi pus uneori în situaţia de a fi silit să refuze 

formal un proiect de legământ, când ar fi interesul statului să nu se pronunţe, amânând orice 

hotărâre. 

Spre a evita tocmai asemenea greşeli de tactică care ar putea slăbi poziţiunea noastră, 

delegatul ţării va cere, oricând i-ar fi cu putinţă, răgazul necesar pentru a examina în linişte 

textele propuse şi asupra cărora se va fi căzut virtualmente de acord, înainte de a le parafa. 

XVIII. Semnarea „ad referendum" 

§ 28.- In cazurile când împuternicitul român nu va fi primit instrucţiunile necesare sau 

dacă aceste instrucţiuni nu sunt destul de clare sau amănunţite asupra unor clauze cuprinse în 

proiectul de convenţie prezentat, este uneori oportun ca el să semneze acest proiect „ad 

referendum" sau „sub spe rati" (sub rezerva ratificării). 

Aceste cuvinte vor fi scrise cu mâna împuternicitului respectiv imediat deasupra 

semnăturii sale. 

Diplomatul sau împuternicitul se foloseşte de asemenea procedee tărăgănitoare în 

cazurile când, deşi crede util sau necesar să semneze învoiala propusă, socoteşte totuşi că o 

acceptare necondiţionată din partea sa ar depăşi instrucţiunile sale. 

Rămâne atunci pentru ministrul Afacerilor Străine să hotărască asupra efectului juridic 

al semnăturii astfel date, cu rezerve, de împuternicitul respectiv. 

Se va observa că o învoială internaţională poate fi negociată de la început „sub spe rati", 

niciodată însă „ad referendum"
11

. 

Răspunderea negociatorului este negreşit mai mare când se foloseşte de termenul „sub 

spe rati", decât de formula „ad referendum"; este bine ca această nuanţă să fie observată. 
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XIX. Îndatoririle şefilor de misiune după semnarea unor învoieli între 

România şi ţările unde sunt acreditaţi 

§ 29.- Agentul diplomatic competent care a semnat sau care ştie că s-a semnat o învoială 

cu ţara în care este acreditat, va îndeplini din oficiu următoarele îndatoriri, fără a mai aştepta 

instrucţiuni prealabile de la Minister, pentru fiecare caz ce se va ivi: 

a/ Va înştiinţa Ministerul telegrafic (cifrat sau nu, după cum va fi cazul) în ziua chiar a 

semnării convenţiei, dacă a avut loc în ţara în care este acreditat acel agent. 

b/ Va trimite Ministerului textul original al învoielii semnate împreună cu deplinele 

puteri ale plenipotenţiarilor străini, dacă aceste documente i-au fost remise sau dacă el însuşi a 

semnat acordul (vezi mai sus § 12). Aceasta se va face cu primul curier sau după cum va hotărî 

Ministerul. Va cere, dacă este cazul, textul învoielii semnate. O copie de pe toate legămintele 

încheiate şi în vigoare trebuie neapărat să se găsească în dosarele legaţiunii române funcţionând 

în acea ţară (vezi şi § 35 de mai jos). 

La textele înaintate de legaţiuni, se vor alătura toate amănuntele necesare referitoare la 

procedura urmată cu ocazia semnării, o dare de seamă sau textul însuşi al discursurilor 

pronunţate şi aşa mai departe. 

c/ Va cerceta în urma căror formalităţi şi la ce dată învoiala semnată va intra în vigoare 

şi dacă oficiul pe care îl conduce are cumva îndatoriri de îndeplinit în acest scop. In caz 

afirmativ, nu va întreprinde totuşi nimic, înainte de a cere instrucţiuni de la Minister. 

d/ Va înştiinţa, dacă este cazul, consulatele în subordine despre semnarea învoielii, 

trimiţându-le eventual textul şi alte lămuriri necesare (data intrării în vigoare, instrucţiuni de 

aplicare, etc.). 

e/ Se va pune la curent, dacă este necesar, cu procedura cerută de legea străină 

respectivă, spre a da învoielii fiinţa legală cerută în acea ţară şi pentru intrarea ei în vigoare. 

Amintesc că organele de stat competente pentru ratificarea unei convenţii, variază mult 

de la caz la caz. Ele pot fi şeful puterii executive, diferite autorităţi după caracterul şi obiectul 

învoielii, reprezentanţa naţională sau unul din corpurile legislative şi aşa mai departe. 

Agentul diplomatic, la curent cu procedura legală necesară, nu va face totuşi nimic 

pentru accelerarea sau întârzierea formalităţilor, fără a avea în prealabil instrucţiuni ministeriale 

precise. 

El este totuşi competent a face Ministerului Afacerilor Străine propuneri şi dator să 

raporteze orice întârziere ce i-ar pare anormală în îndeplinirea formalităţilor legale sau 

diplomatice căzând în sarcina părţii contractante străine. El nu are căderea de a consimţi, fără 

instrucţiuni speciale, la accelerarea sau amânarea ratificării. 

f/ Va proceda la schimbul sau depunerea instrumentelor de ratificare, după primirea 

ordinelor ministeriale cuvenite. 
82

 
XX. Schimbul sau depunerea instrumentelor de ratificare 

§ 30.- Agentul diplomatic, însărcinat cu efectuarea schimbului, sau cu depunerea 

instrumentelor de ratificare, sau să asiste un împuternicit al României având această îndatorire, 

va observa următoarele: 

a/ Principiul alternativei, menţionat mai sus la § 18, să fie urmat şi în protocolul 

certificând că schimbul instrumentelor de ratificare a avut loc. 

                                                        
n Vezi Genet, op. cit., II, p. 641 [Raoul Genet, Traité de diplomatie et de droit diplomatique, Tome II, L'action 

diplomatique. Administrations centrales. Droit de légation. Mission diplomatique. Protocole. Style diplomatique, Paris, 

Auguste Pedone, 1931, 652 p.]. 
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b/ Înainte de a se semna acest protocol, împuternicitul României va controla ca textele 

cuprinse în instrumentul de ratificare destinat guvernului român să fie întocmai conforme cu cele 

înmânate Departamentului sau delegatului străin (exceptându-se bineînţeles divergenţele 

„alternativei"). Anexele făcând parte din acord să fie deasemenea identice şi alăturate in extenso.  

c/ Ministerul va fi înştiinţat, printr-o scurtă telegramă, cifrată sau nu, după cum va fi 

cazul, despre schimbul efectuat. Instrumentul primit împreună cu protocolul de ratificare va fi 

înaintat cu primul curier, dacă Ministerul nu hotărăşte altfel. 

Orice discursuri pronunţate sau alte amănunte (protocolare, etc.) referitoare la schimbul 

instrumentelor de ratificare, vor fi înaintate Ministerului prin raport, dacă nu sunt împrejurări 

serioase cerând ca aceste informaţiuni să fie date telegrafic. 

d/ Ministerul va fi înştiinţat telegrafic cu câteva zile înainte, despre data fixată pentru 

schimbul instrumentelor de ratificare, în toate cazurile când intrarea în vigoare a învoielii este 

legată de acest timp. 

Direcţia Tratatelor va avea atunci timpul necesar să dispună publicaţiunile legale în 

Monitorul Oficial, dacă este cazul, pe ziua următoare intrării în vigoare a învoielii (vezi § 40 de 

mai jos). 

Rămâne bineînţeles că orice amânare a datei fixate pentru schimbul instrumentelor de 

ratificare va fi telegrafiată Ministerului la timp, pentru a împiedica o publicare prematură în 

Monitorul Oficial. 

§ 31.- Agentul diplomatic competent va înştiinţa consulatele pendinte despre efectuarea 

schimbului instrumentelor de ratificare şi intrarea în vigoare a acordului, în măsura în care 

aceasta ar fi necesar, dând totodată instrucţiunile cuvenite de aplicare, împreună cu alte lămuriri. 

XXI. Data învoielilor internaţionale 

§ 32.- învoielile semnate de România sau de alte state vor fi întotdeauna citate sub data 

semnăturii lor, iar nu sub aceea a intrărilor în vigoare sau altfel. 

XXII. Îndatoririle permanente ale şefilor de misiune după intrarea în vigoare a învoielilor 

dintre România şi ţările unde sunt acreditaţi. 

§ 33.- Aceste îndatoriri generale şi permanente sunt: 

a/ Şeful de misiune va observa ca drepturile României, dobândite prin tratatele şi 

convenţiile încheiate cu statul în care este acreditat, să fie respectate întocmai, raportând 

Ministerului orice ştirbire a drepturilor noastre ce ar constata, când nu poate obţine pe loc şi fără 

întârziere ţinerea angajamentelor luate (vezi şi Manual I, 6 § 3). 

Cazurile aplanate pe loc vor fi totuşi aduse la cunoştinţa Ministerului, când ele ar stabili 

precedente sau când ar prezenta un interes deosebit. Ele vor fi, în tot cazul, menţionate în 

rapoartele statistice anuale, conform Manual VI, 3. 

b/ El va atrage atenţia Ministerului asupra dispoziţiunilor legale sau administrative 

străine ce ar trebui să fie cerute de guvernul regal în vederea bunei aplicări a tratatelor şi 

convenţiilor în vigoare cu România. 

c/ El va semnala Ministerului la timp, prin rapoarte sau telegrame confidenţiale şi 

cifrate, orice angajamente convenţionale luate de România şi care - după informaţiunile primite - 

n-ar fi respectate de autorităţile noastre centrale sau locale, putând pricinui astfel reclamaţiuni 

din partea statului în care este acreditat. De asemenea va reaminti Ministerului orice omisiuni ce 

ar constata în executarea învoielilor. 

Un agent diplomatic având cultura juridică necesară, nu va ezita să semnaleze 
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guvernului regal şi dispoziţiunile interne legislative sau administrative devenite necesare pentru 

executarea acordurilor de care suntem legaţi, cu toate că această sarcină de înaltă răspundere şi 

uneori destul de delicată va cădea în viitor în primul rând asupra directorului tratatelor în 

organizarea de mâine a Ministerului. 

d/ Oricând ar socoti în interesul României, şeful misiunii va avea grijă să amintească 

Ministerului, tot prin rapoarte confidenţiale dispoziţiunile cuprinse în acordurile în vigoare cu 

ţara în care este acreditat, prin care părţile contractante s-au învoit să fixeze de comun acord 

norme mai precise de aplicare sau de executare a unor clauze convenţionale - norme rămase însă 

nestabilite. 

Primind asemenea rapoarte, Ministerul Afacerilor Străine va putea hotărî împreună cu 

celelalte departamente române competente, dacă este cazul să se urgenteze fixarea normelor 

prevăzute sau dacă iniţiativa va fi lăsată celeilalte părţi contractante, chestiunea nefiind destul de 

interesantă pentru a fi ridicată de guvernul român. 

e/ Şeful de misiune va atrage întotdeauna atenţia Ministerului asupra lipsurilor ce ar 

constata şi pagubelor sau neajunsurilor aduse statului sau cetăţenilor români prin învoielile cu 

ţara în care este acreditat. Asemenea pagube pot proveni, este adevărat, din clauze 

dezavantajoase ce ne-au fost impuse, dar pot fi şi rezultatul unei lipse de claritate sau preciziune 

în acordurile în vigoare. Ele pot rezulta dintr-o greşită interpretare de aplicare a lor, din lipsă de 

prevedere a convenţiilor (ele fiind incomplete) sau din modificarea împrejurărilor în care au fost 

încheiate, nemaiexistând condiţiunea „rebus sic stantibus". 

Semnalând asemenea cazuri, agentul diplomatic va avea întotdeauna grijă să facă 

propuneri concrete şi posibile de îndreptare. 

f/ Şeful de misiune mai este dator, în sfârşit, să arate Ministerului orice avantagii 

(condiţiuni discriminatorii faţă de noi) dobândite pe cale convenţională de alte state, în ţara în 

care este acreditat. 

In acest scop şi pentru a evita omisiuni, agenţii diplomatici vor raporta Ministerului la 

timp toate învoielile internaţionale semnate de statul în care sunt acreditaţi, îndată ce ele le ajung 

la cunoştinţă. Vor înainta totodată Ministerului, după putinţă, textele respective, însoţite - dacă 

este cazul - de traducerile necesare şi adăugându-se toate lămuririle şi comentariile pe care le 

socotesc necesare. 

XXIII. Cunoaşterea şi ţinerea în evidenţă a textelor 

§ 34.- Prima condiţiune pentru aplicarea conştiincioasă a dispoziţiunilor astfel date la § 

33 de mai sus, este ca agenţii diplomatici competenţi să cunoască, cel puţin în linii generale, 

cuprinsul tratatelor şi convenţiilor ce sunt siliţi să aplice. Aceasta este adevărat nu numai pentru 

conducătorii legaţiunilor, ci şi pentru ceilalţi funcţionari diplomatici şi consulari în post în 

străinătate. Şefii de misiune sunt deci ţinuţi să atragă atenţia funcţionarilor în subordine asupra 

acestei îndatoriri, oricând s-ar dovedi necesar. 

§ 35.- Pentru ţinerea în evidenţă a învoielilor încheiate de România cu ţara în care sunt 

acreditaţi, şefii de misiune şi de oficiu vor binevoi a-şi procura pe loc sau a cere de la Minister, la 

primirea instrucţiunilor de faţă, toate textele de tratate şi convenţii bilaterale în vigoare între 

România şi ţara în care se găsesc în post, întrucât nu posedă deja aceste texte. 

Cele care nu sunt de natură strict confidenţială, vor fi rânduite după data lor (vezi § 32 

de mai sus) împreună cu anexele respective, la prezentul capitol din Manual. 

Funcţionarul răspunzător pentru ţinerea unui exemplar din Manual va avea grijă ca 

aceste texte să fie înlocuite şi completate la nevoie, fiind astfel întotdeauna la zi, în evidenţă şi 
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accesibile. 

§ 36.- În cazurile când un text sau altul ar fi prea voluminos sau dacă nu va fi nimerit ca 

el să fie păstrat în Manual, se va însera totuşi o fişă la locul convenit, arătând unde (în cassa de 

bani sau în altă parte) se păstrează documentaţia respectivă. Se exceptează bineînţeles anumite 

învoieli foarte secrete, după cum va hotărî şeful de misiune respectiv. 

§ 37.- Pentru învoielile plurilaterale semnate de România, amintesc că înşirarea lor 

figurează în „Condica Tratatelor” [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale 

României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I-III, 

Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, vol. I, 1938, 

354 p; vol. II, 1938, p. 355-687, 88 p.; vol. III, Legăminte din anii 1938-1941 şi adausuri la 

volumele I şi II (1354-1937), 1942, 147 p.], la locurile cuvenite. Şefii de misiune sunt totuşi 

rugaţi să dispună întocmirea în măsura putinţei a unor liste cuprinzând învoielile legând ţările în 

care sunt acreditaţi faţă de România. Aceste liste, ţinute întotdeauna la zi, vor fi rânduite de 

asemenea ca anexe la instrucţiunile de faţă. 

XXIV. Îndatoriri şi răspunderi 

§ 38.- Direct răspunzători pentru observarea normelor stabilite prin instrucţiunile de faţă 

sunt: 

1. Agentul diplomatic acreditat în ţara cu care se încheie convenţia, după cum s-a arătat 

mai sus. 

2. Împuternicitul României însărcinat cu pregătirea, negocierea sau semnarea 

convenţiei, după cum s-a arătat de asemenea mai sus. 

§ 39.-3. Directorul competent şi răspunzător al Ministerului Afacerilor Străine. 

Competenţa şi răspunderea lui reiese din Legea de organizare a Ministerului, care 

împarte atribuţiunile direcţiunilor după materii. În caz de îndoială, secretarul general hotărăşte 

care este directorul competent până ce ministrul ar hotărî eventual altfel. 

A/. Partea formală a convenţiilor. 

Directorul competent va veghea: 

a. - Ca negociatorii români să primească la timp deplinele puteri, instrucţiunile, 

lămuririle, textele şi celelalte documente necesare. În acest scop, va înainta ministrului 

Afacerilor Străine sau secretarului general şi şefului protocolului referatele necesare, având grijă 

ca toate adresele destinate altor departamente sau autorităţi să fie şi ele redactate, semnate (sau 

prezentate ministrului Afacerilor Străine sau secretarului general) şi expediate la timp.  

b. - După semnarea învoielilor căzând în competenţa sa, directorul răspunzător va 

avea grijă să înainteze Direcţiei Tratatelor al Ministerului Afacerilor Străine textele respective, 

arătând, printr-o notă de serviciu înregistrată, că acordul încheiat urmează să fie trecut în 

cartoteca tratatelor şi că celelalte forme legale pot fi îndeplinite (publicaţii în Monitorul Oficial, 

pregătirea celor necesare în vederea ratificării şi alte îndatoriri formale). 

B/. Fondul convenţiilor. 

In afară de îndatoririle sale de redactor şi îndrumător şi de cele de referent al ministrului 

şi agent de legătură cu alte departamente direct interesate, răspunderea cuprinsului întregii 

corespondenţe purtate de Ministerul Afacerilor Străine în legătură cu negocierea unei învoieli 

internaţionale cade asupra directorului răspunzător, cât timp nu va fi lucrat după ordinele precise 

primite de la ministru sau secretarul general. 

Directorul răspunzător va lucra în strânsă legătură cu directorul tratatelor Ministerului, 

pentru îndeplinirea în măsura putinţei, a celor arătate mai jos la § 41. 
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§40-4. Directorul tratatelor. 

El are următoarele îndatoriri de îndeplinit, îndată ce va primi în mână un text de 

convenţie, înainte de semnare sau după semnarea ei. 

A/. Partea formală a convenţiilor. 

a. - Trecerea convenţiilor încheiate în cartotecile respective. 

b. - îndeplinirea tuturor formalităţilor legale de publicitate (în Monitorul Oficial, vezi § 

39, litera b de mai sus). 

c. - îndeplinirea tuturor formelor necesare în legătură cu promulgarea convenţiei sub 

formă de lege, conform Constituţiei în vigoare în orice moment. 

d. - Semnalarea prin referate înregistrate, prezentate ministrului Afacerilor Străine, a 

obligaţiunilor de ratificare, înregistrare, etc., pe care le-am luat. 

e. - Pregătirea la timp a instrumentelor de ratificare şi trimiterea lor la destinatar sau 

înmânarea lor persoanelor cuvenite. 

f. - Prezentarea ministrului a propunerilor necesare asupra formei de dat convenţiilor în 

curs de negociere dacă are cunoştinţă de proiectele de convenţie discutate şi un control 

suplimentar (în afară de cel al directorului competent şi al negociatorului) ca nici o clauză 

formală necesară să nu fie omisă din text (vezi § 17 de mai sus). 

B/. Fondul convenţiilor. 

El mai are în sarcină efectuarea studiilor cuvenite, colaborând în măsura putinţei cu 

directorul competent al Ministerului Afacerilor Străine, cu Consiliul Legislativ, cu toate 

departamentele şi alte autorităţi de stat necesare, în vederea semnalării ministrului Afacerilor 

Străine, prin referate motivate, înregistrate în regulă şi însoţite de propunerile pe care le-ar socoti 

necesare: 

a. - Nepotrivirile constatate între convenţiile încheiate sau pe cale de a fi negociate de 

România şi legile interne ale regatului, precum şi măsurile legislative sau administrative ce ar 

trebui luate pentru executarea unor asemenea convenţii. 

b. - Nepotrivirile constatate între convenţiile în vigoare sau pe cale de a fi negociate şi 

stipulaţiunile rămase încă în vigoare în convenţiile mai vechi care ar trebui abrogate pentru a fi în 

deplin acord cu convenţiile mai recent încheiate sau pe cale a fi negociate. 

c. - Semnalarea clauzelor anti-constituţionale ce ar putea figura în proiectele de 

convenţii ce-i sunt supuse (înainte chiar ca aceste proiecte să fie trimise Consiliului Legislativ). 

d. - Propuneri pentru o bună clasificare a convenţiilor încheiate în viitor cu anexele lor, 

în măsura în care aceasta ar fi cu putinţă, rânduindu-se învoielile de negociat în categorii de 

denumiri potrivite şi consacrate prin uz (adică de pildă „tratate politice", „comerciale", 

„economice", „de navigaţie", „consulare", „de stabilire", „culturale", etc.). 

O atare rânduire sistematică a convenţiilor, după cuprinsul lor, este necesară pentru a se 

putea stabili exact în ce situaţie se află dreptul nostru convenţional la orice moment dar şi pentru 

a stabili răspunderea direcţiunilor „competente" ale M.A.S. şi altor autorităţi de stat, cu ocazia 

încheierii fiecărei convenţii luată în mod individual („ut singuli"). 

e. - Semnalarea ministrului în măsura putinţei, prin referate confidenţiale, a 

stipulaţiunilor cuprinse în tratatele în vigoare, care n-au fost şi nu sunt executate de autorităţile 

române sau străine competente, fie că ar fi vorba de clauze formale sau de condiţiuni de fond 

rămase neexecutate sau în suspensie (vezi de pildă Manual VII, 14 § 1, al. 2). Această îndatorire 

este evident în strânsă legătură cu cele ale direcţiei competente a Ministerului şi ale şefului de 

misiune respectiv (precum s-a arătat la § 38 de mai sus). 

§ 41.-5. Şeful Protocolului. 
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îndatoririle lui pot fi rezumate precum urmează: 

a. - Pregătirea şi înmânarea, dacă este cazul, a actelor de călătorie (paşaport diplomatic 

sau de serviciu) cuvenite negociatorilor români, după cum va hotărî ministrul şi înmânarea unui 

exemplar al instrucţiunilor tehnice de faţă. 

b. - Pregătirea şi prezentarea spre semnare şi expedierea sau înmânarea la timp a 

deplinelor puteri, după cum va hotărî ministrul sau după cum va certifica directorul răspunzător, 

printr-o notă de serviciu înregistrată în regulă. 

Bucureşti, în .......  
Semnătura domnului titular al Ministerului 

Afacerilor Străine 

Nr ..... din august. Textul a fost examinat de dl. ministru plenipotenţiar D.I. Ghika
16

, fost ministru al Afacerilor 
Străine, de Consiliul Juridic al Departamentului, conform avizului nr. 61 din 7 decembrie 1945. 

Redactor: Karadja. 

ANEXA 1 

EXTRAS dintr-o circulară nr. 99.495 din 7 decembrie 1942, trimisă de 

Ministerul Afacerilor Străine tuturor departamentelor de stat 

din România 

Ministerul Afacerilor Străine a constatat în ultima vreme că legaţiunile străine adresează 

departamentelor direct cereri şi propuneri, unele investind un caracter politic de cea mai mare 

însemnătate, fără ca acest Departament să aibă măcar cunoştinţă de asemenea acte. 

Alteori se fac angajamente în numele statului român şi se creează drepturi internaţionale 

fără ca ministrul Afacerilor Străine să aibă măcar cunoştinţă, să fi participat la asemenea acte sau 

să poarte vreo răspundere în contractele sau angajamentele care se încheie. 

Titularul acestui Departament, cu toată deferenta şi colegialitatea - întrucât înţelege să 

poarte ca ministru al Afacerilor Străine răspunderea cuvenită, dar nu înţelege să ia asupra sa nici 

asupra statului angajamente care au fost contractate trecând peste răspunderea ministrului 

Afacerilor Străine care are în stat reprezentarea tuturor intereselor internaţionale ale regatului - 

este silit să vă atragă atenţia că nu va recunoaşte nici un angajament care trece peste legile în 

vigoare şi vă roagă călduros ca în viitor să nu mai primiţi contractarea unor angajamente cerute 

direct sau să negociaţi, sau să stabiliţi cu legaţiunile sau guvernele străine, aranjamente de orice 

natură ar fi, fără prealabila înştiinţare, participare şi consimţământ a ministrului Afacerilor 

Străine. 

Aceasta cu atât mai mult, cu cât uneori ministrul Afacerilor Străine este pus în situaţia 

delicată de a vedea că unele cereri care i-au fost prezentate şi cărora le-a dat un răspuns, sunt 

prezentate direct autorităţilor de către legaţiunile străine şi se obţin alte soluţii decât acelea 

hotărâte de acest Departament, care poartă răspunderea. 

Desigur, de la normele de mai sus fac excepţie tratările directe cu caracter comercial în 

executarea acordurilor economice şi comerciale încheiate de ministrul Afacerilor Străine însuşi 
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PROIECT DE INSTRUCŢIUNI GENERALE DE TIPĂRIT ÎN 

„MANUALUL DIPLOMATIC ŞI CONSULAR"
17

 

Îndatoririle delegaţilor români la conferinţele şi congresele internaţionale 

CUPRINS 

I. Introducere 

II. Ce înseamnă o conferinţă sau un congres internaţional oficial 

III. Procedura de urmat de Ministerul Afacerilor Străine 

IV. Ce delegaţi au drept la paşaport diplomatic sau de serviciu, emis cu scopul de a lua 

parte la o întrunire internaţională ? 

V. Depunerea sau verificarea deplinelor puteri 

VI. Autoritatea preşedintelui delegaţiei 

VII. Repartizarea membrilor delegaţiei 

VIII. Colaborarea între delegaţi şi şeful de misiune acreditat în ţara respectivă 

IX. Chestiuni de protocol 

X. Transmiterea în România a corespondenţei oficiale a delegaţiei 

XI. îndatoririle delegaţilor români în timpul conferinţei 

XII. Scoaterea de pe ordinea zilei a chestiunilor dăunătoare României 

XIII. îndatoriri după terminarea conferinţei
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I. Introducere 

§ 1. Pentru a asigura, în măsura putinţei, ca delegaţii români luând parte la conferinţele 

internaţionale oficiale
a
 să aibă în mână întreaga documentaţie necesară

b
 şi spre a asigura 

coordonarea necesară între activitatea membrilor din aceeaşi delegaţie, punerea în valoare a 

experienţelor dobândite, valorificarea drepturilor noastre şi îndeplinirea angajamentelor ce luăm, 

am stabilit următoarele norme: 

II. Ce înseamnă o conferinţă sau un congres internaţional oficial ? 

§ 2. Pentru instrucţiunile de faţă, conferinţe sau congrese oficiale sunt acele întruniri 

internaţionale pentru care România primeşte, pe cale diplomatică, invitaţii a fi reprezentată, adică 

prin mijlocirea uneia din legaţiile noastre sau prin Ministerul Afacerilor Străine din Bucureşti, 

invitaţii transmise apoi, după nevoie, prin mijlocirea acestui Departament, celorlalte organe de 

stat (instituţii culturale, ştiinţifice, etc.), direct competente. 

III. Procedura de urmat de Ministerul Afacerilor Străine 

§ 3. Ministerul Afacerilor Străine primind din partea străină o invitaţie pentru România 

de a lua parte la o conferinţă urmând să aibă loc în afară de hotarele ţării, va proceda precum 

urmează: 

A. Invitaţia originală şi toate informaţiunile primite (telegrame cifrate, rapoarte, 

lămuriri tipărite sau hectografiate etc.) vor fi imediat înmânate titularului Departamentului, 

dacă s-ar crede că întrunirea proiectată ar putea necesita luarea unor hotărâri deosebit de 

importante. 

B. Directorul competent şi răspunzător al Ministerului (politic, economic, consular 

etc.)
c
 va examina în acelaşi timp aceste documente (în original sau în copie). Va cerceta 

dosarele problemelor care fac obiectul conferinţei proiectate. Pe temeiul acestor dosare şi altei 

documentaţii disponibile, va întocmi de urgenţă un referat motivat arătând: 

a
 Cele arătate în capitolul de faţă se aplică tuturor întrunirilor internaţionale (conferinţe, congrese etc.) desemnate 

mai jos sub denumirea generală de „conferinţe".  
b
 Citez un caz dintr-o mie, când delegaţii români n-au fost suficient documentaţi sau pregătiţi: la Conferinţa 

Economică Internaţională de la Geneva, din anul 1927, delegaţii români au fost numiţ i cu un preaviz numai de câteva 

zile, fără să fi văzut măcar ordinea de zi a conferinţei, distribuită totuşi de comitetul de pregătire încă cu doi ani 

înainte. Până ce au sosit la Geneva, delegaţii noştri n-au ştiut precis ce chestiuni urmau să fie discutate, neputând avea 

deci directivele necesare asupra atitudinii de luat faţă de unele probleme care ne atingeau de aproape. Intrând în 

comisii, delegaţii au constatat că se pregătiseră, cel puţin într-un caz, rezoluţii potrivnice intereselor noastre. Delegaţii 

au reuşit, este adevărat, să scoată întreaga chestiune în litigiu de pe ordinea zilei, urmând ca ea să fie discutată la o 

dată ulterioară. Tactica amânării nu reuşeşte însă întotdeauna şi atitudinea de „Etat Boudeur" nu poate spori 

prestigiul nostru la conferinţele internaţionale, unde alţii vin „după un studiu amănunţit al chestiunilor puse la 

ordinea zilei" (v. R. Genet: Traité de diplomatie, III, p. 123 [Raoul Genet, Traité de diplomatie et de droit diplomatique, 

Tome III, Les actes diplomatiques, Paris, Auguste Pedone, 1931, 611 p.] şi § 34 de mai jos). 
c
 Legea de organizare a Ministerului Afacerilor Străine prevede atribuţiunile direcţiunilor după materii. În caz de 

îndoială secretarul general hotărăşte care este directorul competent, până ce Ministerul va decide eventual altfel. 

a) Dacă ar putea intra în vederile guvernului regal ca România să accepte sau nu 

invitaţia, şi dacă o participare eventuală ar trebui subordonată anumitor condiţiuni (de pildă ca 

deliberările proiectate să fie mărginite la anumite chestiuni, alte probleme fiind excluse) dacă 

vom trimite delegaţi plenipotenţiari sau neplenipotenţiari sau numai observatori, etc.  
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b) Dacă ar părea necesar ca delegaţia română să fie condusă de un ministru de 

cabinet, de un ministru plenipotenţiar din cadrele Ministerului Afacerilor Străine, sau de vreo 

altă personalitate având cunoştinţe tehnice deosebite necesare sau dacă ministrul plenipotenţiar 

sau eventual un consul general sau alt funcţionar în post în ţara respectivă ar putea primi depline 

puteri „ad hoc" pentru a conduce delegaţia română sau pentru a reprezenta ţara ca singur delegat 

sau observator. 

c) Dacă acest Departament este sau nu direct interesat de chestiunile ce urmează să 

fie dezbătute, dorind eventual să fie reprezentat în delegaţie, sau dacă chestiunea participării sau 

neparticipării va putea fi lăsată pe seama altor departamente competente, Ministerul Afacerilor 

Străine neavând nici o propunere sau observaţie de făcut în această privinţă. 

d) Pentru a asigura cu cât ar fi oportun o egalitate de rang şi număr al delegaţilor 

români cu colegii lor străini
d
, Directorul răspunzător va supune ministrului informaţiunile 

necesare asupra alcătuirii delegaţiilor străine şi asupra numărului lor sau asupra vederilor 

organului răspunzător pentru organizarea conferinţei în această privinţă. Aceste informaţiuni vor 

putea fi cerute prin telegramă cifrată de la agentul nostru diplomatic sau consular competent. 

§ 4. In toate cazurile când Ministerul Afacerilor Străine ar fi interesat în conferinţa 

proiectată sau la cererea altor autorităţi, directorul răspunzător îşi va procura - dacă nu le are - 

informaţiunile necesare asupra limbii oficiale ce va fi probabil aleasă pentru dezbaterile şi 

publicaţiile conferinţei, asupra procedurii propuse, disciplinei generale a întrunirilor, statelor sau 

instituţiilor străine (ştiinţifice, economice etc.) convocate şi asupra altor norme, întrucât ele ar fi 

stabilite înainte de întrunirea conferinţei. 

Un exemplar tipărit al regulilor de procedură ce vor fi urmate la conferinţă, va fi pus la 

dispoziţia şefului delegaţiei sau membrilor ei, înainte de plecarea lor din Bucureşti, dacă va fi cu 

putinţă. In caz contrar, directorul răspunzător va putea prezenta regulile de procedură urmate de 

alte conferinţe similare
e
. 

Informaţiunile culese vor fi păstrate în cel puţin un exemplar în dosar, pentru a fi 

oricând la dispoziţia Ministerului Afacerilor Străine sau departamentelor sau a instituţiilor 

române direct interesate. 

§ 5. La primirea instrucţiunilor Ministerului Afacerilor Străine (personal sau prin 

secretarul general) prin rezoluţia dată pe referatul menţionat mai sus, directorul competent 
83 84

 

                                                        
d L'équivalence de rang entre les plénipotentiaires donne nécessairement de l'aisance dans la discussion et 

égalise l'autorité morale (v. Genet, III, p. 164 [Raoul Genet, Traité de diplomatie et de droit diplomatique, Tome 

84 Les actes diplomatiques, Paris, Auguste Pedone, 1931, 611 p.]). 
e Regulamentele interioare ale conferinţei pentru reducerea şi limitarea armamentelor din Geneva de la 1932 şi 

a Adunării Societăţii Naţiunilor, de exemplu, pot fi studiate cu folos de orice delegat român numit la o 

conferinţă internaţională, deoarece ele sunt conforme cu practica diplomatică modernă, fiind urmate 

pretutindeni cu oarecare variaţiuni. Textul lor este publicat de Genet, III, p. 178 şi 181-189 [Raoul Genet, Traité 

de diplomatie et de droit diplomatique, Tome III, Les actes diplomatiques, Paris, Auguste Pedone, 1931, 611 p.]. 

Directorul răspunzător al MAS va dispune ca aceste două texte să fie copiate şi puse la dispoziţia delegaţilor 

români, la cerere. 
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va transmite invitaţia primită de a participa la conferinţă, autorităţilor eventual 

competente pentru a propune sau desemna delegaţi oficiali ai ţării. 

§ 6. Transmiţând altor autorităţi invitaţia de a propune sau desemna delegaţi sau experţi, 

directorul răspunzător al Ministerului Afacerilor Străine va comunica cele arătate mai sus la § 3-

4, cerând totodată ca şeful delegaţiei, desemnat eventual de alt departament să ia, dacă este cazul, 

cât mai curând contact personal cu direcţiunea competentă a Ministerului Afacerilor Străine, 

pentru a se pune la curent cu dosarele respective şi spre a primi lămuririle ce ar putea avea acest 

departament despre trecutul şi tendinţele delegaţilor străini cu care ai noştri se vor întâlni, despre 

precauţiunile de luat de reprezentanţii români pentru a evita greşeli ş.a.m.d. 

Administraţiile direct interesate vor fi întrebate cu aceeaşi ocazie dacă posedă toată 

documentaţia necesară sau dacă ar mai dori să primească lămuriri sau preciziuni de procurat prin 

mijlocirea oficiilor noastre diplomatice sau consulare. 

§ 7. îndată ce toţi delegaţii români vor fi desemnaţi, directorul răspunzător al 

Ministerului Afacerilor Străine va cere de la autorităţile în drept lămuriri precise asupra numelor 

şi titlurilor lor, cerând totodată ca atribuţiunile lor în sânul delegaţiei să fie clar definite 

(preşedinte sau şef al delegaţiei, delegat plenipotenţiar sau neplenipotenţiar, membru în 

delegaţie, consilier tehnic, secretar, expert, observator, etc.). Pe temeiul informaţiunilor astfel 

primite, şeful Protocolului de la Ministerul Afacerilor Străine va comunica lista exactă organului 

răspunzător pentru organizarea conferinţei
f
. 

§ 8. Şeful Protocolului va comunica totodată alcătuirea delegaţiei române agentului 

diplomatic al ţării, funcţionând în ţara în care are loc conferinţa. 

§ 9. Delegaţii români vor fi rugaţi să trimită de urgenţă direcţiunii răspunzătoare a 

Ministerului Afacerilor Străine adresele lor în România şi numerele lor de telefon, pentru a putea 

fi găsiţi oricând înainte de plecare, în cazul când ar urma să primească vreo comunicare urgentă 

sau instrucţiuni deosebite. 

§ 10. Direcţia competentă va interveni la timp pe lângă şeful Protocolului pentru ca 

deplinele puteri şi paşapoartele necesare să fie pregătite la timp, fără a fi înmânate însă titularilor 

respectivi înainte ca toate condiţiunile cerute să fi fost îndeplinite (v. § 15 de mai jos). Va avea, 

de asemenea, grijă ca instrucţiunile speciale ce ar dori eventual să dea Ministerul Afacerilor 

Străine să fie redactate şi înainte spre semnare. 

§ 11. îndată după numirea şefului delegaţiei, directorul răspunzător al Ministerului 

Afacerilor Străine îi va trimite o copie de pe instrucţiunile de faţă, pentru documentare în timpul 

conferinţei. 

§ 12. în acelaşi timp Ministerul Afacerilor Străine va fi întrebat printr-un referat deosebit 

întocmit de acelaşi director răspunzător, dacă este cazul ca toţi membrii delegaţiei române să fie 

invitaţi la o consfătuire la Preşedinţia Consiliului de Miniştri sau la Ministerul Afacerilor Străine, 

pentru a primi instrucţiuni şi lămuriri deosebite de cele scrise sau verbale, ce ar fi date de alte 

autorităţi direct interesate (de pildă de Ministerul Economiei Naţionale, Ministerul Agriculturii, 

Căile Ferate Române, Banca Naţională sau alta). 

Autorităţile respective sunt rugate să trimită Ministerului Afacerilor Străine copie de pe 

instrucţiunile scrise ce vor da delegaţilor propuşi sau numiţi de ele, această documentaţie fiind 

necesară pentru completarea dosarului păstrat la acest Departament. 

f
 Această comunicare se va putea face prin legaţiunea străină competentă din Bucureşti sau prin legaţia română din 

ţara în care va avea loc conferinţa, în al doilea caz cele arătate la § 8 devin evident inutile.  

§ 13. înainte ca delegaţia română să părăsească ţara, membrii ţinând de alte 
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departamente vor binevoi a supune directorului răspunzător din Ministerul Afacerilor Străine un 

exemplar al tuturor broşurilor sau a altor texte tipărite ce ar urma să fie distribuite de ei la 

conferinţa proiectată. Mai ales publicaţiile având un caracter politic, vor fi examinate de acest 

director cu atenţie, urmând să fie supuse cercetării secretarului general al Ministerului. Trebuie 

evitat ca să fie distribuite broşuri cuprinzând pasaje nepotrivite sau contrare acţiunii diplomatice 

a ţării, la un moment dat. Se va vedea şi cele expuse la § 23 de mai jos. 

§ 14. În cazul când şeful desemnat al delegaţiei nu s-ar afla în România (v. de pildă 

ultimul caz menţionat mai sus la § 3 B, lit. b), directorul răspunzător se va adresa secretarului 

delegaţiei pentru îndeplinirea celor arătate la § 6 şi 11. 

§ 15. Numai după ce toate îndatoririle prevăzute la § 3-14 vor fi fost îndeplinite, direcţia 

competentă şi răspunzătoare va putea certifica printr-o notă de serviciu adresată şefului 

Protocolului că nimic nu se mai opune eliberării paşaportului diplomatic sau de serviciu cuvenite 

membrilor delegaţiei (v. § 15 de mai jos) cerând totodată ca deplinele puteri sau alte legitimaţii 

pregătite la timp de Direcţia Protocolului să le fie înmânate. 

IV. Ce delegaţi au drept la paşaport diplomatic sau de serviciu emis cu scopul de 
a lua parte la o întrunire internaţională ? 

§ 16. Numai delegaţii numiţi în regulă de autorităţile sau instituţiile oficiale române ale 

căror nume au fost transmise organelor străine competente prin mijlocirea acestui departament 

(v. § 7 de mai sus) pot beneficia de asemenea paşapoarte emise pentru scopul precis de a 

reprezenta ţara la o astfel de ocazie. 

Cât timp Ministerul Afacerilor Străine nu hotărăşte altfel, în deplină cunoştinţă de cauză, 

şeful Protocolului va avea grijă ca asemenea paşapoarte să nu fie emise înainte de a primi din 

partea directorului răspunzător al Ministerului nota de serviciu menţionată la § 15 de mai sus 

arătând că toate condiţiunile au fost îndeplinite. 

V. Depunerea sau verificarea deplinelor puteri 

§ 17. Sosind în localitatea unde are loc conferinţa, secretarul delegaţiei române va lua 

informaţiunile necesare când şi unde vor fi prezentate deplinele puteri ale delegaţilor dovedind 

că au calitatea necesară pentru a lua parte la conferinţă şi a vorbi, negocia şi vota ca reprezentanţi 

ai României. 

Procedura urmată deosebindu-se mult de la caz la caz, ea fiind hotărâtă prin comun 

acord între părţile interesate, este necesar ca preşedintele delegaţiei române să fie lămurit înainte 

de deschiderea conferinţei. 

VI. Autoritatea preşedintelui delegaţiei 

§ 18. Lucrând în colaborare cu şeful de misiune acreditat în ţara unde are loc conferinţa, 

preşedintele conduce şi coordonează întreaga acţiune a delegaţiei române. Deoarece el poartă 

principala răspundere pentru activitatea întregii delegaţii, nici un membru al ei nu va putea 

desfăşura vreo activitate sau întreprindere, vreun demers mai important fără consultarea şi 

asentimentul prealabil al şefului
g
. 

Aceasta se aplică mai ales amendamentelor, propunerilor şi moţiunilor ce ar urma să fie 

prezentate conferinţei sau diferitelor comisiuni de către delegaţii români şi negocierile necesare 

pentru a obţine acceptarea punctului nostru de vedere sau concilierea tezelor opuse, pe cale de 
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compromis. Rămâne bineînţeles că luând asemenea hotărâri atât preşedintele cât şi ceilalţi 

membri ai delegaţiunii vor lucra conform instrucţiunilor de care sunt legaţi. 

Momentul prielnic pentru a obţine învoirea necesară a şefului delegaţiei, este adesea una 

din consfătuirile prevăzute la § 31 de mai jos, în care caz se va face menţiunea cuvenită în 

procesul verbal al şedinţei. 

§ 19. Orice iniţiativă luată de un delegat român sub formă de propuneri serioase şi 

formale, poate fi supusă în prealabil şefului delegaţiei, deoarece procedura urmată pretutindeni 

prevede ca asemenea propuneri să fie prezentate în scris legaţiunilor, alcătuind astfel o bază 

preciză de discuţii. Se ivesc totuşi cazuri urgente (v. de pildă § 33 de mai jos) când delegaţii 

români vor fi siliţi să intervină pe neaşteptate în discuţie, în limitele instrucţiunilor generale ce 

vor avea, fără a se putea consulta în prealabil cu şeful lor. În asemenea cazuri, acesta va fi însă 

înştiinţat îndată ce va fi cu putinţă. 

§ 20. Regulile disciplinare mai cer ca nici un membru dintr-o delegaţie română să nu dea 

interviuri sau lămuriri ziariştilor. Comunicările necesare agenţiilor române sau străine sunt 

rezervate preşedintelui comisiunii, singur în stare a hotărî ce informaţiuni pot fi date presei, fără 

a se comite indiscreţiuni păgubitoare ţării. 

După § 20 se va adăuga un paragraf 20 A cu următorul cuprins: 

Ataşaţii de presă, reprezentanţii agenţiei Rador şi alţi corespondenţi de ziare, plătiţi sau 

subvenţionaţi de statul român, nu vor putea trimite în ţară informaţiuni asupra mersului 

conferinţelor fără ca telegramele sau corespondenţa lor să fie întâi vizate de şeful delegaţiei. 

Acesta este, pe de altă parte, dator să dea viza cuvenită, dacă este cazul, la cerere şi fără nici o 

întârziere. 

§ 21. Asupra secretului profesional, mai necesar decât oricând, cu ocazia conferinţelor 

internaţionale, nu este nevoie să insistăm. Este de altfel prevăzut în textul jurământului prestat de 

toţi funcţionarii, conform art. 4 din Codul Funcţionarilor Publici. 

§ 22. Orice abateri de la dispoziţiunile disciplinare astfel stabilite vor fi raportate 

Ministerului Afacerilor Străine prin telegramă cifrată (v. § 26 de mai jos) sau semnalate cu toate 

amănuntele necesare în raportul general întocmit de şeful delegaţiei, după terminarea conferinţei 

conform § 37 de mai jos. 

VII. Repartizarea membrilor delegaţiei 

§ 23. înainte de începerea conferinţei, şeful delegaţiei va împărţi pe membrii, experţii 

etc. ai delegaţiei române după specialităţi (întrucât aceasta nu se va fi făcut în ţară, g
 La congresele 

pur ştiinţifice române, bineînţeles că coeziunea şi disciplina necesare în sânul delegaţiei române nu vor constitui o 

piedică pentru delegaţi a-şi exprima liber părerile - atâta timp cât este vorba de probleme de ştiinţă pură. Regulile 

disciplinare statornicite prin instrucţiunile de faţă se aplică încă _cu stricteţe când ar fi vorba a se discuta probleme 

politice sau economice în care România ar fi direct sau indirect interesată. 

înainte de plecare), având grijă ca România să fie reprezentată, după putinţă, în cât mai multe 

comisiuni şi subcomisii, care se întrunesc adesea în acelaşi timp
h
. 

Important este mai ales ca un delegat al ţării să fie de faţă când ar fi de bănuit că 

problemele discutate ne-ar putea interesa direct. 

S-a constatat uneori în trecut tendinţa delegaţilor români de a asista cu toţii la şedinţele 

comisiunilor socotite mai „interesante", ocolindu-se celelalte, unde am putea avea totuşi interese 

de apărat. 
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VIII. Colaborarea între delegaţi şi şeful de misiune acreditat în ţara respectivă 

§ 24. Colaborarea între şeful delegaţiei şi agentul nostru diplomatic acreditat în ţara 

unde are loc conferinţa, cere între altele ca toate broşurile, tipăriturile sau circularele de distribuit 

de membrii delegaţiei să fie supuse în prealabil examinării acestuia mai ales dacă au un caracter 

politic
1
. Această precauţie va fi observată chiar în cazurile când tipăriturile respective vor fi fost 

examinate la Ministerul Afacerilor Străine, precum s-a arătat mai sus la § 13. 

În caz de îndoială legaţiunea va consulta Ministerul Afacerilor Străine prin telegramă 

cifrată, motivând obiecţiunile ridicate, înainte de a se proceda la distribuirea tipăriturilor asupra 

cuprinsului cărora ar exista divergenţe de păreri. 

Se vor mai observa cele expuse la § 32 de mai jos. 

IX. Chestiuni de protocol 

§ 25. Delegaţii ţinând de alte departamente decât de cel al Afacerilor Străine, neputând 

fi la curent cu toate regulile stabilite de protocolul diplomatic, au un drept netăgăduit de a primi 

toate lămuririle de care ar avea nevoie de la oficiul diplomatic sau consular al ţării. Ei se vor 

putea adresa în acest scop funcţionarului special însărcinat cu chestiunile protocolare ale 

oficiului. 

X. Transmiterea în România a corespondenţei oficiale a delegaţiei 

§ 26. Şeful de misiune sau de oficiu funcţionând în localitatea unde are loc conferinţa, 

este dator să trimită la destinaţie prin mijlocirea Ministerului Afacerilor Străine, toate 

comunicările oficiale ale delegaţiei române, cu condiţiunea ca ele să fie semnate sau vizate de 

preşedintele delegaţiunii. Şeful de misiune trebuie să ia cunoştinţă de rapoartele şi telegramele 

astfel trimise, nefiind însă competent a le modifica. 

Asemenea comunicări pot fi făcute prin telegrame cifrate de pe care se vor opri copia 

obişnuită pentru arhivele oficiului sau prin rapoarte de trimis, prin curier sau altfel, după cum ar 

fi mai nimerit. 

§ 27. Dacă şeful delegaţiei ţine de alt departament decât cel al Afacerilor Străine, oficiul 

diplomatic sau consular nu va putea plăti - ca regulă generală - costul acestor 
85 86

 telegrame, 

neavând fonduri disponibile pentru acest scop. În caz de nevoie, se vor solicita dispoziţiunile 

Ministerului în această privinţă. 

XI. Îndatoririle delegaţilor români în timpul conferinţei 

§ 28. Membrii delegaţiei vor menţine un strâns contact cu şeful şi cu secretarul acestuia. 

În acest scop vor comunica, la sosire, acestora, adresa lor exactă şi numerele lor de telefon.  

§ 29. Se vor prezenta agentului diplomatic (sau, în lipsă, consular) al ţării, la faţa 

locului, conform celor arătate la Manual II, 23 urmarea a 2-a. 

§ 30. Vor lua cunoştinţă de sediul şi numărul telefonului secretariatului comisiunii, prin 

                                                        
h În multe cazuri, repartizarea membrilor făcând parte dintr-o delegaţie naţională poate fi modificată în cursul 

conferinţei, ceea ce nu este însă totdeauna cazul, regulamentul interior opunându-se câteodată unor asemenea 

schimbări. 
86 Se exceptează tipăriturile pur ştiinţifice cu condiţiunea ca ele să nu aibă nici un fel de tendinţe politice sau 

de propagandă. 
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mijlocirea căruia - în mod exclusiv - vor trimite corespondenţa oficială. Toate comunicările sau 

rapoartele oficiale, trimise de membrii izolaţi ai delegaţiei, vor fi supuse în prealabil 

preşedintelui, minutele respective fiind vizate de dânsul. Fiecare adresă sau raport va fi 

înregistrat în regulă într-un registru ţinut anume de secretar, pentru acest scop. 

§ 31. Şeful va chema pe toţi membrii delegaţiei (cuprinzând şi consilieri tehnici, experţi, 

etc.) la consfătuiri periodice, dacă ar fi nevoie chiar zilnice, în timpul conferinţei. Secretarul 

delegaţiei va întocmi procese verbale după fiecare din aceste consfătuiri. Aceste procese verbale 

vor fi semnate ca de obicei de preşedinte, la consfătuirea următoare. 

§ 32. Şeful delegaţiei sau secretarul ei vor ţine pe şeful de misiune la curent cu mersul 

conferinţei, prin dese convorbiri, dacă acesta se află în oraşul unde are loc conferinţa. Şeful 

oficiului consular competent, va fi informat, după nevoie, de lucrările conferinţei.  

§ 33. Membrii făcând parte din diferitele comisiuni nu vor consimţi la luarea în discuţie 

decât a problemelor trecute în programul conferinţei. Aceasta se aplică mai ales în cazul când s-

ar ridica pe neaşteptate chestiuni interesând relaţiunile politice ale României sau starea de drept 

sau de fapt stabilită prin tratate. Dacă ar fi necesar, ei vor ruga pe preşedintele comisiei sau 

subcomisiei respective, cu toată curtenia dar şi hotărârea necesare, să nu îngăduie nici o abatere 

de la program. Asemenea cazuri vor fi aduse - fără întârziere - la cunoştinţa preşedintelui 

delegaţiei române, precum s-a arătat mai sus la § 19. 

XII. Scoaterea de pe ordinea zilei a chestiunilor dăunătoare României 

§ 34. Este uneori o tactică bună şi chiar necesară ca delegaţii români să încerce a scoate 

de pe ordinea zilei unele chestiuni dezbătute, puse pe programul unor conferinţe internaţionale de 

caracter general. 

Aceasta nu va reuşi însă întotdeauna, ci numai dată împrejurării că este în interesul 

general să se ia rezoluţiuni acceptate în unanimitate), scopul oricărei conferinţe fiind de a căuta 

un teren de împăciuire şi de conciliere a tezelor extreme şi nicidecum a accentua divergenţele în 

fiinţă. În asemenea cazuri, delegatul român va cere, fireşte „o amânare" a chestiunii pentru ca ea 

să poată fi studiată, urmând să fie luată în discuţie la o altă ocazie mai prielnică. 
87

 

§ 35. Chiar în caz de reuşită, delegatul român, silit pentru o cauză sau alta să urmeze o 

asemenea tactică, va evita să dea impresia că încearcă „à torpiller la conférence". 

Mai trebuie luat în seamă că orice alt stat cu interese contrare României poate cere ca 

toate chestiunile figurând pe programul conferinţei să fie discutate înainte de încheierea ei
k
. 

Susţinerea unui asemenea drept poate da loc la discuţiuni neplăcute, pentru care nu este 

în interesul României ca delegaţii noştri să poarte vreo răspundere. 

XIII. Îndatoririle după terminarea conferinţei 

§ 36. îndatoririle delegaţilor care au reprezentat ţara la o conferinţă sau un congres 

internaţional şi ale directorului răspunzător din Ministerul Afacerilor Străine nu s-au terminat, 

după cum s-a crezut adesea, cu şedinţa de închidere. 

Şeful delegaţiei va ruga pe fiecare reprezentant al ţării care a luat parte la dezbaterile sau 

întrunirea ce a avut loc să întocmească un referat succint în cel puţin trei exemplare, arătând 

activitatea sa şi rezultatele şi concluziunile la care a ajuns. Este de aşteptat ca aceste referate să 

                                                        
87 „La majorité ne fait pas loi en matière internationale" (v. Genet, III, p. 193 [Raoul Genet, Traité de diplomatie 

et de droit diplomatique, Tome III, Les actes diplomatiques, Paris, Auguste Pedone, 1931, 611 p.]). 
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fie prezentate într-un termen de cel mult 15 zile de la închiderea conferinţei. 

§ 36. Deosebit de rapoartele sau comunicările pe care le va fi făcut autorităţilor în drept 

după închiderea conferinţei, preşedintele delegaţiei va întocmi un raport general, de asemenea, în 

cel puţin 3 exemplare, adresat departamentului sau autorităţii de care depinde. 

§ 37. Acest raport general va cuprinde o dare de seamă amănunţită a conferinţei, 

insistându-se mai ales asupra părţii luate de delegaţia română, asupra rezultatelor dobândite, 

asupra greutăţilor şi împotrivirilor întâmpinate, împreună cu recomandaţii precise asupra 

măsurilor de luat pentru viitor. 

§ 39. La raportul general se va anexa un exemplar din convenţiile sau rezoluţiile propuse 

spre semnare sau semnate de delegaţia română sau de cele străine. Anexând aceste texte, 

preşedintele va avea grijă să înlăture, în măsura putinţei, şi diferitele proiecte prezentate drept 

bază pentru discuţii împreună cu toate amendamentele, propunerile sau moţiunile propuse de 

delegaţia română sau de cele străine, indiferent de faptul dacă asemenea modificări aduse 

textului iniţial au fost încuviinţate sau nu de conferinţă. 

§ 40. Se vor mai anexa referatele prezentate de cei care au luat parte la conferinţă ca 

membri ai delegaţiei române, conform celor arătate mai sus la § 34. Cauza precisă pentru care un 

asemenea referat ar fi cumva omis va fi menţionată în raportul general, acesta urmând să fie 

prezentat la cel mult 30 de zile după terminarea conferinţei. 

§ 41. Un exemplar din raportul general însoţit de toate anexele lui va fi trimis 

Ministerului Afacerilor Străine pentru păstrare în dosarul respectiv, în toate cazurile când acel 

raport va fi fost adresat altei autorităţi, conform celor arătate mai sus la § 37. 

§ 42. În toate cazurile când Ministerul Afacerilor Străine s-a declarat interesat în 

conferinţa care a avut loc, directorul răspunzător (v. mai sus § 3, lit. B) se va adresa înscris 

autorităţii de care depinde cel care a prezentat delegaţia română sau a celui fost 

k
 „Toute puissance participante a le droit de réclamer, avant la clôture des travaux ou l'ajournement de la conférence 

l'examen de telle question inscrite au programme et non abordée" (v. Genet, III, p. 149 [Raoul Genet, Traité de 

diplomatie et de droit diplomatique, Tome III, Les actes diplomatiques, Paris, Auguste Pedone, 1931, 611 p.]). 

preşedinte direct cerând un exemplar din raportul general împreună cu toate anexele, pentru 

dosarul respectiv, dacă nu va fi primit aceste documente într-un termen de 30 zile de la 

închiderea conferinţei. 

§ 43. Primind acest raport general, directorul răspunzător este dator să-l înainteze 

Ministerului Afacerilor Străine personal şi secretarului general al Ministerului Afacerilor Străine, 

pentru examinare, însoţit de un scurt referat arătând: 

1. Rezultatele conferinţei; 

2. Măsurile ce ar urma a fi luate de Ministerul Afacerilor Străine ca urmare a ei; 

3. Concluziunile şi recomandaţiile Direcţiei competente a Ministerului Afacerilor Străine, 

ca rezultat al experienţei dobândite la conferinţa care a avut loc. 

§ 44. Referatul menţionat la § 42 va da directorului răspunzător prilejul să pună în 

evidenţă foloasele pentru ţară sau drepturile pe care au reuşit să le dobândească delegaţii noştri 

sau care ne-au fost recunoscute sau confirmate cu ocazia conferinţei care a avut loc. Dacă 

punerea în aplicare a unor clauze avantajoase cuprinse într-o învoială sau în actul final al unei 

conferinţe internaţionale este cumva subordonată unor condiţiuni prealabile sau unor demersuri 

sau formalităţi de îndeplinit din partea noastră, este datoria absolută a directorului răspunzător să 

insiste asupra măsurilor ce ar fi de luat şi să vegheze ca ele să nu rămână neobservate sau uitate 

de organele competente. 
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Este necesar să stăruim asupra acestei laturi a chestiunii, deoarece numeroase avantaje 

dobândite în trecut de reprezentanţii noştri la conferinţele internaţionale sau cu alte ocazii n-au 

adus ţării nici un folos real, nefiind comunicate celor direct interesaţi în România pe căile 

potrivite şi la timp sau fiindcă cei răspunzători au omis să îndeplinească condiţiunile stipulate 

pentru valorificarea drepturilor noastre. Este de netăgăduit că un director capabil şi atent poate 

aduce ţării servicii însemnate şi în asemenea împrejurări. 

§ 45. In acelaşi referat, directorul răspunzător va avea grijă să insiste asupra 

angajamentelor eventual luate de România prin rezoluţiile adoptate de conferinţa ce a avut loc, 

prin actul ei final sau altfel. 

Se va da o atenţie deosebită obligaţiunilor eventual luate de delegaţia română a semna, a 

ratifica sau a adera la convenţii anterioare', fiind necesar ca asemenea chestiuni să fie examinate 

de titularul departamentului sau de secretarul general. 

§ 46. Dacă directorul răspunzător nu primeşte raportul general cerut conform § 42 în 

termen cuvenit (de obicei în termen de 10 zile) el este dator să semnaleze acest fapt Ministerului 

Afacerilor Străine printr-un referat la care va anexa un exemplar din instrucţiunile de faţă. 

După ce îşi va fi îndeplinit îndatoririle de faţă arătate la § 43, 44 şi 45 de mai sus, 

directorul răspunzător va avea datoria să înainteze Serviciului Tratatelor al Ministerului, întregul 

dosar împreună cu o notă de serviciu, cerându-i înscrierea în cartoteci şi îndeplinirea celorlalte 

obligaţiuni ce-i incumbă, conform normelor în vigoare (publicaţii la M. Of., ratificări, etc.). 

Organele competente pentru a propune sau numi delegaţi la conferinţele sau congresele 

internaţionale ce ar avea loc în viitor sunt rugate să înainteze M.A.S., oricând, 
88

 propuneri 

pentru completarea sau îmbunătăţirea instrucţiunilor de faţă, întemeiate pe experienţa dobândită 

din trecut. 

Deoarece aceste norme au fost trimise în proiect pentru înştiinţarea tuturor Ministerelor 

şi unui număr însemnat de alte unităţi de conducere, observaţiile lor bine întemeiate fiind luate în 

seamă la redactarea textului definitiv, este de aşteptat ca regulile stabilite să fie urmate ori de 

câte ori România va fi reprezentată pe viitor la o conferinţă sau la un congres internaţional.  

Redactor: Karadja 

Consul general

                                                        
88 La Manual VII, 14 § 1 s-a arătat un caz când România nu şi-a îndeplinit obligaţia, luată încă din anul 1921, de 

a ratifica două convenţii internaţionale anterioare de caracter pur umanitar, neputând exista nici o raţiune de 

stat cerând o asemenea amânare. Dosarele Ministerului mai cuprind din nefericire şi alte asemenea cazuri. 
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RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ A STATULUI
89 

Răspunderea funcţionarului faţă de stat 

§ 1.- Cu toate că răspunderea internaţională a statului faţă de guvernele străine este bine 

stabilită în dreptul ginţilor, nu s-a putut ajunge încă la întocmirea unor reguli universal admise şi 

potrivindu-se tuturor cazurilor ce se vor ivi
a
. 

§ 2.- Răspunderea despre care este vorba izvorăşte din liberul consimţământ al statului. 

Are un caracter obligatoriu, pe temeiul convenţional sau pe baza unui principiu recunoscut de 

drept internaţional. 

§ 3.- Această răspundere poate rezulta din acţiuni pozitive sau din omisiuni ale 

organelor legislative, executive sau judiciare. 

§ 4.- In cadrul Manualului de faţă intră mai ales discutarea răspunderii rezultând din 

acţiuni sau omisiuni ilegale ale organelor executive, fie că funcţionarul în culpă acţionează în 

limitele sau peste limitele atribuţiunilor sale legale. 

§ 5.- Funcţionarul, ca şi orice persoană fizică, nu este însă un subiect de drept 

internaţional, acesta reglementând numai raporturile între state. 

§ 6.- Călcarea legii din partea funcţionarului nu este deci în sine o chestiune de drept 

internaţional, ci una de drept intern. Funcţionarul este răspunzător faţă de statul sub a cărui 

jurisdicţiune se află, persoana păgubită având totodată un drept de acţiune civilă în contra lui. 

§ 7.- Statul străin care reclamă pe cale diplomatică, acţionează adesea ca mandatar al 

cetăţeanului său păgubit, nu însă în contra funcţionarului în culpă, ci în contra statului de care 

ţine acest funcţionar. 

Aceste reguli fundamentale trebuiesc avute în vedere. 

§ 8.- Materia a fost obiectul multor discuţiuni internaţionale. 

Jurisconsultul Gustavo Guerrero
90

 a încercat s-o cristalizeze în cele 12 puncte reproduse 

aici alăturat în limba franceză, precum au fost publicate (v. anexa 1)
b
. 

§ 9.- Din expunerea lui Guerrero, Ministerul atrage atenţia funcţionarilor diplomatici şi 

consulari mai ales asupra celor arătate prin punctele 3-4 şi 6-7 în care sunt discutate răspunderea 

statului rezultând din abuzurile, greşelile sau omisiunile funcţionarilor publici şi protecţia 

judiciară internă cuvenită atât guvernelor cât şi instituţiilor şi particularilor străini. 

§ 10.- Dacă acceptăm cele arătate de Guerrero ca doctrină, este evident că aceste 

principii se aplică, fie că este vorba de tratamentul acordat străinilor din partea funcţionarilor 

noştri, fie de reclamaţiile ce au de formulat cetăţenii români în contra funcţionarilor străini - 

lucrând în limite sau în afară de limitele competenţei lor - sau în contra justiţiei străine. 

§ 11.- Printre dispoziţiunile legale de drept intern românesc în materia discutată, se vor 

observa cele arătate aici alăturat la anexa 2. 

§ 12.- Se va mai avea în vedere cuprinsul Convenţiei privitoare la procedura civilă de la 

Haga din 17 iulie 1905 (v. Manual III, 5) şi dispoziţiunile în vigoare referitoare la executarea 

sentinţelor judiciare date în străinătate. Principiile în vigoare în materie civilă şi comercială sunt 

expuse la Manual III, 3 şi cele referitoare la recunoaşterea sentinţelor penale şi pronunţarea unor 

pedepse conform Codului Penal român, art. 12 şi Codului de Procedură Penală, art. 549-555, 

sunt discutate pe scurt la Manual III, 26 § 20. 

                                                        
a S-a încercat în zadar a se ajunge la un acord internaţional pe cale convenţională la prima conferinţă pentru 

codificarea dreptului internaţional de la Haga din 1930. 
b Aceste principii n-au fost contestate la conferinţa internaţională pentru codificarea dreptului internaţional de 

la Haga din 1930. 
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Materia tratată prin instrucţiunile de faţă este în strânsă legătură cu cele discutate prin 

Manual I, 9 § 33-40 B „Aplicarea tratatelor şi convenţiilor" şi prin Manual VI, 2 § 34-43 

„Reclamaţiile prezentate autorităţilor române de străinii păgubiţi". 

Bucureşti,  .....  

ANEXA 1 

RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ A STATULUI 
Principii redactate de domnul G. Guerrero şi publicate în „Dictionnaire diplomatique", vol. II, p. 570 

[José Gustavo Guerrero, Responsabilité des états -1. La responsabilité internationale des états dans les faits et dans sa 

regle, p. 561-571; III. La responsabilité des états devant la Conférence de codification du droit international de la Haye  

(1930), p. 578-581. In: „Dictionnaire diplomatique", Publié sous la direction de A.F. Frangulis, Tome II, M à Z, 

Académie Diplomatique Internationale, Paris, Imprimerie Lang. Blanchong et Cie, 1933, 1120 p.]  

1. La responsabilité internationale ne pouvant naître que d'un acte illicite, contraire au 

droit international et commis par un État contre un autre État, les dommages causés à un étranger 

ne sauraient entraîner une responsabilité internationale que si l'État ou il réside avait lui-même 

violé un devoir contracté par traité avec l'État auquel l'étranger appartient ou par le droit 

coutumier précis et déterminé. 

2. La responsabilité d'un État pour un crime politique commis sur la personne des 

étrangers sur son territoire, ne se trouve engagée que si cet État a négligé de prendre toutes les 

dispositions appropiées en vue de prévenir le crime et en vue de la poursuite, de l'arrestation et 

du jugement du criminel. 

Le caractére public reconnu que revêt un étranger, les circonstances dans lesquelles il se 

trouve sur le territoire de l'État entraînent, pour celui-ci, un devoir de vigilance spéciale a son 

égard
c
. 

3. Les dommages subis par un étranger, par suite d'un acte contraire au droit 

international, ou par l'omission d'un acte auquel l'État était tenu d'après ce droit, et infligés par un 

fonctionnaire, dans les limites de sa compétence entraînent la responsabilité de l'État, aux 

conditions suivantes: 

a) Si le droit violé, reconnu à l'État auquel appartient l'étranger lésé, est un droit positif, 

crée par traité entre les deux États, ou par le droit coutumier; 

b) Si les dommages ne proviennent pas d'un acte exécuté par le fonctionnaire pour 

pouvoir à la défense des droits de l'État à moins qu'il n'existe des dispositions conventionneles 

contraires. 

L'État pour le compte duquel le fonctionnaire a agi ne peut se prévaler de l'insuffisance 

de sa législation pour dégager sa responsabilité. 

4. L'État n'a pas à répondre des dommages subis par un étranger pour des actes 

contraires au droit international, si ses dommages ont été infligés par un fonctionnaire en c
 Cf. şi 

Manual I, 8 § 31 unde „securitatea consulilor" este discutată pe scurt, principiile arătate aplicându-se „a fortiori" 

miniştrilor publici, familiilor şi suitelor acestora. 

dehors de la compétence limitée par le droit national sauf dans les conditions énnumérées ci-

après: 

a) Si le Gouvernement informé qu'un fonctionnaire s'appréte à commettre un acte illicite 

contre un étranger, ne l'en empêche pas en temps utile; 

b) Si l'acte étant consommé, le Gouvernement ne s'empresse d'infliger audit 

fonctionnaire les mesures et sanctions prévues par les lois du pays; 
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c) Si l'étranger n'a à sa disposition aucun recours légal contre le fonctionnaire coupable 

ou que les tribunaux locaux ne donnent pas suite à l'action introduite par cet étranger 

endommagé, conformément aux lois nationales. 

5. Les préjudices causés aux étrangers par des actes de particuliers, nationaux ou 

étrangers, n'engagent pas la responsabilité de l'État. 

6. Le devoir de l'État, en ce qui concerne la protection judiciaire, doit être considéré 

comme rempli dès l'instant qu'il met à la portée des étrangers les tribunaux nationaux et les 

recours dont ils ont besoin, chaque fois qu'ils ont à faire valoir leurs droits. 

D'ou il s'ensuit: 

a) que l'État s'est acquitté de son devoir international, lorsque l'autorité judiciaire rend 

sa décision, même si se borée à déclarer irrecevable la demande, l'action ou le recours interposés 

par un étranger; 

b) que la décision judiciaire, quelle qu'elle soit et même violée par une erreur ou une 

injustice, n'entraîne pas la responsabilité internationale de l'État. 

7. L'État est responsable, par contre, des dommages causés aux étrangers, lorsqu'il se 

rend coupable de déni de justice. 

Le déni de justice consiste à refuser aux étrangers le libre accés aux tribunaux, pour 

défendre les droits que la législation nationale leur reconnaît. Il y aura également déni de justice, 

lorsque le juge compétent se refusera à juger. 

8. Les dommages subis par les étrangers dans les cas d'émeute, et révolution ou de 

guerre civile n'entraînent pas la responsabilité internationale de l'État. Néanmoins, en cas 

d'émeute, la responsabilité de l'État serait engagé, si l'émeute a éclaté contre des étrangers en leur 

qualité d'étranger, sans que l'État doit rempli ses devoirs de surveillance et de répression.  

9. Dans la catégorie des dommages se rapportant au numére précédent, ne sauraient être 

comprises ceux qui concernent les biens appartenant aux étrangers et qui auraiant été accaparée 

ou confisqués en temps de guerre ou de révolution, soit par le gouvernement légitime, soit par les 

révolutionnaires. Dans le premier cas, l'État est responsable, et dans le deuxiéme, l'État doit 

mettre à la disposition des étrangers la réparation des dommages subis et la poursuite des 

coupables. 

L'État deviendrait directament responsable de ces dommages, si par un amnistie 

générale ou individuelle, il enlevait aux étrangers la possibilité de se faire dédommager. 

10. Tout ce qui est dit pour les États unitaires s'étend également aux États fédéraux. En 

conséquence, la responsabilité internationale que peut encourir un des États de la fédération 

incombe au pouvoir central qui détient la représentation internationale de la fédération, sans qu'il 

soit permis de se prévaloir de l'indépendence ou de l'autonomie que la Constitution confére qux 

États particuliers. 

11. Tout différend qui pourrait surgir entre deux États pour des dommages subis par des 

étrangers se trouvant sur le territoire d'un de ces deux États, devra être soumis à une commission 

internationale d'enquête qui aura [la] mission d'examiner les faits. 

Si le rapport des commissaires, arrêté à la majorité n'a pas eu pour effet de clore 

l'incident, les parties intéressées seront tenues à soumettre le différend au jugement arbitral ou à 

tout autre moyen de réglement pacifique. 

12. Les États doivent s'engager formellement à épuiser les voies prévues ci-dessus et ne 

recourir à aucune mesure coercitive. 

M. G. GUERRERO, 
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Ancien Ministre des Affaires Etrangères du Salvador  

Vice Président de la Cour Permanente de Justice Internationale  

Vice Président de l'Academie Diplomatique Internationale 

ANEXA 2 

Protecţia şi răspunderea funcţionarilor publici ţinând de acest Departament, prevăzute în 

dreptul românesc pentru crime, delicte, contravenţii, abuzuri, neglijenţe, omisiuni sau greşite 

aplicări ale legilor şi dispoziţiunilor în vigoare sunt între altele cele stabilite prin legiuirile ce 

urmează: 

a/ Legea de organizare a Ministerului Afacerilor Străine din 1946, art. ... (?) 

b/ Codul Penal, art. 217 (refuz a îndeplini serviciul public), art. 219-223 (crime şi delicte 

contra şefilor statelor străine, a reprezentanţilor şi a simbolului acestor state), art. 224-226 

(delictul contra siguranţei statelor străine, dreptului păcii şi bunelor relaţiuni internaţionale)
11

, 

art. 238-241 (delictul de nedreaptă luare), art. 242 (neglijenţa în funcţiune), art. 243-244 (refuzul 

de serviciu datorat legalmente), art. 245-248 (abuzul de putere), art. 249, art. 250-251 (darea şi 

luarea de mită), art. 252 (traficul de influenţă) şi art. 253-255 (ultragiul). 

c/ Codul de Procedură Civilă, art. 1-10, 25 şi 28. 

d/ Codul de Procedură Civilă, art. 75, punct. 10. 

e/ Statutul Funcţionarilor Publici din 1946, art. ... (?). 

d
 Despre delictele prevăzute în Codul Penal art. 224-226 tratează Manual VI, 27.
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N O T E :  

1 Subcapitolul I, 2 - „Legea nr. 215 pentru organizarea Ministerului Afacerilor Străine al Regatului României", 

publicată în Monitorul Oficial nr. 85 din 10.04.1944, nu este conţinut de variantele Manualului Diplomatic şi Consular 

aflate la dispoziţia noastră. Textul legii este publicat inclusiv în lucrarea Organizarea instituţională a Ministerului 

Afacerilor Externe, vol. 2, Acte şi documente: 1920-1947, ediţie îngrijită de Ion Mamina, Gheorghe Neacşu, George G. 

Potra, Bucureşti, Fundaţia Europeană Titulescu, 2006, p. 282-343. 

2 Ion Antonescu (1882-1946), militar de carieră şi om politic român. Absolvent al Şcolii militare de ofiţeri de 

infanterie şi cavalerie (1902-1904) şi al Şcolii Superioare de Război (1909-1911). Intră în Armată în 1904, participă la 

primul război mondial. Şef al Marelui Stat Major (1933-1934); ministru al Apărării Naţionale (1938); preşedinte al 

Consiliului de Miniştri şi conducător al statului român (06.09.194023.08.1944); comandant al Grupului de Armate 

„General Antonescu" (22.06-17.07.1941). Arestat la 23 august 1944 pentru refuzul de a încheia armistiţiul cu 

Naţiunile Unite, este predat autorităţilor sovietice la începutul lunii septembrie. Deţinut şi anchetat în URSS 

(septembrie 1944-aprilie 1946), este readus în ţară, judecat şi condamnat la moarte de aşa-zisul „Tribunal al 

Poporului". Executat la Jilava în data de 01.06.1946. General de corp de armată (din 16.09.1940); general de armată 

(din 05.02.1941); mareşal (din 21.08.1941). 

3 Mihai Antonescu (1904-1946), jurist, profesor universitar şi om politic român. Licenţiat în Drept la Universitatea 

din Bucureşti, doctor în Drept, profesor de drept internaţional la Universitatea din Bucureşti; ministru de Justiţie în 

guvernul naţional-legionar (14.09.1940-24.01.1941); ministru Secretar de Stat (din 27.01.1941); ministru ad interim al 

Propagandei Naţionale (27.05-27.06.1941); titular la acelaşi departament (27.06.1941-23.08.1944); vicepreşedinte al 

Consiliului de Miniştri şi ministru de Externe (27.06.1941-23.08.1944). A fost, incontestabil, principalul colaborator al 

conducătorului statului român. Arestat odată cu mareşalul Ion Antonescu în după-masa zilei de 23.08.1944, Mihai 

Antonescu a împărtăşit soarta celorlalţi colaboratori apropiaţi ai mareşalului, respectiv captivitatea în URSS 

(septembrie 1944- aprilie 1946); judecarea şi condamnarea la moarte de către „Tribunalul Poporului" (aprilie -mai 

1946), sentinţa fiind executată la 01.06.1946. 

4 Subcapitolul I, 4 - „Regulamentul Consular", publicat în Monitorul Oficial nr. 255 din 04.11.1937, este conţinut de 

variantele C şi D ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

5 Subcapitolul I, 5 - „Diferite coduri în vigoare în România" este conţinut de variantele C, D, E şi H ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

6 Ion Ionescu-Dolj (1875-1947), jurist şi profesor român. Licenţiat şi doctor în Drept la Universitatea din Bucureşti. 

Judecător de instrucţie (din 1906); profesor de drept penal şi procedură penală la Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat 

din Bucureşti (din 1906); preşedinte al secţiei notariat din cadrul Tribunalului Ilfov (din 1910); consilier la Curtea de 

Apel Bucureşti (din 1914); membru în Comisia pentru Unificarea Legislativă din cadrul Ministerului Justiţiei (din 

1920); consilier la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (din 1921); secretar general al Ministerului Justiţiei (1923); 

preşedinte al Secţiei de Drept Public a Consiliului Legislativ (1925-1938); membru corespondent al Academiei 

Române (din 1930); titular al cursului de drept penal aprofundat din cadrul Institutului de Drept Penal de pe lângă 

Facultatea de Drept din Bucureşti (din 1932); preşedinte al Cercului de Studii Penale, director şi redactor al Revistei 

de Drept Penal şi Ştiinţă Penitenciară (din 1935); profesor în cadrul Centrului de Pregătire Administrativă de pe lângă 

Institutul de Ştiinţe Administrative (din 1936); director al Şcolii Superioare de Ştiinţe de Stat din Bucureşti (din 

1937); prim-preşedinte al Consiliului Legislativ (1938-1942). Autor al unor lucrări remarcabile de drept penal şi 

procedură penală, având totodată o contribuţie importantă la elaborarea Codului Penal şi a Codului de Procedură 

Penală din perioada interbelică. 

7 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular subcapitolul I, 5 este tăiat cu creionul de către autor. 

8 Subcapitolul I, 6 - „Situaţia juridică a agenţilor diplomatici" este conţinut de varianta B a Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

9 Constantin Ioan Lars Anthony Demetrius Karadja (1889-1950), diplomat, jurist, istoric, bibliograf şi bibliofil 

român. După încheierea studiilor liceale în Stockholm, Constantin Karadja se înscrie în 1908 la Facultatea de Drept 

din Londra pe care o va absolvi doi ani mai târziu, devenind totodată membru al Baroului de avocaţi britanic. În acest 

moment, tânărul Karadja optează în favoarea unei cariere în diplomaţie, ce se va întinde - cu mici întreruperi - pe 

durata a aproape trei decenii. Astfel, în perioada 1910-1913 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Departamentului 

Politic al Ministerului de Externe otoman în calitate de ataşat, ulterior de secretar de legaţie. Demisionat în octombrie 
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1912 din diplomaţia otomană, Constantin I. Karadja se reîntoarce în Suedia, unde următorii ani activează în cadrul 

băncii „Sveriges Privata Centralbank" (1914-1915). In 1916 se stabileşte în România, în urma căsătoriei cu 

domnişoara Elena Marcela Caradja, iar în 1920 primeşte cetăţenia română. In acelaşi an este numit consul în cadrul 

Ministerului de Externe. Consul la Budapesta (01.08.1921-01.02.1922); director al Direcţiei Politice Internaţionale 

(iunie-octombrie 1927); consul general la Stockholm (01.03.1928-15.08.1930); consul general în cadrul Legaţiei din 

Berlin (01.02.1932-01.08.1936); consul general la Berlin (01.08.1936-15.06.1941); director al Direcţiei Afacerilor 

Consulare din cadrul Ministerului de Externe (01.07.1941-23.08.1944); însărcinat cu întocmirea Manualului Diplomatic 

şi Consular (10.05.1945-01.05.1947). Cariera sa diplomatică ia sfârşit în urma deciziei ministeriale nr. 58.378 din 31 

august 1947, prin care postul său de consul general clasa I era suprimat începând cu data de 1 septembrie 1947. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la biografia şi activitatea lui Constantin I. Karadja a se vedea AMAE, fond 

Problema 77/Dosare personale/K 8 - Constantin Karadja, volumele I-II, nepaginat; Ion Calafeteanu, Scrisori către 

tovarăşa Ana, Bucureşti, 2005, p. 125 şi următoarele; Ottmar Traşcă, Stelian Obiziuc, Diplomatul Constantin I. Karadja 

şi situaţia evreilor cetăţeni români din statele controlate/ocupate de Germania nazistă în cel  de-al doilea război mondial. In: 

„Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca", Cluj-Napoca, 2010, 49, p. 109-141. 

10 Subcapitolul I, 7 - „Autoritatea şi răspunderea şefilor de misiune" este conţinut de variantele C, D, E şi H ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

11 Alexandru Cretzianu (1895-1979), diplomat de carieră român. Licenţiat în Drept la Universitatea din Iaşi. 

Participant la primul război mondial, a fost rănit grav şi luat prizonier de trupele germane. După întoarcerea din 

prizonierat (1918) intră în diplomaţie. Participant la Conferinţa de Pace de la Paris; secretar de legaţie la Legaţia din 

Londra (01.10.1919-01.01.1922); secretar de legaţie la Legaţia din Washington (01.01-01.04.1922); secretar de legaţie 

în cadrul cabinetului ministrului de Externe (01.04.1922-16.03.1923); secretar de legaţie la Legaţia din Roma 

(16.03.1923-01.12.1928); secretar de legaţie (de la 01.05.1930 consilier de legaţie) în cadrul Ministerului de Externe 

(01.12.1928-01.01.1936); ministru plenipotenţiar la Caracas (01.01-01.07.1936); ministru plenipotenţiar în cadrul 

Ministerului de Externe (01.07.193611.05.1940); subsecretar de stat în cadrul Ministerului de Externe (11.05.1940-

25.09.1940); secretar general al Ministerului de Externe (25.09.1940-11.10.1941) fiind totodată însărcinat în anul 1941 

cu gestiunea Fondului pentru Interese Superioare de Stat (F.I.S.S.). Şi-a înaintat demisia la 11.10.1941 ca urmare a 

diferendelor de natură politică avute cu Mihai Antonescu. In 15.09.1943 a fost numit ministru plenipotenţiar la 

Ankara având însărcinarea de a negocia şi pregăti ieşirea României din război. In 15.08.1945 a fost rechemat în 

administraţia centrală, dar a refuzat să se reîntoarcă în ţară, alegând calea exilului. Prin decizia penală 9 bis a Secţiei 

I a Curţii de Apel Bucureşti din 13.01.1947 i s-a pus sechestru asigurator penal pe suma de 6.000.000 franci elveţieni 

depusă la Union des Banques de Suisse. Figură proeminentă a exilului românesc, lider al Comitetului Naţional 

Român. 

12 Gheorghe Davidescu (1892-1973), avocat şi diplomat de carieră român. Licenţiat în Drept, doctor în Drept la 

Universitatea din Budapesta. In 1920 intră în diplomaţie; secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Budapesta 

(20.01.1921-01.01.1925); secretar de legaţie în cadrul centralei Ministerului de Externe (01.01.1925-05.06.1927); 

secretar de legaţie (din 1932 consilier de legaţie) în cadrul Legaţiei din Varşovia (05.06.1927-01.08.1933); consilier de 

legaţie în cadrul centralei Ministerului de Externe (01.08.193301.10.1935); ministru plenipotenţiar la Tallin 

(01.10.1935-01.03.1939); ministru plenipotenţiar în cadrul centralei Ministerului de Externe (01.03-01.10.1939); 

ministru plenipotenţiar la Moscova (01.10.1939- 10.08.1940); ministru plenipotenţiar în cadrul centralei Ministerului 

de Externe (10.08.1940-11.10.1941); secretar general al Ministerului de Externe (11.10.1941-01.10.1944); trecut în 

cadrul reorganizării statului (din 24.07.1945); pus în disponibilitate (din 23.11.1946). A fost arestat preventiv de către 

autorităţile comuniste la 30.09.1959 sub acuzaţia de „uneltire contra ordinii sociale". A trecut prin închisoarea 

Codlea, fiind eliberat la 20.01.1960. 

13 Gheorghe Crutzescu (1890-1951), diplomat de carieră român. Licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. 

Intră în diplomaţie la 01.10.1918. Ataşat de legaţie în cadrul centralei Ministerului de Externe (01.10.1918-

01.04.1920); ataşat de legaţie (din 15.09.1920 secretar de legaţie) în cadrul Legaţiei din Roma (01.04.1920 -01.11.1921); 

secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Berlin (01.11.1921-01.12.1927); secretar de legaţie în cadrul centralei 

Ministerului de Externe (01.12.1927-16.09.1928); secretar de legaţie în cadrul delegaţiei române în Comisia 

Internaţională a Dunării Viena (16.09-01.12.1928); secretar de legaţie în cadrul centralei Ministerului de Externe 

(01.12.1928-01.07.1929); însărcinat cu afaceri ad interim în cadrul Legaţiei din Cairo (01.07.1929-01.11.1930); secretar 

de legaţie (din 01.07.1932 consilier de legaţie) în cadrul centralei Ministerului de Externe (01.11.1930 -15.11.1936); 

însărcinat cu afaceri (din 01.04.1937 ministru plenipotenţiar) pe lângă Societatea Naţiunilor (15.11.1936 -01.03.1939); 
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ministru plenipotenţiar în cadrul centralei Ministerului de Externe (01.03-01.10.1939); ministru plenipotenţiar la 

Budapesta (01.10.193901.06.1941); ministru plenipotenţiar în cadrul centralei Ministerului de Externe, director al 

Direcţiei Personal şi membru al Comisiei Consultative pentru Înaintări din cadrul Ministerului de Externe 

(01.06.1941-01.08.1943); ministru plenipotenţiar la Copenhaga (01.08.1943-01.10.1944); rechemat în administraţia 

centrală la 01.10.1944, Gheorghe Crutzescu a refuzat să se reîntoarcă în ţară, fiind considerat demisionat pentru 

„neprezentare la serviciu" (din 18.04.1947). S-a stabilit în Franţa. 

14 Subcapitolul I, 8 - „Situaţia juridică şi atribuţiile consulilor români" este conţinut de variantele C, D, E şi H ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

15 Subcapitolul I, 9 - „Negocierea tratatelor şi convenţiilor şi aplicarea lor" nu este conţinut de variantele Manualului 

Diplomatic şi Consular aflate la dispoziţia noastră. Acest subcapitol este conţinut de un alt manuscris aparţinând lui 

Constantin I. Karadja, intitulat Spre doctrina românească a dreptului internaţional (Contribuţia serviciului diplomatico -

consular) - de „Ich Dien" (20 ianuarie 1946). Manuscrisul, inedit, se păstrează la BAR, fond Arhiva Karadja/ cota A 

511/1-2. 

16 Dimitrie I. Ghika (1875-1967), om politic şi diplomat de carieră român. Studii la Universitatea din Toulouse, 

respectiv Institutul de Ştiinţe Politice din Paris. Intră în diplomaţie la 15.01.1894 ca ataşat de legaţie. Ataşat de legaţie 

în cadrul Legaţiei din Paris (15.01-29.06.1894, 03.09.1894-01.09.1895) şi în cadrul Legaţiei din Sankt Petersburg 

(29.06-03.09.1894); ataşat de legaţie (din 19.11.1896 secretar de legaţie) în cadrul centralei Ministerului de Externe 

(01.09.1895-01.01.1897); la 01.01.1897 este transferat în serviciul consular şi numit cancelar în cadrul Consulatului 

general din Rusciuk (01.01-12.06.1897); secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Berna (12.06.1897-01.04.1904); 

consul general la Salonic (01.04.190401.04.1905); secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Viena (01.04.1905-

01.07.1909); consilier de legaţie (din 01.07.1909) în cadrul centralei Ministerului de Externe - director al cabinetului 

ministrului (01.0701.12.1909); consilier de legaţie în cadrul Legaţiei din Viena (01.12.1909-01.11.1911); ministru 

plenipotenţiar la Sofia (01.11.1911-01.09.1913); ministru plenipotenţiar la Roma (01.09.1913-01.10.1917); ministru 

plenipotenţiar în cadrul centralei Ministerului de Externe (01.10.1917-01.11.1919); delegat plenipotenţiar al României 

la Conferinţa de Pace (01.11.1919-01.02.1920); ministru plenipotenţiar la Paris (01.02.1920-16.03.1922); ministru 

plenipotenţiar (din 01.07.1926 secretar general al Ministerului de Externe) în cadrul centralei Ministerului de Externe 

(16.03.1922-01.02.1928); ministru plenipotenţiar la Roma (01.02.1928-27.04.1931); ministru de Externe în guvernul 

condus de Nicolae Iorga (27.04.1931-01.06.1932); ministru plenipotenţiar la Roma (01.07.1932-01.07.1933); ministru 

plenipotenţiar la Bruxelles şi Luxemburg (01.07.1933-15.12.1936); rechemat în administraţia centrală a Ministerului 

de Externe la 01.12.1936; preşedinte al Consiliului Consultativ D iplomatic (01.02-01.03.1937); pus în poziţie de 

disponibilitate în vederea pensionării la 01.03.1937. S-a remarcat inclusiv prin traducerea în limba română a Istoriilor 

lui Herodot (1894), respectiv publicarea unui studiu referitor la Franţa şi Principatele dunărene (1789-1815), Iaşi, 

Institutul European, 2008, 148 p. 

17 Subcapitolul I, 10 - „Indatoriririle delegaţilor români la conferinţele şi congresele internaţionale" nu este conţinut 

de variantele Manualului Diplomatic şi Consular aflate la dispoziţia noastră. Acest subcapitol a fost identificat în ANIC, 

fond Ministerul Propagandei Naţionale, partea structurală Propagandă, dosar nr. 2.782, f. 135 -160. Subiectul este 

tratat inclusiv în studiul lui Constantin I. Karadja, Spre doctrina românească a dreptului internaţional (Contribuţia 

serviciului diplomatico-consular) - de „Ich Dien" (20 ianuarie 1946). BAR, fond Arhiva Karadja/ cota A 511/1-2. 

18 Subcapitolul I, 16 - „Răspunderea internaţională a statului" nu este conţinut de variantele Manualului Diplomatic şi 

Consular aflate la dispoziţia noastră. Acest subcapitol este conţinut de studiul lui Constantin I. Karadja, Spre doctrina 

românească a dreptului internaţional (Contribuţia serviciului diplomatico-consular) - de „Ich Dien" (20 ianuarie 1946). 

BAR, fond Arhiva Karadja/ cota A 511/1-2. 

19 José Gustavo Guerrero (1876-1958), jurist şi diplomat de carieră salvadorian. Studii de Drept la Universitatea din 

San Salvador şi Universitatea San Carlos din Guatemala. Doctor în Drept al Universităţii San Carlos din Guatemala 

(1898). Secretar particular al preşedintelui Tomas Regalado şi consul la Bordeaux (1898-1906); preşedinte al Societăţii 

Naţiunilor (1920); ministru de Externe al Salvadorului (19271928); preşedinte al Adunării Societăţilor Naţiunilor 

(1929-1930); membru (1931-1945) şi preşedinte (19371945) al Curţii Permanente Internaţionale de Justiţie de la Haga; 

membru (1946-1958) şi primul preşedinte al Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga (1946-1949).





II. 

 

 

NAŢIONALITATE, ACTE DE CĂLĂTORIE, IDENTITATE 

ŞI REPATRIERE 





MANUAL II, 1 

169 

 

 

DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA NAŢIONALITĂŢII ROMÂNE
1
 

STUDIU INTRODUCTIV 

A. DESPRE DOBÂNDIREA NAŢIONALITĂŢII 

Principiile care călăuzesc materia naţionalităţii sunt cristalizate în cele două sisteme bine 

cunoscute în doctrină sub denumirea de jus soli şi jus sanguinis. 

Două sunt stările de fapt care concură la determinarea naţionalităţii: 

1) Când naşterea are loc într-o ţară determinată, în care caz este vorba de o legătură care 

se stabileşte prin sistemul jus soli; 

2) Când părinţii celui născut sunt naţionalii unui stat şi copilul urmează condiţiunea 

părinţilor după filiaţiune, prin sistemul jus sanguinis. 

In unele cazuri cele două sisteme sunt în perfectă armonie, iar în altele sunt în rivalitate; 

din prima categorie cităm cazul când cel născut are părinţi care au naţionalitatea ţării unde s-a 

produs naşterea, iar din categoria a doua, cazul când părinţii sunt cetăţeni ai altei ţări decât ai 

aceleia unde s-a născut copilul. 

Chestiunea de a şti cărui sistem trebuie să i se dea preferinţă, a fost dintre cele mai 

controversate şi în decursul timpului a primit soluţiuni variate. 

Aşa, de pildă, legislaţiile din Anglia şi America admit sistemul jus soli, în sensul că cel 

născut pe pământul englez sau american, are naţionalitatea engleză sau americană. 

Alte ţări ca Franţa şi România asigură predominarea sistemului jus sanguinis. 

Pentru a ne referi numai la români, putem spune că orice copil născut din părinţi români 

în România sau în străinătate, este român. 

Vom vedea mai departe că au fost unele cazuri când în România s-a atribuit 

naţionalitatea şi după sistemul jus soli. 

In privinţa celor două sisteme, credem că cel jus sanguinis a fost de obicei cel mai 

preferat. 

Romanii care în materia dreptului erau destul de înaintaţi, în privinţa naţionalităţii 

aplicau sistemul jus sanguinis. 

Copilul avea naţionalitatea părinţilor, oricare ar fi fost ţara în care s-a născut; deci numai 

filiaţiunea conferea dreptul de cetăţean. 

In această privinţă se disting două situaţiuni, după cum copilul era născut din căsătorie 

(justae nuptiae), sau în afară de căsătorie. 

In prima situaţiune nu era nici o dificultate, copilul avea cetăţenia tatălui. 

In cea de-a doua situaţiune, chestiunea prezenta mai multe aspecte. In general însă 

copilul urma condiţiunea mamei
a
. 

In ce priveşte jus soli acest sistem şi-a avut aplicaţiunea mai mult în epoca feudalităţii, 

când omul era considerat accesoriul pământului şi când nou-născutul urma naţionalitatea locului 

de naştere. 

Jus soli şi-a avut aplicaţiunea şi în vechiul drept francez. 

Cu timpul însă, legislaţiunea franceză a abandonat acest sistem, pentru ca de la Codul 

Napoleon să consacre naţionalităţii sistemul jus sanguinis, care este practicat şi astăzi. 

a
 Vezi C. Stoicescu, Curs elementar de drept roman, p. 68 [Constantin Stoicescu, Curs elementar de drept roman, 

Ediţiunea a 2-a, Bucureşti, „Tipografia Naţională" Jean Ionescu & Co., 1927, 540 p.].  

In ce priveşte legislaţiunea română, în vechiul drept românesc, sistemul jus soli nu a fost 
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cunoscut. 

Simplul fapt al naşterii pe teritoriul românesc, n-a conferit niciodată naţionalitatea 

română. 

Pentru prima dată sistemul jus soli a fost admis în cazul prevăzut de art. 8 din Codul 

Civil intrat în vigoare la 1 decembrie 1865
b
. 

Textul în cauză prevedea că orice copil născut în România din părinţi necunoscuţi este 

de naţionalitate română. 

In această privinţă ilustrul profesor [Dimitrie] Alexandrescu spunea că în asemenea 

împrejurare copilul avea în favoarea sa sistemul jus soli, care face să se creadă că părinţii săi sunt 

români, întrucât aceasta este regula pentru cei ce se nasc în România, precizând mai departe că 

această prezumţiune nu poate fi invocată decât numai în cazul când naşterea este înscrisă la 

oficiul stării civile, din părinţi necunoscuţi. 

Raţionamentul făcut de profesorul Alexandrescu ne face să credem că deşi în acest caz 

se aplică principiul jus soli, totuşi aplicaţiunea lui este destul de atenuată, iar până la urmă s-ar 

putea foarte bine argumenta că şi aici triumfă tot sistemul jus sanguinis, întrucât după cum am 

văzut mai sus, naşterea fiind făcută pe pământ românesc din părinţi necunoscuţi, face să se 

creadă că aceşti părinţi sunt români. 

Sistemul jus soli a fost admis apoi şi de Legea pentru dobândirea şi pierderea 

naţionalităţii române de la 24 februarie 1924, prin art. 3 care a înlocuit vechiul text din Codul 

Civil, iar Legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române publicată în Monitorul 

Oficial din 19 ianuarie 1939, admite acelaşi sistem prin art. 4, punctul 5. 

Care din cele două sisteme este superior, cel jus sanguinis sau cel jus soli ? 

Profesorul nostru d. George Plastara crede că dreptul sângelui corespunde mai bine cu 

interesul naţional, arătând că la romani naţionalitatea tatălui era o garanţie a patriotismului 

copilului. 

D-sa adaugă că sistemul jus sanguinis pare a fi cel conform intereselor copilului, mai 

ales că atunci când acesta s-ar găsi în imposibilitate de a găsi o patrie, i se dă pe aceea a tatălui 

său, care se pare a fi transmisă cu viaţa şi care este ce mai potrivită intereselor sale
c
. 

Noi credem că opiniunea savantului nostru profesor este cea mai întemeiată. 

Legislaţiunea română, după cum am arătat mai sus, a fost dominată de sistemul jus 

sanguinis. 

In vechiul drept românesc, Codul Callimachi, care a avut putere de lege în Moldova de 

la 1817-1832, prevedea în art. 44 că acel ce are drept de pământean, dobândeşte drepturile 

politice, adăugând mai departe că fiul unui pământean prin naşterea sa dobândeşte dreptul unui 

mădular pământean. 

Aici este vorba de dobândirea naţionalităţii prin filiaţiune, deci aplicarea sistemului jus 

sanguinis. 

Mai târziu Codul Civil, intrat în vigoare la 1 decembrie 1865, a prevăzut prin art. 10 că 

cel născut din român în ţară străină, este român. 

b
 Totuşi, înaintea acestui caz de dobândirea naţionalităţii române prin sistemul jus soli, putem cita pe acela consacrat 

prin art. 46 al Convenţiunii de la Paris din 7 august 1858, de care ne vom ocupa mai departe. 
c
 Vezi George Plastara, 

Curs de drept civil român, vol. I, [Bucureşti, Editura „Cartea Românească", 1925, 723 p.], p. 119. 

Legea din 24 februarie 1924, cu privire la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române, 

a prevăzut prin art. 2, în primul rând că naţionalitatea română se dobândeşte prin filiaţiune de 

către copiii născuţi din căsătoria unui român, indiferent de locul naşterii lor, precum şi de către 
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copiii naturali ai unei românce născuţi chiar în ţară străină. 

În ce priveşte copiii legitimaţi de către un român, textul de lege în cauză adaugă că ei se 

socotesc că au fost totdeauna români. 

Pentru a ilustra şi mai mult că legiuitorul din 24 februarie 1924 s-a călăuzit de sistemul 

jus sanguinis, citatul articol încheie precizând că adopţiunea nu produce efecte asupra 

naţionalităţii. 

Această precizare a făcut-o legiuitorul tocmai pentru a evita orice dubiu, deşi este ştiut 

că adopţiunea nu produce decât o legătură de rudenie fictivă, între adoptat şi adoptator, cu 

repercusiuni asupra patrimoniului adoptatorului şi adoptatului şi fără nici o influenţă asupra 

legăturilor de sânge. 

Legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române publicată în Monitorul 

Oficial din 19 ianuarie 1939, consfinţeşte de asemenea sistemul jus sanguinis, stabilind în art. 3 

că naţionalitatea română se dobândeşte în primul rând prin filiaţiune. 

B. LEGISLAŢIUNEA CARE A REGLEMENTAT 

NAŢIONALITATEA ÎN ROMÂNIA PÂNĂ LA LEGEA PRIVITOARE LA 

DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA NAŢIONALITĂŢII ROMÂNE, INTRATĂ ÎN 

VIGOARE LA 1 FEBRUARIE 1939 

In vechiul drept românesc, Codul Caragea care a fost în vigoare în Muntenia de la 1817-

1832 şi Codul Callimachi în vigoare în Moldova, în aceeaşi epocă, au norme destul de dezvoltate 

cu privire la chestiunile de naţionalitate. 

În special Codul Callimachi, care era o legiuire mai înaintată, prin art. 44, 45 şi 46, 

reglementa, pentru vremea aceea, destul de complet această materie. 

Regulamentul Organic care a fost în vigoare de la 1832-1865, în anexa litera X, se ocupă 

despre dreptul de împământenire. 

În cele 6 articole care compun această anexă, materia naţionalităţii este reglementată 

destul de îndestulător. 

În acest loc credem util să ne oprim puţin şi asupra Convenţiunii de la Paris din 7 august 

1858. 

Citata Convenţiune, prin art. 46, a prevăzut că moldovenii şi valahii vor fi toţi egali 

înaintea legii, înaintea impozitului şi egal admisibili în funcţiunile publice, în unul şi celălalt 

principat. 

Mai departe, acelaşi text a precizat că moldovenii şi valahii, de orice rit creştin, se vor 

bucura deopotrivă de drepturile politice, adăugând apoi că toate privilegiile, scutirile sau 

monopolurile de care se bucură unele clase vor fi desfiinţate. 

Prin acest text, Convenţiunea de la Paris nu a făcut decât să stabilească egalitatea civilă 

şi politică, acordând astfel o favoare acelora care erau stabiliţi în principatele române de mai 

multe generaţiuni şi care se asimilaseră cu populaţia autohtonă. 

Aici este deci un caz de dobândire a naţionalităţii române prin sistemul jus soli, iar în 

această privinţă înalta Curte de Casaţie şi autorii în general, sunt de acord
d
. 

Codul Civil care a intrat în vigoare la 1 decembrie 1865, prin art. 6-20, are dispoziţiuni 

cu privire la modul cum se dobândeşte naturalizarea şi se pierde calitatea de român. 

Constituţia de la 1 iulie 1866 prin art. 7, 8 şi 9 a stabilit cum se va face împământenirea 

străinilor. 
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Naturalizarea după sistemul acestei Constituţii se dobândeşte pe cale de lege şi în mod 

individual. 

Din textele constituţionale citate mai sus, cel care a comportat mai multe discuţiuni a 

fost art. 7. 

Discuţiunea s-a referit asupra prohibiţiunii prevăzute de acel text constituţional, în 

privinţa admisibilităţii evreilor la cetăţenia română. 

Prin modificarea făcută în anul 1879, această chestiune a fost tranşată în sensul că sa 

admis ca diferenţa de credinţe religioase şi confesiuni să nu constituie în România o piedică spre 

a dobândi şi exercita drepturile civile şi politice. 

Potrivit acestei norme constituţionale, prin Legea publicată în Monitorul Oficial nr. 255 

din 11 noiembrie 1879, s-a acordat naturalizarea în bloc la un număr de 880 evrei care au luat 

parte la războiul independenţei de la 1877-78. 

O altă lege care are dispoziţiuni cu privire la naţionalitate este Legea pentru organizarea 

Dobrogei, din 9 martie 1880, care prin art. 3 a stabilit că toţi locuitorii din această provincie, care 

în ziua de 11 aprilie 1877 erau cetăţeni otomani, devin şi sunt cetăţeni români. 

în legătură cu această lege, trebuie să menţionăm şi Legea din 19 aprilie 1909, cu privire 

la acordarea drepturilor politice locuitorilor din judeţele Constanţa şi Tulcea. 

Tot în legătură cu locuitorii acestei provincii, Legea din 15 aprilie 1910 a prevăzut prin 

art. 3 şi 4 noi dispoziţiuni cu privire la acordarea drepturilor politice locuitorilor din citatele 

judeţe, pentru ca apoi Legea din 3 martie 1912, să interpreteze şi să completeze aceste 

dispoziţiuni. 

După anexarea Cadrilaterului (judeţele Caliacra şi Durostor) Legea pentru organizarea 

Dobrogei-Noi, din 1 aprilie 1914, prin art. 3, a prevăzut că cetăţenii bulgari care la data de 28 

iunie 1913 erau domiciliaţi în Dobrogea Nouă, devin cetăţeni români
e
. 

d
 Vezi George Plastara, Curs de drept civil român, vol. I, [Bucureşti, Editura „Cartea Românească", 1925, 723 p.], p. 

117. 
e
 Vezi şi regulamentul din 24 mai 1914, pentru funcţionarea comisiunilor instituite prin art. 6 din Legea pentru 

organizarea Dobrogei-Noi, pentru stabilirea calităţii de cetăţean român.  

Vezi, apoi, Legea pentru organizarea Dobrogei-Noi, publicată în Monitorul Oficial nr. 89 din 26 iulie 1921, care, 

prin art. 6 şi urm., prevede noi norme cu privire la dobândirea cetăţeniei române de către locuitorii din judeţele 

Caliacra şi Durostor. 

Vezi, de asemenea, Legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 24 februarie 1924, care prin 

art. 66 a acordat un termen de trei luni de la data promulgării, locuitorilor din judeţele Durostor şi Caliacra, care nu 

au făcut declaraţii la comunele prevăzute de art. 10 şi următoarele din Legea de la 26 iulie 1921, pentru organizarea 

Dobrogei-Noi sau ale căror cereri pentru recunoaşterea cetăţeniei române au fost respinse pe motivul că declaraţiile 

au fost făcute după expirarea termenului prevăzut de art. 13 din aceeaşi lege. 

Citatul text din Legea de la 24 februarie 1924 mai prevede că în acelaşi termen îşi vor stabili cetăţenia română şi 

locuitorii care nu pot face dovada cetăţeniei prin hotărârile definitive ale comisiunilor de încetăţenire, prevăzute în 

Legea din 1 aprilie 1914. 

Imediat după realizarea unităţii noastre naţionale, s-a crezut necesar ca toţi locuitorii 

Regatului care nu au aparţinut altor state să se bucure de o completă şi egală folosinţă a 

drepturilor cetăţeneşti. 

Faptul se sprijinea pe consideraţiunea că, potrivit dreptului ginţilor, s-a recunoscut în 

România întregită tuturor cetăţenilor din ţinuturile liberate, fără deosebire de naţionalitate, 

deplinătatea drepturilor civile şi politice şi n-ar fi fost cu putinţă ca să nu se acorde aceleaşi 

drepturi şi locuitorilor Vechiului Regat, care erau în condiţiunile de mai sus. 

Potrivit acestei consideraţiuni, Decretul-lege nr. 3.902 publicat în Monitorul Oficial nr. 



II, 1 

173 

 

 

223 din 30 decembrie 1918
f
 a stabilit că locuitorii Vechiului Regat, fără deosebire de religie şi 

care nu s-au bucurat de plenitudinea drepturilor de cetăţenie, vor putea dobândi exerciţiul acestor 

drepturi când vor dovedi după normele citatului decret-lege că sunt născuţi în ţară şi că nu au fost 

supuşi unui stat străin. 

Acest decret-lege a fost apoi abrogat şi înlocuit cu Decretul-lege nr. 2.085 publicat în 

Monitorul Oficial nr. 33 din 28 mai 1919, privitor la acordarea drepturilor cetăţeneşti evreilor 

născuţi în ţară
g
. 

Termenele pentru declaraţiunile de opţiune prescrise de art. 2 al acestui decret- lege, au 

fost prelungite potrivit dispoziţiunilor Decretului-lege nr. 3.464, publicat în Monitorul Oficial nr. 

93 din 13 august 1919. 

Odată cu aplicarea Constituţiei din 29 martie 1923, a început o eră nouă în legislaţia 

naţionalităţii din România. 

Legiuitorul constituant din 1923, care a dat o deosebită atenţiune materiei naţionalităţii, 

a stabilit prin art. 7 că naturalizarea se acordă în mod individual de Consiliul de Miniştri, în urma 

constatării unei comisiuni compusă din primul preşedinte şi preşedinţii Curţii de Apel din 

Capitala ţării, că solicitatorul îndeplineşte condiţiunile legii. Citatul text constituţional a mai 

prevăzut că o lege specială va determina condiţiunile şi procedura prin care străinii dobândesc 

naturalizarea. 

Tot în legătură cu naţionalitatea, Constituţia de la 29 martie 1923 a prevăzut la 

dispoziţiunile tranzitorii şi suplimentare prin art. 133 că se ratifică Decretele-legi nr. 3.902 din 29 

decembrie 1918, privitor la acordarea drepturilor cetăţeneşti, nr. 2.085 din 22 mai 1919, publicat 

în Monitorul Oficial nr. 33 din 28 mai 1919 şi nr. 3.464 din 12 august 1919, privitoare la 

încetăţenirea evreilor care locuiau în Vechiul Regat. 

De asemenea, se ratifică şi toate Decretele-legi de încetăţenire individuală, care s-au 

făcut înaintea decretelor specificate mai sus. 

Citatul text constituţional a adăugat apoi că evreii, locuitori din Vechiul Regat, care nu-

şi vor fi regulat cetăţenia în termenul prevăzut de Decretul-lege nr. 3.464 din 12 august 1919, vor 

putea face declaraţiunile de încetăţenire conform Decretului-lege nr. 2.085 din 22 mai 1919, în 

termen de 3 luni de la promulgarea acestei constituţiuni. 

Legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii, enunţată de art. 7 din Constituţia de 

la 29 martie 1923, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 41 din 24 februarie 1924
h
. 

Vezi, în sfârşit, Legea publicată în Monitorul Oficial nr. 105 din 12 mai 1926, pentru acordarea a încă unui termen de 3 

luni pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române, locuitorilor din judeţele Caliacra şi Durostor. 
f
 Vezi 

dispoziţiunile acestui Decret reproduse în întregime în cuprinsul acestei lucrări. 
g
 Vezi şi dispoziţiunile acestui Decret 

reproduse în întregime în cuprinsul acestei lucrări. 
h
 Vezi şi regulamentul privitor la dobândirea naţionalităţii române 

prin naturalizare, publicat în Monitorul Oficial nr. 104 din 16 mai 1924. 

Această lege cu toate imperfecţiunile de care a dat dovadă în cursul aplicării ei, are 

meritul de a fi reglementat pentru prima dată în mod îndestulător importanta materie a 

naţionalităţii. 

Toate chestiunile de dobândire şi pierdere a naţionalităţii române, îşi găsesc rezolvarea 

prin textele dezvoltate ale acestei legi, făcând astfel să dispară toate inconvenientele provocate de 

aplicaţiunea vechilor texte lapidare ale Codului Civil, care reglementau până aici destul de 

insuficient materia naţionalităţii. 

O întrebare care se pune cu această ocaziune, este aceea de a şti ce au devenit vechile 

texte ale Codului Civil referitoare la naţionalitate ? 
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Răspunsul ni-l dă art. 54 al Legii din 24 februarie 1924, care prevede în prim loc, că 

dispoziţiunile art. 6-20 inclusiv, din Codul Civil român, se abrogă. 

De abia acum se naşte o problemă care, după noi, constituie o mare lacună a 

legiuitorului din 24 februarie 1924. 

Bine a făcut el când a abrogat aceste texte în bloc, fără nici o restricţie ? 

În această privinţă răspundem negativ, fără nici o ezitare. 

Dacă legiuitorul din 24 februarie 1924 ar fi cercetat cu mai multă atenţiune 

dispoziţiunile art. 6-20 din Codul Civil român, ar fi făcut constatarea că multe din aceste texte nu 

se referă la materia dobândirii şi pierderii naţionalităţii române, ci la aceea a reglementării 

raporturilor civile şi comerciale dintre români şi străini. 

Ne pare destul de rău că în cadrul acestei lucrări nu putem intra în amănunte în legătură 

cu această chestiune, care ne-a fost strălucit dezvoltată la doctoratul juridic de profesorul nostru 

d. George Plastara. 

Legea de la 24 februarie 1924, fiind elaborată în spiritul art. 7 al Constituţiei din 29 

martie 1923, a prevăzut că naturalizarea se acordă de Consiliul de Miniştri în baza hotărârii 

avizului Comisiunii prevăzute de citatul text constituţional. 

Se abandonează deci vechiul sistem legislativ, prevăzut de Constituţia de la 1866 şi se 

înlocuieşte cu unul administrativ. 

Faţă de dispoziţiunile anterioare, Legea de la 24 februarie 1924 a făcut multe inovaţiuni 

dintre care unele sunt de mare importanţă şi merită să fie semnalate. 

De la început credem necesar să arătăm că, potrivit acestei legi, naturalizarea produce 

efecte asupra soţiei şi copiilor minori ai celui naturalizat
1
. 

De asemenea, legitimarea produce efecte asupra naţionalităţii, aşa că, potrivit acestor 

norme, copiii legitimaţi de un român se socotesc că au fost întotdeauna români. 

Pentru regimul anterior Legii de la 24 februarie 1924, chestiunea de a şti dacă 

legitimarea produce efecte asupra naţionalităţii este controversată. 

Jurisprudenţa instanţelor noastre judecătoreşti este fixată în sensul că legitimarea nu face 

pe copil să-şi piardă naţionalitatea avută înaintea legitimării). 
91

 

Profesorul Alexandrescu aprobă această părere
k
. 

Retragerea naţionalităţii române şi-a găsit, de asemenea, reglementarea prin Legea de la 

24 februarie 1924'. 

Altă chestiune de care s-a ocupat această lege a fost aceea a cetăţeniei de onoare. 

În această privinţă s-a prevăzut că cetăţenia de onoare se acordă pentru servicii aduse 

ţării şi naţiunii, la propunerea guvernului sau a iniţiativei parlamentare, de Adunările Legiuitoare 

cu majoritate de două treimi din numărul votanţilor. 

Exerciţiul drepturilor politice pe temeiul cetăţeniei de onoare nu se poate dobândi decât 

cu autorizarea Consiliului de Miniştri, după ce beneficiarul dovedeşte că nu mai ocupă în ţară 

străină, nici o funcţiune publică şi că s-a lepădat de supuşenia statului al cărui naţional era. 

                                                        
91 Pentru prima dată acest principiu a fost consfinţit prin art. 2 al Decretului-lege nr. 3.902 publicat în Monitorul 

Oficial nr. 223 din 30 decembrie 1918. 
j Vezi „Curierul Judiciar" din 5 aprilie 1913, p. 105, decizia Curţii de Apel Bucureşti S. I. [înalta Curte de Casaţie 

S. III. Recurenta Maria V. Baica ca tutore prin d-l avocat I. Dimancea. Intimatul Ministerul de Finanţe prin d-l avocat C. 

Marinescu. Legitimare. Copil natural. Recunoaşterea lui prin actul de naştere. Condiţiunea de a se căsători părinţii. Art. 304 

Cod Civil modificat la 1906. In: „Curierul Judiciar", Bucureşti, Editura Curierul Judiciar, 1914, anul XXIII, nr. 12 

din 13.02.1914, p. 136]; Vezi, de asemenea, „Dreptul", 1906, p. 198, sentinţa Tribunalului Iaşi S. II [Tribunalul 

Iaşi, Secţiunea II, Audienţa de la 11 martie 1906. Preşedinţia d-lui Vespasian 
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Trebuie să menţionăm aici că cetăţenia de onoare acordată străinilor de către judeţe sau 

de comune, potrivit dispoziţiunilor Legii administrative, nu are nici un efect asupra naţionalităţii.  

O mare problemă care s-a născut odată cu reîntregirea ţării şi care trebuia rezolvată, era 

aceea a reglementării naţionalităţii locuitorilor din teritoriile liberate. 

În această privinţă, Legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române de la 24 

februarie 1924, a prevăzut prin art. 56
m
 că sunt şi rămân cetăţeni români, fără a fi obligaţi să 

îndeplinească vreo formalitate, locuitorii de mai jos care, până la data promulgării legii de faţă, 

nu vor fi optat pentru o altă naţionalitate. 

1. Toţi locuitorii din Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş care 

aveau indigenatul (apartenenţa) la 18 noiembrie (1 decembrie) 1918; 

2. Locuitorii din Basarabia care la data de 27 martie (9 aprilie) 1918, aveau domiciliul 

administrativ după legile în vigoare în Basarabia; 

3. Locuitorii din Vechiul Regat care au dobândit naţionalitatea română în condiţiunile 

Decretelor-legi ratificate prin art. 133 din Constituţie; 

Erbiceanu, judecător de şedinţă, D. Filipescu cu Lucian Dahon. Copil natural - Declaraţia mamei în actul de naştere că 

copilul este al ei - Recunoaştere voluntară - Copil natural - Naţionalitatea copilului natural recunoscut de mama sa - 

Naţionalitatea mamei - Copil natural - Legitimarea copilului natural recunoscut - Dacă schimbă naţionalitatea copilului 

dobândită prin recunoaşterea sa anterioară pe când mama sa era româncă. In: „Dreptul. Legislaţiune - Doctrină - 

Jurisprudenţă - Economie politică", Bucureşti, Tipografia „Gutenberg" Joseph Gobl, 1906, anul XXXV, nr. 25 din 

30.03.1906, p. 197-198]. 
k
 Vezi, în acest sens, tratatul său de drept civil, ediţia a II-a, vol. 2, p. 307 [Dimitrie Alexandrescu, Explicaţiunea 

teoretică şi practică a Dreptului Civil Român în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine , Ediţia a 

II-a revăzută, complect refăcută şi mărită în mod considerabil. Tom II, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay 

(Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1907, 953 p.]. 

' Vezi în legătură cu această chestiune şi legea relativă la supuşii statelor cu care România se găseşte în stare de război 

şi bunurile acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 22 decembrie 1916, care prin art. 34 prevedea norme cu 

privire la suspendarea şi retragerea naţionalităţii române. 
m

 Pentru locuitorii care intrau în vreuna din categoriile cuprinse în pct. 1 şi 2, precum şi 5-8 ale acestui articol, 

constatarea condiţiunilor de fapt care trebuiesc să fie îndeplinite pentru a putea dobândi de plin drept naţionalitatea, 

în conformitate cu dispoziţiunile art. 56 şi următoarele, s-a făcut potrivit cu dispoziţiunile regulamentului privitor la 

constatarea naţionalităţii române, publicat în Monitorul Oficial nr. 172 din 1 noiembrie 1923, care a fost apoi abrogat 

prin regulamentul publicat în Monitorul Oficial nr. 85 din 17 aprilie 1924. 

Trebuie menţionat că şi acest din urmă regulament a fost modificat în parte prin Legea publicată în Monitorul Oficial 

nr. 119 din 2 iunie 1928, în ce priveşte competenţa lucrărilor trecute de la Ministerul de Interne la Ministerul de 

Justiţie. 

4. Locuitorii din judeţele Caliacra şi Durostor, cărora li s-a recunoscut naţionalitatea 

română prin hotărârile definitive ale comisiunilor prevăzute în art. 6 din Legea de la 1 aprilie 

1914 şi în art. 10 şi următorii din Legea de la 26 iulie 1921 pentru organizarea Dobrogei-Noi; 

5. Persoanele originare din Bucovina, Transilvania, Banat, Sătmar, Crişana şi 

Maramureş, domiciliate la data unirii în Vechiul Regat, întrucât posedau indigenatul (aparţinerea, 

apartenenţa sau competenţa) într-una din comunele din teritoriile menţionate; 

6. Persoanele care la data unirii, deşi nedomiciliate în vreuna din comunele din 

Bucovina, Basarabia, Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş erau însă născute în 

acele comune din părinţi domiciliaţi acolo; 

7. Românii de origine din teritoriile fostului imperiu rus şi din cele atribuite statelor 

Sârbo-Croato-Sloven, Ceho-Slovacia, Polonia, Italia, Austria şi Ungaria, care vor fi optat pentru 

naţionalitatea română înaintea autorităţilor locale din aceste state sau a oricărei autorităţi române;  

8. Locuitorii din comunele care la stabilirea sau rectificarea fruntariilor trec de sub 
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suveranitatea unui alt stat sub suveranitatea statului român, întrucât întrunesc condiţiunile cerute 

pentru categoriile de locuitori de sub nr. 1 şi 2. 

Iar prin art. 65 s-a stabilit că autorităţile administrative însărcinate cu operaţiunea 

constatării sunt obligate să întocmească pe comune liste de cetăţenie în care vor cuprinde pe toţi 

acei care se găsesc în vreuna din categoriile prevăzute la art. 56. 

Aceste liste se vor afişa după terminarea operaţiunilor în fiecare comună la localurile 

autorităţilor comunale. 

Actele rămân definitive faţă de toţi aceia care în termenul prescris la art. 65, n-au 

declarat apel. 

Recursul împotriva hotărârilor comisiunilor de apel se va declara la grefa acestor 

comisiuni în termen de 20 zile libere de la pronunţare. 

Curtea de Casaţie va judeca aceste recursuri de urgenţă, în Camera de Consiliu, după 

memorii scrise fără citarea părţilor. 

Potrivit art. 67 toţi locuitorii care nu vor fi cuprinşi în aceste liste sau nu vor fi obţinut 

hotărârea judecătorească potrivit art. 64
n
 de la data promulgării legii de faţă, nu pot dobândi 

naţionalitatea română decât prin mijloacele arătate la art. 7 şi următorii. 

Se exceptează locuitorii absenţi de la domiciliu, care având dobândită de drept 

naţionalitatea română, potrivit art. 56, vor putea oricând
o
 cere de la autoritatea comunală 

competentă, certificatul de naţionalitate, cu drept de apel, la tribunal, şi recurs la Curtea de 

Casaţie, în termenele prevăzute de art. 64 şi 65, împotriva deciziunii acestei autorităţi. 

n
 Potrivit art. 64 din legea de la 24 februarie 1924, situaţia tuturor persoanelor de sub nr. 1, 2, 4, 5, 6 şi 7 ale art. 56 şi 

art. 57, 59, 60, 61 şi 63 se va constata din oficiu de autorităţile administrative prevăzute în regulamentul pentru 

constatarea naţionalităţii române, cu drept de apel pentru cei interesaţi la comisiunile ce au funcţionat în acest scop pe 

lângă fiecare Curte de Apel. 
o
 Vezi Legea publicată în Monitorul Oficial nr. 119 din 2 iunie 1928, care a iniţiat acest drept, acordând un termen până 

la 31 decembrie 1928. 

Vezi şi Legea publicată în Monitorul Oficial nr. 224 din 18 octombrie 1932, prin care acest termen a fost prelungit până 

la 1 septembrie 1933. 

Vezi, în sfârşit, art. 62 din Legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române, astfel cum a fost 

modificat prin Decretul-lege publicat în Monitorul Oficial nr. 171 din 27 iulie 1939, care a acordat un nou termen de 3 

luni de la promulgare, adică până la 27 octombrie 1939. 

C. CONSIDERAŢIUNI ASUPRA LEGII PRIVITOARE LA 

DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA NAŢIONALITĂŢII ROMÂNE INTRATĂ ÎN 

VIGOARE LA 1 FEBRUARIE 1939 

Noua Constituţie a schimbat sistemul înscris în Constituţia de la 1923 şi reglementat de 

Legea din 24 februarie 1924. 

Acest sistem prevede că naturalizarea se acordă prin lege, nu ca până aici prin jurnal al 

Consiliului de Miniştri. 

S-a revenit deci la sistemul stabilit de Constituţia de la 1866 care a fost practicată până la 

Constituţia din 1923. 

Noua Constituţie prevede prin art. 11 că naţionalitatea română se dobândeşte prin 

căsătorie, prin filiaţiune, prin recunoaştere şi prin naturalizare, iar prin art. 9 a stabilit că românul 

care, fără prealabilă autorizaţie a guvernului, va intra în orice serviciu al unui stat străin sau se va 

alătura pe lângă o corporaţiune militară străină, pierde de plin drept cetăţenia română, adăugând 

apoi că supunerea, pentru oricât timp şi din orice fapt ar rezulta ea, la vreo protecţie străină atrage 
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după sine pierderea de plin drept a cetăţeniei române, iar în încheiere, citatul text precizează că 

naţionalitatea română pierdută în aceste condiţiuni nu se poate redobândi decât prin naturalizare. 

Multe din aceste dispoziţiuni erau prevăzute şi în Legea pentru dobândirea şi pierderea 

naţionalităţii române de la 24 februarie 1924, fără să aibă însă caracterul constituţional pe care îl 

au astăzi. 

Elaborarea noii Legi privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române, publicată 

în Monitorul Oficial din 9 ianuarie 1939, era deci necesară, în vederea punerii de acord a 

legislaţiei naţionalităţii, cu noile dispoziţiuni constituţionale arătate mai sus. 

Profitând de această ocaziune legiuitorul a căutat să aducă unele inovaţiuni dintre care 

unele, pe care le considerăm mai importante, merită să fie semnalate. 

În acest sens, trebuie să menţionăm introducerea recunoaşterii ca sistem de dobândire a 

naţionalităţii de-sine-stătător, făcându-se astfel o distincţiune între modul de dobândire a 

naţionalităţii române, de către românul de origine faţă de modul de dobândire a naţionalităţii 

române de către un străin. 

Când legiuitorul a introdus această formă, desigur s-a gândit în primul rând la marele 

număr de români de origine, din teritoriile alipite, care, din cauză de forţă majoră, nu au putut să 

îndeplinească la timp cuvenitele formalităţi pentru dobândirea naţionalităţii române.  

Era deci natural ca pentru această categorie de solicitanţi, legiuitorul să prevadă sub 

forma recunoaşterii, condiţiuni mult mai uşoare pentru dobândirea naţionalităţii române. 

O altă dispoziţiune care merită să fie evidenţiată este aceea care se sprijină pe principiul 

atât de mult discutat al căutării paternităţii, care va fi înscris în noul Cod Civil şi potrivit căruia 

un copil nelegitim al unui român, dacă paternitatea i-a fost stabilită cu efecte de stare civilă 

înainte de a fi împlinit 21 ani, dobândeşte naţionalitatea română în aceleaşi condiţiuni ca şi 

copilul legitim. 

Şi pentru a completa preocuparea sa pentru copiii născuţi în afara căsătoriilor perfectate, 

noua lege a prevăzut că şi copilul născut dintr-o căsătorie anulată, dar putativă, dobândeşte 

naţionalitatea română a tatălui său. 

Nu putem apoi să trecem cu vederea grija cu adevărat justificată a legiuitorului de a nu 

acorda de la început străinului naturalizat, exerciţiul tuturor drepturilor politice. 

În acest scop, s-a interzis acestora un timp de 6 ani de la naturalizare, să poată fi 

alegători sau ales şi 5 ani să poată fi funcţionar public sau avocat
p
. 

De asemenea, potrivit normelor art. 67 din Constituţie, noua lege a interzis străinului 

naturalizat român de a fi ministru, preşedinte al comitetului permanent al Serviciului Social, 

comandant al Străjii Ţării, subsecretar de stat, sau rezident regal. 

O deosebită atenţiune a dat legiuitorul cauzelor de pierdere a naţionalităţii române, 

specificând că aceasta se pierde prin dobândirea unei naţionalităţi străine, ca pedeapsă şi 

absenţă
q
. 

Cauzele de pierdere a naţionalităţii române ca pedeapsă, au fost înmulţite, avându- se în 

vedere şi normele stabilite de art. 9 din Constituţie. 

În ce priveşte pierderea naţionalităţii române prin absenţă, legiuitorul a stabilit că în 

această categorie intră cei care fără să dobândească o naţionalitate străină, locuiesc fără 

întrerupere 10 ani în afara teritoriului statului român, prevăzând bineînţeles excepţia pentru cei 

care îndeplinesc peste hotare o misiune oficială în interesul ţării. 

Cel care a pierdut naţionalitatea română prin absenţă o poată redobândi prin 

recunoaştere, dacă se stabileşte în mod efectiv în ţară şi dacă este român de origine. 

O altă dispoziţiune nouă care trebuie menţionată este aceea că străina care a dobândit 
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naţionalitatea română prin căsătoria cu un român, o pierde când căsătoria a fost putativă sau s-a 

desfăcut prin divorţ, din culpa soţiei sau prin decesul soţului şi din căsătorie nu au rezultat copii, 

iar dacă au rezultat aceştia nu se găsesc în viaţă
r
. 

Este locul de a arăta aici că după şase luni de la aplicare, s-a simţit nevoia să se vină cu 

modificarea unor dispoziţiuni din această lege. 

D. Victor Iamandi
92

, ministrul Justiţiei, în documentul referat către Consiliul de 

Miniştri, care însoţeşte noul Decret-lege, publicat în Monitorul Oficial nr. 171 din 27 iulie 1939, 

arată motivele care au dus la această modificare. 

Dintre dispoziţiunile modificate reţinem pe acelea ale articolelor 41, 53 şi 62 din lege, 

care după părerea noastră au o covârşitoare importanţă. 

În privinţa articolului 41, dispoziţiunea alineatului 2 al acestui articol, referitoare la 

pierderea cetăţeniei de cel care a părăsit ţara pentru a se sustrage îndeplinirii serviciului militar, a 

fost modificată în sensul că pierd cetăţenia română toţi acei care pleacă din ţară pentru a se 

sustrage îndeplinirii serviciului militar sau oricărei alte îndatoriri în legătură cu apărarea 

naţională, precum şi acei care indiferent din ce motive trec graniţa în mod clandestin şi fraudulos. 

În ce priveşte articolul 53, acesta a fost modificat în sensul că procedura de lichidare a 

averii se va putea aplica şi soţiei sau copiilor, când Consiliul de Miniştri va hotărî că şi aceştia 

pierd naţionalitatea română, odată cu soţul sau părintele căruia i s-a retras cetăţenia română. 

S-a prevăzut apoi la acelaşi articol dreptul de preemţiune pentru stat, care este obligat să-

l exercite în termen de două luni de la data ordonanţei de adjudecare definitivă. 

Importanţa acestor modificări nu scapă nimănui şi de aceea credem necesar să arătăm 

motivele care le-au impus. 

În această privinţă d. ministru Victor Iamandi, precizează în referatul d-sale către 

Consiliul de Miniştri, că nevoia în care s-a găsit ţara acum câteva luni, a pus în evidenţă 

manifestaţiunile unor minoritari, în scopul de a sabota şi de a se sustrage măsurilor de apărare 

naţională. 

D-sa adaugă apoi că dacă în această împrejurare nu mai rămâne nici o îndoială asupra 

sentimentelor de care sunt animaţi aceşti minoritari faţă de ţară, este absolut necesar ca statul să 

ia măsuri împotriva unor cetăţeni care s-au manifestat contra intereselor lui în ceasurile grele de 

acum câteva luni. 

Modificarea citatelor texte de lege care până aici erau insuficiente, este deci bine venită 

şi ea scoate în evidenţă grija d-lui ministru Victor Iamandi pentru asigurarea intereselor noastre 

naţionale. 

O altă dispoziţiune a noului Decret-lege, care trebuie evidenţiată, este aceea care se 

referă la copiii abandonaţi, orfani sau din părinţi necunoscuţi, din provinciile alipite, născuţi 

înainte de 24 februarie 1924, care nefiind înscrişi din oficiu în termen, în listele de naţionalitate, 

potrivit normelor legii în vigoare la acea dată, au rămas fără cetăţenie, deşi aveau toate drepturile 

de a o dobândi. 

                                                        
p Vezi exceptarea de la unele din aceste restricţiuni pentru persoanele specificate la art. 13 din lege, astfel cum 

a fost modificat prin Decretul-lege publicat în Monitorul Oficial nr. 171 din 27 iulie 1939. q Vezi în privinţa 

pierderii cetăţeniei şi Decretul nr. 1.682 publicat în Monitorul Oficial nr. 92 din 20 aprilie 1938, care a fost apoi 

abrogat prin Decretul nr. 2.188 publicat în Monitorul Oficial nr. 134 din 15 iunie 1938. r Se observă deci o 

agravare faţă de regimul anterior, întrucât, potrivit art. 40 din Legea de la 24 februarie 1924, care reglementa 

până aici această chestiune, străina care a dobândit calitatea de română prin căsătorie, prin despărţenie sau 

separaţie de corp sau prin decesul soţului, afară numai dacă nu şi-a manifestat dorinţa contrarie printr-o 

declaraţiune făcută în formă autentică şi adresată în ţară Ministerului Justiţiei, iar în străinătate legaţiunilor 

sau consulatelor române. 
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De asemenea s-a constatat că aproape o sută de mii de capi de familie, dintre care marea 

majoritate români de origine etnică, au rămas din diferite motive neînscrişi în listele de 

naţionalitate. 

Recunoaşterea şi naturalizarea, singurele căi pe care aceştia le aveau la îndemână pentru 

dobândirea cetăţeniei române, fiind prin procedura lor destul de anevoioase, s-a prevăzut la art. 

62 dispoziţiunea prin care se acordă acestora un ultim termen de trei luni, înlăuntrul căruia pot 

cere înscrierea în listele de cetăţenie, la primăriile respective. 

Nu putem încheia aceste rânduri, fără a aminti că celelalte modificări aduse Legii din 19 

ianuarie 1939 au rolul de a înlătura unele neprecizări şi omisiuni constatate în cele şase luni de la 

aplicarea ei. 

CAP. II 

LEGE 

privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 16 din 19 ianuarie 1939
a
 

Dispoziţiuni generale 

ART. 1. - Naţionalitatea română se dobândeşte şi se pierde potrivit dispoziţiunilor 

acestei legi. 

ART. 2. - Nici un român nu poate fi cetăţeanul altui stat. 

a
 Textele din această lege imprimate cu litere cursive, sunt cele modificate prin Decretul-lege publicat în Monitorul 

Oficial nr. 171 din 27 iulie 1939. 

TITLUL I. 
Dobândirea naţionalităţii române 

ART. 3. - Naţionalitatea română se dobândeşte prin: 

1. filiaţiune; 

2. căsătorie; 

3. naturalizare; 

4. recunoaştere. 

CAPITOLUL I. 
Dobândirea naţionalităţii prin filiaţiune 

ART. 4. - Sunt români prin filiaţiune: 

1. Copiii legitimi al căror tată este român, chiar dacă se naşte pe teritoriul altui stat; 

2. Copiii nelegitimi ai unui român, dacă paternitatea a fost stabilită cu efecte de stare civilă 

înainte ca ei să fi împlinit 21 ani, chiar dacă sunt născuţi pe teritoriul altui stat
b
; 

3. Copiii nelegitimi a căror mamă este româncă, chiar dacă se nasc pe teritoriul altui stat; 

4. Copiii legitimaţi, înainte de a fi împlinit 21 ani, de un român chiar dacă mama îşi 

păstrează naţionalitatea pe care o are în momentul căsătoriei. Ei se consideră a fi fost 

întotdeauna români
c
. 

5. Copiii născuţi pe teritoriul României din tată şi mamă necunoscuţi. 

Copiii găsiţi pe teritoriul României se prezumă până la dovada contrarie că sunt născuţi 

în România. 

Dispoziţiunile alineatelor 2 şi 4 se aplică şi copiilor mai mici de 21 ani, căsătoriţi la 

epoca stabilirii paternităţii sau a legitimării. 
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ART. 5. - Adopţiunea nu produce efecte asupra naţionalităţii. 

ART. 6. - Căsătoria nulă sau anulată, dacă este putativă, nu împiedică pe copilul legitim 

sau legitimat de a-şi păstra naţionalitatea română a tatălui său. 

CAPITOLUL II 
Dobândirea naţionalităţii prin căsătorie 

ART. 7. - Străina care se căsătoreşte cu un român devine româncă. 

b
 Legiuitorul a admis acest mod nou de dobândire a naţionalităţii, sprijinit pe principiul admiterii cercetării 

paternităţii copilului nelegitim şi efectul recunoaşterii paternităţii aceluiaşi copil de către tatăl său, principiu ce va fi  

înscris în viitorul cod civil. 
c
 Aici legiuitorul admite principiul înscris şi în Legea de la 24 februarie 1924. Rămâne însă confuză situaţia copilului 

natural al unei românce, legitimat de un străin înainte de 24 februarie 1924. 

După cum am mai arătat în studiul introductiv, pentru regimul anterior acestei legi chestiunea este 

controversată. 

Aici trebuie să adăugăm că după unele păreri legitimarea produce efecte asupra naţionalităţii, întrucât potrivit 

art. 306 din Codul Civil, copiii legitimaţi au aceleaşi drepturi ca şi cum ar fi fost născuţi din căsătorie. 

După altele, nu produce efecte, deoarece între modurile de a pierde cetăţenia română nu era prevăzută 

legitimarea (vezi în acest sens art. 18, 19 şi 20 din Codul Civil care au fost în vigoare până la 24 februarie 1924, care 

arată cum se pierde calitatea de român, fără să fie prevăzută şi legitimarea).  

Părerea negativă întruneşte majoritatea doctrinei şi jurisprudenţei (vezi în acest sens şi avizul comisiunii consultative, 

de pe lângă Ministerul Justiţiei dos. 298/Nat./1936. 

Dacă însă, potrivit legii sale naţionale, femeia prin căsătoria cu un străin nu pierde 

naţionalitatea sa ori dacă aceeaşi lege îi îngăduie să o păstreze, femeia îşi rezervă naţionalitatea 

avută făcând o declaraţie scrisă până în momentul celebrării căsătoriei sau declarând aceasta 

ofiţerului stării civile chiar în momentul acestei celebrări. 

ART. 8. - Căsătoria nulă sau anulată chiar dacă este putativă însă din ea nu au rezultat 

copii, iar dacă au rezultat copii, aceştia nu se mai găsesc în viaţă, nu are nici un efect asupra 

naţionalităţii femeii, ea fiind socotită a nu fi avut niciodată naţionalitatea română a soţului. 

Dacă însă dintr-o astfel de căsătorie au rezultat copii şi aceştia se găsesc în viaţă, ea îşi 

păstrează naţionalitatea română a soţului afară de cazul când printr-o declaraţie autentică îşi 

manifestă voinţa de a o pierde. 

CAPITOLUL III 
Dobândirea naţionalităţii prin naturalizare 

§ 1. - Condiţiunile naturalizării 

ART. 9. - Naturalizarea se acordă la cerere, numai prin lege, în mod individual. 

Art. 10 - Cel care cere naturalizarea trebuie să îndeplinească următoarele condiţiuni: 

1. Să aibă 21 ani împliniţi; 

2. Să nu fie incapabil, atât după legea sa naţională, cât şi după legea românească; 

3 Să renunţe printr-o declaraţie autentică la cetăţenia străină. Această declaraţie va fi 

dată la cererea comisiunii instituită prin art. 17 şi 18 ale legii de faţă, numai după ce se va 

constata că solicitantul întruneşte toate celelalte condiţiuni legale
d
; 

4. Să locuiască pe teritoriul României neîntrerupt timp de 10 ani, socotiţi din ziua când a 

cerut naturalizarea; 

5. Să aibă şi să fi avut purtări bune, în special să nu fi fost condamnat în ţară sau 

străinătate pentru crimă sau delict de drept comun, să nu fi fost declarat falit, să nu se fi făcut 

vinovat de vreun gest care să poată fi considerat ca potrivnic intereselor româneşti; 
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6. Să nu fie bolnav de vreo boală incurabilă; 

7. Să aibă mijloace necesare pentru întreţinerea sa şi a familiei sale sau să aibă o 

profesiune ori meserie cu ajutorul căreia să-şi poată câştiga existenţa; 

8. Să fi pierdut naţionalitatea străină sau să o piardă de drept, potrivit legilor ţării sale, 

prin efectul dobândirii naţionalităţii române; 

9. Să ştie a citi şi scrie româneşte; 

10. Acei care nu au nici o cetăţenie - apatrizii - ca şi acei care au fost cetăţenii unor 

state care au încetat de a mai exista, nu vor mai prezenta, când solicită naturalizarea română, 

dovada demiterii de la cetăţenia părinţilor şi nici certificatul prevăzut la punctul 2 de sub acest 

articol, în ce priveşte legea sa naţională
1
’. 

d
 Legea de la 24 februarie 1924 prevedea ca declaraţia autentică de renunţare să fie depusă odată cu cererea de 

naturalizare, sub sancţiunea de a nu se socoti stagiul.  

Acest fapt avea însă un mare inconvenient, acela de a face pe cel ce solicită naţionalitatea română să rămână, 

până o va dobândi pe aceasta, fără naţionalitate. 

Reforma legii de faţă este deci binevenită. 
e
 Vezi la sfârşitul acestei lucrări anexa nr. 1 care specifică actele necesare naturalizării.  

Art. 11. - Cel care cere naturalizarea poate fi dispensat de îndeplinirea condiţiunilor 

prevăzute de art. 10, nr. 4 şi 7, dacă: 

1. A fost mobilizat în armata română şi s-a distins prin acte de bravură sau dacă de la 

îndeplinirea efectivă a serviciului militar în armata română au trecut cel puţin 5 ani; 

2. Este folositor naţiunii române; 

3. Este căsătorit cu o româncă; 

4. Posedă o diplomă eliberată de una din universităţile sau şcolile superioare de grad 

universitar din ţară sau o diplomă eliberată de o şcoală similară din străinătate şi echivalată în 

ţară; 

5. Este născut şi crescut în ţară până la vârsta de 21 ani împliniţi, când naturalizarea este 

cerută în cursul anului următor acestei vârste; 

6. I s-a stabilit paternitatea cu efecte de stare civilă sau a fost legitimat de un român 

după împlinirea vârstei de 21 ani sau chiar la o vârstă mai mică, însă după căsătoria sa; 

7. Este copilul unui naturalizat român şi nu a putut urma naţionalitatea română 

dobândită de acesta prin naturalizare; 

8. Este soţia unui naturalizat român şi nu a urmat naţionalitatea acestuia
f
. 

§ 2. - Efectele naturalizării 

Art. 12. - Naturalizarea nu are efect retroactiv. 

Efectele ei se produc de la data depunerii jurământului de credinţă. 

Art. 13. - Naturalizarea aseamănă pe străin în totul cu românul, în ceea ce priveşte 

drepturile civile. 

In ceea ce priveşte drepturile politice, cel naturalizat le dobândeşte cu următoarele 

restricţiuni: 

1. El nu poate fi ministru, preşedinte al comitetului permanent al Serviciului Social, 

comandant al Străjii Ţării, subsecretar de stat sau rezident regal; 

2. El nu poate fi alegător şi nici ales, ori numit în Adunările Legiuitoare, consiliile 

comunale ori ţinutale, decât după 6 ani de la dobândirea naţionalităţii române; 

3. El nu poate fi funcţionar public sau membru al barourilor avocaţilor, decât după 5 ani 
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de la dobândirea naţionalităţii române; 

Se exceptează de la restricţiunile prevăzute în alineatul precedent pensionarii, 

văduvele şi orfanii de război şi funcţionarii publici cărora la 1 februarie 1939 li se serveau 

pensiuni sau care la aceeaşi dată ocupau funcţiuni publice. 

Art. 14. - Soţia profită de naturalizarea soţului, afară numai dacă în termen de o lună de 

la depunerea jurământului soţului său ea îşi exprimă printr-o declaraţiune autentică voinţa de a-şi 

menţine naţionalitatea de origine. 

Declaraţiunea are efect retroactiv de la data depunerii jurământului bărbatului. 

Art. 15. - Soţia şi copiii minori ai celui naturalizat care devin români prin naturalizarea 

acestuia, dobândesc exerciţiul drepturilor civile şi politice în aceleaşi condiţiuni ca şi acesta. 

Art. 16. - Copiii legitimi mai mici de 21 ani, precum şi copiii nelegitimi mai mici de 21 

ani, a căror paternitate este stabilită cu efecte de stare civilă, profită de naturalizarea tatălui, iar 

copilul nelegitim al mamei mai mic de 21 ani, de naturalizarea mamei. 

f
 Vezi la sfârşitul acestei lucrări anexa nr. 1 care specifică actele necesare naturalizării.  

Procedura naturalizării 

Art. 17. - Cererea de naturalizare se adresează comisiunii pentru constatarea 

condiţiunilor de naturalizare şi recunoaştere, care funcţionează pe lângă Ministerul Justiţiei. 

Cererea se face în persoană sau prin procurator cu procură specială şi autentică şi va fi 

însoţită de actele doveditoare a împlinirii condiţiunilor legale. 

Art. 18. - Comisiunea pentru constatarea condiţiunilor de naturalizare şi recunoaştere 

este alcătuită dintr-un preşedinte de secţie şi cinci consilieri de la înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, numiţi pe termen de 4 ani prin înalt Decret Regal, în urma propunerii ministrului 

Justiţiei. 

Comisiunea este prezidată de preşedintele de secţie de la înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, iar în lipsa acestuia de cel mai vechi în grad şi funcţiune dintre membri. 

Ceilalţi membri ai comisiunii, în caz de lipsă, vor fi înlocuiţi prin supleanţii lor, 

desemnaţi în acelaşi mod ca şi titularii. 

Funcţiunea de secretar al comisiunii este îndeplinită de directorul Afacerilor Judiciare 

din Ministerul Justiţiei. 

Membrii comisiunii vor beneficia de dispoziţiunile din Legea pentru organizarea 

judecătorească, privitoare la concediile magistraţilor în timpul vacanţei mari. 

Ei vor putea fi însă convocaţi de ministrul Justiţiei în timpul de la 15 iulie la 15 

septembrie ori de câte ori va fi nevoie. 

Art. 19. - Comisiunea va dispune pe cheltuiala petiţionarului publicarea în extras a 

cererii în Monitorul Oficial, într-una din publicaţiile periodice cele mai răspândite din ţară, 

precum şi într-unul din ziarele care apare în localitatea domiciliului petiţionarului. 

Comisiunea nu va lua în cercetare cererea decât după ce petiţionarul va fi prezentat 

Monitorul Oficial şi ziarele în care s-a făcut publicaţiunea şi după ce vor fi trecut 30 zile de la 

data ultimei publicaţiuni. 

Art. 20. - Autorităţile publice care sunt în măsură a cunoaşte că solicitantul nu întruneşte 

condiţiunile legale pentru a fi naturalizat, sunt obligate să încunoştinţeze despre aceasta 

comisiunea. 

Orice persoană poate face întâmpinări la cererea de naturalizare. 

Art. 21. - Comisiunea poate să dispună: 
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1. Ca petiţionarul să completeze actele sau să dea explicaţiuni orale sau scrise; 

2. Ca prin delegaţiuni date membrilor parchetelor de orice grad sau autorităţilor 

administrative, să culeagă informaţiuni sau să facă cercetările necesare; 

3. Să se citeze înaintea sa orice persoană ce crede că ar putea să-i dea informaţiuni 

folositoare. 

Art. 22. - Cererile de dispensă împlinirii condiţiunilor prevăzute de art. 10, alineatele 4 şi 

7, se adresează Ministerului Justiţiei. Ele vor fi întovărăşite de actele doveditoare. 

Ministrul Justiţiei le va trimite comisiunii, care va cerceta dacă petiţionarul întruneşte 

condiţiunile legale pentru a i se acorda dispensa. 

Comisiunea poate întreprinde cercetările ce va socoti necesare, potrivit art. 21 din 

această lege. 

După încheierea cercetărilor, comisiunea va întocmi un raport pe care îl va înainta 

ministrului Justiţiei, împreună cu cererea de dispensă. Raportul va arăta dacă petiţionarul 

întruneşte sau nu condiţiunile legale pentru a i se acorda dispensa. 

Actele care însoţesc cererile de dispensă rămân în arhiva comisiunii. 

Art. 23. - Cererile de dispensă vor fi supuse de către ministrul Justiţiei, Consiliului de 

Miniştri, care va hotărî în mod suveran şi nemotivat acordarea sau respingerea dispensei. 

O copie de pe jurnalul Consiliului de Miniştri va fi trimisă comisiunii. 

Art. 24. - După expirarea termenului de stagiu sau după acordarea dispensei de stagiu, 

comisiunea va întocmi un raport, pe care îl va înainta, împreună cu cererea de naturalizare 

ministrului Justiţiei. 

Raportul va arăta dacă petiţionarul întruneşte sau nu condiţiunile legale pentru 

naturalizare. 

Actele prezentate de petiţionar rămân în arhiva comisiunii. 

Art. 25. - Ministrul Justiţiei, pe baza raportului comisiunii şi cu încuviinţarea Consiliului 

de Miniştri, va întocmi proiectul de lege pentru naturalizare şi după ce va lua avizul Consiliului 

Legislativ îl va prezenta, cu mesaj regal, Adunărilor Legiuitoare. 

Art. 26. - Dacă Adunările Legiuitoare au adoptat proiectul şi dacă legea a fost 

promulgată, petiţionarul este obligat, sub sancţiunea pierderii beneficiului naturalizării, ca în 

termen de 60 zile de la invitaţiunea Ministerului Justiţiei şi după plata taxei de diplomă, să 

presteze înaintea ministrului Justiţiei sau a delegatului său, care poate fi şi judecătorul de pace al 

locului de reşedinţă a! petiţionarului, jurământul de credinţă în formula următoare: 

„Pe onoare şi conştiinţă, jur credinţă Majestăţii Sale Regelui României şi Dinastiei, 

Constituţiei şi legilor ţării, drepturilor şi intereselor naţionale ale poporului român". 

Ministrul Justiţiei va putea, pentru motive temeinice, acorda prelungirea termenului. 

Art. 27. - Ministerul Justiţiei va elibera celui naturalizat o diplomă de naturalizare, care 

va face dovada cetăţeniei române a acestuia. 

CAPITOLUL IV 
Dobândirea naţionalităţii prin recunoaştere 

§ 1. - Condiţiunile naturalizării 

Art. 28. - Românii de origine, supuşi unui stat străin, având domiciliul în ţară, pot fi 

recunoscuţi cetăţeni români, indiferent de locul naşterii lor. Cel care cere recunoaşterea trebuie să 

îndeplinească condiţiunile prevăzute de art. 10, nr. 1, 2, 3 şi 5. 

Pentru stabilirea calităţii de român de origine, este suficient ca unul din părinţi să fie de 
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origine etnică românească. 

Art. 29. - Recunoaşterea se acordă la cerere, prin Decret regal, în mod individual sau 

pentru mai mulţi solicitanţi deodată, după propunerea ministrului Justiţiei, care va fi întemeiată 

pe raportul comisiunii pentru constatarea condiţiunilor de naturalizare şi recunoaştere, potrivit 

dispoziţiunilor din art. 32 şi 33 ale acestei legi. 

§ 2. 

Art. 30. - Recunoaşterea are efect retroactiv. 

Cel recunoscut se consideră a fi fost întotdeauna român. 

Cel recunoscut dobândeşte exerciţiul tuturor drepturilor civile şi politice
g
. 

g
 Am arătat în studiul introductiv că recunoaşterea, ca mod de sine stătător de dobândire a naţionalităţii române, a 

fost introdus de legea de faţă. 

Art. 31. - Recunoaşterea produce aceleaşi efecte ca şi naturalizarea în ceea ce priveşte 

naţionalitatea soţiei şi a copiilor celui recunoscut, cu deosebire că aceştia se consideră a fi fost 

întotdeauna români. 

§ 3. - Producerea recunoaşterii 

Art 32. - Cererea de recunoaştere se adresează ministrului Justiţiei şi va fi însoţită de 

actele doveditoare a îndeplinirii condiţiunilor legale. Ea se face în persoană sau prin procurator 

cu procură specială şi autentică. 

Ministrul Justiţiei trimite cererea comisiunii pentru constatarea condiţiunilor de 

naturalizare şi recunoaştere, spre a cerceta dacă petiţionarul întruneşte condiţiunile legale
h
. 

Art. 33. - Comisiunea va proceda potrivit dispoziţiunilor art. 21 din prezenta lege. 

Comisiunea va întocmi un raport pe care îl va înainta ministrului Justiţiei. 

Art. 34. - Cel recunoscut este obligat a depune jurământul de credinţă în condiţiunile 

prevăzute de art. 26 din prezenta lege. 

TITLUL II. 
Pierderea naţionalităţii române 

Art. 35. - Naţionalitatea română se pierde: 

a) Prin dobândirea unei naţionalităţi străine; 

b) Ca pedeapsă; 

c) Prin absenţă. 

CAPITOLUL I 
Pierderea naţionalităţii române prin dobândirea unei naţionalităţi străine 

§ 1. - Condiţiunile pierderii naţionalităţii române prin dobândirea unei naţionalităţi străine 

Art. 36. - Pierd naţionalitatea română: 

1. Cel care dobândeşte o naţionalitate străină ca urmare a unei naturalizări în ţară străină 

sau a exerciţiului unui drept de opţiune; 

2. Românca căsătorită cu un străin, exceptându-se cazurile: când după legea soţului ea 

nu dobândeşte naţionalitatea acestuia; când şi-a rezervat naţionalitatea română prin contractul de 

căsătorie sau, în lipsa acestuia, printr-o declaraţie făcută anterior sau cu prilejul căsătoriei sau 

când străinul n-are nici o naţionalitate; 
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3. Străina care a dobândit naţionalitatea română prin căsătoria cu un român, când 

căsătoria a fost putativă sau s-a desfăcut prin divorţ, din culpa soţiei sau prin decesul soţului şi 

din căsătorie nu au rezultat copii, iar dacă au rezultat, aceştia nu se găsesc în viaţă. 

Dacă din căsătorie au rezultat copii şi aceştia se găsesc în viaţă, precum şi dacă căsătoria 

nu s-a desfăcut din culpa soţiei, femeia nu-şi pierde naţionalitatea română decât în cazul când îşi 

manifestă dorinţa de a o pierde, făcând, în acest scop, o declaraţie autentică; 

Aici este locul să adăugăm că, spre deosebire de naturalizare, recunoaşterea are efect retroactiv, în sensul că cel 

recunoscut se consideră a fi fost întotdeauna român.  

Prin dobândirea tuturor drepturilor civile şi politice, el nu este supus restricţiunilor prevăzute de art. 13 din această 

lege, pentru cel ce a dobândit naturalizarea. 
h
 Vezi la sfârşitul acestei lucrări anexa nr. 3, care specifică actele necesare recunoaşterii.  

4. Copiii nelegitimi de naţionalitate română mai mici de 21 ani, legitimaţi de un străin, 

dacă legea străinului le acordă această naţionalitate. Când acest copil este căsătorit, când copila 

este căsătorită cu un român sau, deşi căsătorită cu un străin, şi-a păstrat la căsătorie naţionalitatea 

română, legitimarea nu are nici un efect asupra naţionalităţii copilului; 

5. Copiii nelegitimi mai mici de 21 ani a căror paternitate cu efecte de stare civilă sa 

stabilit faţă de un străin, dacă potrivit legii naţionale a tatălui dobândesc naţionalitatea acestuia. 

Când copilul este căsătorit, când copila este căsătorită cu un român sau, deşi căsătorită 

cu un străin, şi-a păstrat la căsătorie naţionalitatea română, stabilirea paternităţii nu are nici un 

efect asupra naţionalităţii copilului; 

6. Copiii celui naturalizat român care a urmat condiţiunea tatălui, dacă declară, în 

termen de un an de la împlinirea vârstei de 21 ani, că renunţă la naţionalitatea română obţinută 

prin naturalizarea tatălui lor şi dacă potrivit vechii lor legi naţionale redobândesc prin această 

renunţare vechea lor naţionalitate. 

Art. 37. - Pierderea naţionalităţii române în condiţiunile art. 35 are loc de plin 

drept. 

§ 2. - Efectele pierderii naţionalităţii române prin dobândirea unei naţionalităţi străine 

Art. 38. - Pierderea naţionalităţii române prin dobândirea unei naţionalităţi străine, în 

condiţiunile art. 36, alin. 1, atrage după sine pierderea de plin drept a naţionalităţii române a 

soţiei şi copiilor mai mici de 21 ani, afară numai dacă, potrivit Legii care reglementează noua 

naţionalitate a soţului sau părintelui, nu urmează naţionalitatea acestuia. 

Când însă, potrivit Legii care reglementează noua naţionalitate a soţului sau părintelui, 

soţia şi copiii mai mici de 21 ani urmează naţionalitatea acestuia - dacă soţia declară în termen de 

o lună de la naturalizarea străină a soţului, iar copiii în termen de un an de la împlinirea vârstei de 

21 ani, că renunţă la naţionalitatea străină a tatălui lor - ei redobândesc prin această renunţare 

naţionalitatea română. 

Dispoziţiunile acestui articol nu se aplică copiilor mai mici de 21 ani, căsătoriţi. 

Art. 39. - Copiii nelegitimi mai mici de 21 ani, a căror mamă căsătorindu-se cu un străin 

devine străină, îşi păstrează naţionalitatea română. 
93 94

 

                                                        
i Am arătat în studiul introductiv că faţă de Legea din 24 februarie 1924, prezenta lege a îngreunat  situaţia 

străinei devenită româncă prin căsătorie, atunci când această căsătorie se desface prin divorţ sau prin decesul 

soţului. 

Este necesar să arătăm aici că pentru străinele devenite românce prin căsătorie, a căror căsătorie s -a 

desfăcut înainte de 1 februarie 1939 (data intrării în vigoare a prezentei legi) se vor aplica dispoziţiunile Legii 

din 24 februarie 1924. 
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CAPITOLUL II 
Pierderea naţionalităţii române ca pedeapsă 

§ 1. - Condiţiunile pierderii naţionalităţii române ca pedeapsă 

Art. 40. - Pierd de plin drept naţionalitatea română: 

1. Acel care a intrat, fără prealabilă autorizaţiune a guvernului român, în orice serviciu al 

unui stat; 

2. Acel care, fără prealabila autorizaţiune a guvernului român, a intrat în serviciul militar 

la străini sau s-a alăturat unei corporaţiuni militare străine; 

3. Acel care s-a supus unei protecţiuni străine, pentru oricât timp şi din oricare fapt ar 

rezulta aceasta. 

Constatarea cazurilor prevăzute de acest articol se va face prin jurnal al Consiliului de 

Miniştri. 

Art. 41. - Naţionalitatea română poate fi retrasă românului care: 

1. A părăsit cu voinţă serviciul militar, refugiindu-se în străinătate sau în teritoriul ce ar 

fi ocupat de inamic; 

2. A plecat din ţară, în mod clandestin şi fraudulos, indiferent din ce cauză sau a părăsit 

ţara, pentru a se sustrage îndeplinirii serviciului militar sau oricărei alte îndatoriri în legătură 

cu apărarea naţională; 

3. Locuind în străinătate, nu dă urmare în cel mult trei luni chemării ce i s-a făcut de 

către legaţiunea sau consulatul român, pentru satisfacerea obligaţiunilor Legii recrutării; 

4. Locuind în străinătate şi făcând parte dintr-un element al armatei, nu se prezintă la 

unitatea sa în termen de cel mult trei luni de la primirea ordinului de concentrare. În caz de 

mobilizare, termenul curge de la data când decretul de mobilizare a clasei din care face parte a 

fost publicat în Monitorul Oficial; 

5. Locuind în străinătate, se face vinovat, ca autor sau complice, de un fapt care ar putea 

avea drept efect tulburarea ordinii publice a statului sau dacă dintr-o purtare potrivnică îndatoririi 

de fidelitate faţă de ţară, vatămă interesele româneşti sau micşorează bunul renume şi prestigiul 

României. Se socoteşte purtare potrivnică îndatorii de fidelitate faţă de ţară, faptul de a fi înlesnit 

propaganda duşmănoasă împotriva României. 

Art. 42. - Naţionalitatea română poate fi retrasă celui naturalizat român, sau recunoscut, 

dacă a obţinut naturalizarea prin false declaraţiuni sau mijloace frauduloase, ori a ascuns anumite 

fapte de o importanţă hotărâtoare pentru obţinerea naturalizării. 

Naţionalitatea română poate fi, de asemenea, retrasă celui naturalizat român, dacă a 

suferit în primii 5 ani după naturalizare o condamnare la închisoare de cel puţin 1 an. 

Art. 43. - Naţionalitatea română poate fi retrasă oricărui naturalizat român, originar al 

unui stat cu care România s-ar găsi în stare de război: 

1. Când se va constata că a săvârşit acte contrarii ordinii publice şi siguranţei interioare 

                                                                                                                                                                    
În acest caz, văduva care nu şi-a manifestat dorinţa de a pierde naţionalitatea română va adresa o cerere 

ministrului Justiţiei la care va anexa următoarele acte: 

94 Extractul de căsătorie; 

2. Extractul de moarte al soţului său sau dovada transcrierii divorţului;  

3. Certificat doveditor că soţul a fost de naţionalitate română. 

Dacă este vorba de o căsătorie care s-a desfăcut după 1 februarie 1939, atunci văduvei i se vor aplica 

dispoziţiunile prezentei legi şi va trebui să prezinte pe lângă actele arătate mai sus şi o copie de pe sentinţa de 

divorţ sau atunci când soţul a decedat, extractele de naştere ale copiilor.  
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sau exterioare a statului; 

2. Când se va constata că, fiind în serviciul ţării lui de origine sau al oricărei alte ţări, 

săvârşeşte acte de spionaj sau ajută acţiunii potrivnice drepturilor şi intereselor naţionale ale 

statului şi naţiunii române. 
§ 2. - Efectele pierderii naţionalităţii române ca pedeapsă 

Art. 44. - Naţionalitatea română se pierde cu titlu de pedeapsă de la data publicării în 

Monitorul Oficial a jurnalului Consiliului de Miniştri prin care s-a retras naţionalitatea română. 

Art. 45. - In caz de pierdere de plin drept a naţionalităţii române, cu titlu de pedeapsă, 

soţia şi copiii mai mici de 21 ani ai celui care a pierdut în acest mod naţionalitatea, nu pierd 

naţionalitatea română, decât dacă se hotărăşte aceasta prin jurnal al Consiliului de Miniştri. 

Aceste dispoziţiuni nu se aplică copiilor mai mici de 21 ani, căsătoriţi. 

Art. 46. - In caz de retragere a naţionalităţii române, Consiliul de Miniştri va hotărî dacă 

soţia şi copiii mai mici de 21 ani, români ai celui căruia i s-a retras naţionalitatea română, pierd 

naţionalitatea odată cu acesta. 

Art. 47. - In toate cazurile naţionalitatea română se pierde sau se retrage, indiferent de 

sancţiunile prevăzute de legiuirile penale, pentru infracţiunile care au provocat pierderea sau 

retragerea naţionalităţii. 

CAPITOLUL III 
Pierderea naţionalităţii române prin absenţă 

§ 1. - Condiţiunile pierderii naţionalităţii române prin absenţă 

Art. 48. - Pierd naţionalitatea română prin absenţă acei care, fără să dobândească o 

naţionalitate străină, locuiesc fără întrerupere timp de zece ani în afară de teritoriul statului 

român. 

Se exceptează aceia care îndeplinesc peste hotare o misiune oficială, în serviciul ţării. 

Art. 49. - Termenul absenţei se socoteşte pentru cel ce a trecut frontiera cu un paşaport 

de la data expirării valabilităţii paşaportului, iar pentru cel ce a trecut frontiera fără paşaport, de 

la data trecerii frontierei. 

Termenul se întrerupe prin acordarea unui paşaport sau prin prelungirea valabilităţii 

paşaportului. 

§ 2. - Efectele pierderii naţionalităţii române prin absenţă 

Art. 50. - Naţionalitatea română se pierde prin absenţă, de la data publicării în Monitorul 

Oficial a jurnalului Consiliului de Miniştri, prin care s-a retras naţionalitatea română. 

Art. 51. - Soţia şi copiii mai mici de 21 ani, ai celui care a pierdut naţionalitatea română 

prin absenţă, pierd de plin drept naţionalitatea română, odată cu acesta. 

Se exceptează soţia şi copiii mai mici de 21 ani care, în momentul când soţul sau tatăl 

pierde naţionalitatea, sunt stabiliţi efectiv în ţară, precum şi copiii mai mici de 21 ani, căsătoriţi. 

CAPITOLUL IV 
Procedura retragerii naţionalităţii române 

Art. 52. - Naţionalitatea română se retrage prin jurnalul Consiliului de Miniştri, după 

propunerea ministrului Justiţiei. 

În cazurile prevăzute de articolele 41, 42 şi 48, retragerea nu se va putea face decât pe 
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baza raportului comisiunii pentru constatarea condiţiunilor de naturalizare şi recunoaştere.  

Comisiunea va arăta în raportul său dacă sunt întrunite condiţiunile prevăzute de lege, 

pentru ca naţionalitatea să poată fi retrasă. 

Art. 53. - În cazurile prevăzute de articolele 41, 42 şi 43 din prezenta lege, Ministerul 

Public, la invitaţiunea Ministerului Justiţiei, va putea cere tribunalului ultimului domiciliu din 

ţară al fostului cetăţean, punerea sub administraţiune forţată a bunurilor imobile urbane şi rurale, 

ce fostul cetăţean român are în ţară. Administraţiunea va avea loc potrivit regulilor privitoare la 

administrarea bunurilor unei persoane absente. 

Încheierea care ordonă punerea sub administraţiune, va identifica bunurile supuse 

administraţiunii şi va fi înscrisă în cartea funduară, iar în ţinuturile unde nu sunt cărţi funduare, în 

registrul de transcriere al tribunalului. 

De la data înscrierii sau transcrierii, bunurile devin indisponibile; ele vor fi lichidate 

judecătoreşte, iar sumele rezultate vor fi depuse la Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, pe 

numele proprietarului. 

Statul are drept de preemţiune asupra bunurilor lichidate în acest fel. 

Exercitarea acestui drept este obligatorie pentru stat. 

Termenul în care se va exercita dreptul de preemţiune, este de 2 luni de la data 

ordonanţei de adjudecare definitivă. 

Procedura prevăzută în acest articol, se va putea aplica şi bunurilor aparţinând 

persoanelor cărora, conform art. 46, Consiliul de Miniştri va fi hotărât că au pierdut 

naţionalitatea română. 

TITLUL III. 
Redobândirea naţionalităţii române 

Art. 54. - Românca devenită străină prin căsătorie, redobândeşte naţionalitatea română, 

dacă, potrivit legii naţionale a soţului, prin desfacerea căsătoriei pierde naţionalitatea avută. 

Când însă, potrivit legii naţionale a soţului, femeia nu pierde de plin drept naţionalitatea 

acestuia, ea va redobândi naţionalitatea română dacă, stabilindu-se în ţară, îşi manifestă printr-o 

declaraţie voinţa de a o redobândi. 

Această declaraţie se va înainta de partea interesată Ministerului Justiţiei care va lua 

act de această declaraţie printr-o deciziei. 
95 96

 

Art. 55. - Cel care şi-a pierdut naţionalitatea română prin absenţă, şi-o poate recăpăta 

prin recunoaştere dacă se stabileşte în mod efectiv în ţară şi dacă este român de origine. 

                                                        
j Pentru românca de origine, devenită străină prin căsătorie, prezenta lege, faţă de Legea din 24 februarie 1924, 

face distincţiune atunci când este vorba ca ea să redobândească cetăţenia română în urma desfacerii căsătoriei.  

Inovaţiunea constă în faptul că atunci când românca, devenită străină prin căsătorie, la desfacerea acesteia 

pierde naţionalitatea străină a soţului, redobândeşte automat cetăţenia română avută înaintea căsătoriei.  

Când, potrivit legii naţionale a soţului, văduva nu pierde de plin drept naţionalitatea acestuia, va putea, dacă 

se stabileşte în ţară, să ceară Ministerului Justiţiei, redobândirea cetăţeniei române.  

La cererea sa, petiţionara va trebui să anexeze următoarele acte: 

96 Declaraţie autentică de renunţare la supuşenia străină; 

2.  Extractul de naştere; 

3.  Extractul de căsătorie; 

4. Actul de deces al soţului sau dovada că divorţul a fost transcris; 

5. Certificat doveditor că înainte de căsătorie, a avut cetăţenia română. 
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TITLUL IV. 
Dispoziţiuni finale şi tranzitorii 

Art. 56. - In afară de condiţiunile statornicite prin art. 9 şi 10 din prezenta lege, cetăţenia 

română, sub titlul de cetăţenie de onoare pentru servicii aduse ţării şi naţiunii, se poate acorda la 

propunerea guvernului sau a iniţiativei parlamentare, fără nici o altă formalitate prealabilă, de 

Adunările Legiuitoare cu majoritate de două treimi din numărul votanţilor. 

Art. 57. - Exerciţiul drepturilor politice pe temeiul cetăţeniei de onoare nu se poate 

dobândi decât prin Înalt Decret Regal, la propunerea Consiliului de Miniştri, după ce beneficiarul 

dovedeşte că nu mai ocupă în ţară străină nici o funcţiune publică şi că a renunţat la supuşenia 

statului al cărui naţional era. 

Art. 58. - Cetăţenia de onoare acordată străinilor de judeţe sau de comune nu are nici un 

efect asupra naţionalităţii. 

Nici într-un caz ea nu poate fi acordată decât în condiţiunile stabilite de legea 

administrativă şi numai pentru servicii excepţionale aduse judeţului sau comunei. 

Art. 59. - Când pentru păstrarea, pierderea sau dobândirea naţionalităţii române, această 

lege pune obligaţiunea facerii unei declaraţiuni, ea trebuie făcută în formă autentică. 

Art. 60. - Diploma de naturalizare este supusă unei taxe către stat de 3.000 lei şi unei 

taxe de timbru judiciar de 2.000 lei. 

Diploma de recunoaştere nu este supusă nici unei taxe. 

Art. 61. - Ambasadele, legaţiunile şi consulatele române sunt obligate a comunica 

Ministerului Justiţiei numele celor care se află în stare de absenţă, potrivit prezentei legi. 

Art. 62. - Locuitorii provinciilor alipite sunt cetăţeni români prin anexiune, în 

condiţiunile prevăzute în tratatele de pace, aşa precum acestea au fost interpretate şi aplicate 

prin Legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 24 februarie 1924. 

Acei dintre ei care din diferite motive n-au îndeplinit la timp cerinţele Legii pentru 

dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 24 februarie 1924, vor putea cere, în termen 

de 3 luni de la data promulgării prezentei legi, înscrierea în listele de naţionalitate. 

Copiii minori, orfani sau din părinţi necunoscuţi, din provinciile alipite, născuţi înainte 

de 24 februarie 1924 şi care la data întocmirii listelor de naţionalitate nu au fost înscrişi din 

oficiu şi nici instituţiile sau persoanele în îngrijirea cărora se aflau nu au cerut înscrierea lor în 

aceste liste, vor putea fi înscrişi în listele de naţionalitate în termen de 3 luni de la data 

promulgării prezentei legi. 

Înscrierile în listele de naţionalitate pentru persoanele prevăzute la aliniatele 2 şi 3 ale 

prezentului articol, se vor face de primăriile care erau competente la data întocmirii listelor şi în 

urma cererii celor interesaţi care vor dovedi că de la data unirii şi până la data când cer 

înscrierea, nu s-au prevalat de nici o altă naţionalitate. 

Listele astfel întocmite vor fi înaintate de primarii comunelor respective, în cel mult 20 

de zile de la data expirării termenului de înscriere, Ministerului Justiţiei pentru verificare şi 

aprobare. 

Pe baza aprobării ministrului Justiţiei, care se va da prin decizie ministerială, listele 

devin definitive. 

Ele vor fi trimise primăriilor respective, pentru a le trece în registrele de naţionalitate. 

Acei cuprinşi în ele se vor considera a fi căpătat cetăţenia română potrivit 

dispoziţiunilor din Legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 24 februarie 

1924, neaplicându- li-se nici una din restricţiunile prevăzute de legea de faţă. 
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Cererile pentru înscrierea în liste vor fi scutite de timbru. 

Acei dintre locuitorii provinciilor alipite care nu vor cere înscrierea în listele de 

naţionalitate în condiţiunile acestui articol, vor fi consideraţi că au renunţat la cetăţenia 

română. 

Dispoziţiunile acestui articol nu se aplică acelor locuitori din provinciile alipite sau din 

Vechiul Regat, care au fost prevăzuţi în Decretul-lege nr. 169 de la 22 ianuarie 1938 privitor la 

revizuirea cetăţeniilor, întrucât aceştia au format obiectul unei reglementări speciale
k
. 

Art. 63. - Persoanele care, la intrarea în vigoare a acestei legi, locuiesc în străinătate de 

cel puţin zece ani, fără acte de călătorie (paşaport sau alt act asemănător) sau, deşi au avut acte de 

călătorie, termenul de valabilitate a acestora a expirat de mai mult de zece ani, vor fi socotite a fi 

pierdut naţionalitatea română, dacă până la 1 februarie 1940, nu se vor înmatricula la un oficiu 

diplomatic sau consular român. 

Efectele pierderii naţionalităţii române, în ce priveşte soţia şi copiii sunt cele arătate la 

art. 51. 

Constatarea pierderii naţionalităţii române se va face prin deriziunea ministrului 

Justiţiei. Naţionalitatea se va socoti pierdută pe ziua de 1 februarie 1940. 

După trecerea unui an de la data prevăzută în alineatul precedent, deciziunea 

ministerială nu mai poate interveni. 

Art. 64. - Persoanele care, la data intrării în vigoare a acestei legi locuiesc în străinătate, 

au vârsta de 25 ani împliniţi şi n-au satisfăcut obligaţiunile Legii de recrutare, vor fi socotite a fi 

pierdut de plin drept cetăţenia română dacă, până la 1 februarie 1940, nu vor satisface aceste 

obligaţiuni. 

Efectele pierderii naţionalităţii române în acest mod, în ceea ce priveşte soţia şi copiii 

sunt aceleaşi prevăzute de art. 51 din prezenta lege. 

Art. 65. - Cererile de naturalizare aflate la Ministerul Justiţiei înaintea Legii de la 24 

februarie 1924, precum şi acelea introduse după această dată pe care însă comisiunea prevăzută 

de art. 11 din citata lege nu le-a examinat, ca şi acelea pe care le-a examinat şi s-a pronunţat 

favorabil asupra lor, vor fi trimise în cercetarea comisiunii pentru constatarea condiţiunilor de 

naturalizare şi recunoaştere instituită prin legea de faţă. 

Cercetarea acestor cereri se va face de comisiune, potrivit dispoziţiunilor din prezenta 

lege. 

Cererile de naturalizare votate de ambele Corpuri Legiuitoare înainte de 29 martie 

1923 şi rămase nepromulgate până la data publicării legii de faţă, vor fi promulgate fără a mai 

fi trimise comisiunii. 

Cererile de naturalizare votate numai de unul din Corpurile Legiuitoare, vor fi trimise 

comisiunii, care le va cerceta şi va aviza asupra lor potrivit dispoziţiunilor din prezenta lege
97

. 

Art. 66. - Cererile de naturalizare ale românilor de origine aflate la Ministerul Justiţiei la 

data intrării în vigoare a acestei legi vor fi soluţionate ca cereri de recunoaştere. 

Aceste cereri ca şi acele votate de Cameră sau de Senat înainte de 29 martie 1923, nu 

vor mai fi supuse comisiunii pentru constatarea condiţiunilor de naturalizare şi recunoaştere, ele 

urmând a fi soluţionate de ministrul Justiţiei, potrivit celorlalte dispoziţiuni privitoare la 

recunoaşterea românilor de origine, prevăzute de prezenta lege. 

Cererile de recunoaştere ce se vor introduce după intrarea în vigoare a legii de faţă se vor 

                                                        
k Vezi la sfârşitul acestei lucrări circulara dată de Ministerul Justiţiei către rezidenţele regale, în legătură cu 

înscrierile în listele de naţionalitate. 
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trimite comisiunii pentru constatarea condiţiunilor de naturalizare şi recunoaştere şi se va proceda 

conform dispoziţiunilor din articolele respective'. 

Art. 67. - Cererile de naturalizare ce au fost respinse de comisiunea prevăzută de art. 11 

din Legea de la 24 februarie 1924, pentru neîndeplinirea vârstei sau stagiului, vor putea fi 

reintroduse după îndeplinirea acestor condiţiuni, fără a mai fi nevoie de o nouă declaraţie de 

manifestare a voinţei. 

Art. 68. - Până la convocarea Adunărilor Legiuitoare, naturalizările se vor face prin 

decrete cu putere de lege în condiţiunile art. 98 din Constituţie. 

În intervalul dintre sesiunile parlamentare, naturalizările se vor face prin decrete cu 

putere de lege, potrivit dispoziţiunilor art. 46 din Constituţie. 

Art. 69. - Legea de faţă intră în vigoare pe ziua de 1 februarie 1939. 

Art. 70. - Toate dispoziţiunile Legii privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii 

române, publicată în Monitorul Oficial nr. 41 de la 24 februarie 1924, precum şi orice alte 

dispoziţiuni din legi şi regulamente care sunt contrare legii de faţă se abrogă. 

CAP. III 

DECRET LEGE 

relativ la acordarea drepturilor cetăţeneşti
m
 

Art. 1. - Locuitorii Regatului majori fără deosebire de religie şi care nu s-au bucurat de 

plenitudinea drepturilor de cetăţenie, vor putea dobândi exerciţiul acestor drepturi când vor 

dovedi, după formele legii de faţă, că sunt născuţi în ţară şi că nu au fost supuşi unui stat străin. 

Aceste condiţiuni nu se cer acelora care au fost mobilizaţi în vreuna din campaniile de la 

1913 încoace, chiar dacă astăzi ar fi minori. 

Art. 2. - Beneficiază de plin drept de cetăţenia română: 

a) Soţiile şi copiii legitimi minori ai celor care fac parte din categoriile de la art. 1, 

deodată cu soţii sau părinţii lor; 

b) Văduvele şi copiii legitimi minori ai decedaţilor mobilizaţi din campaniile de la 1913 

încoace; 

c) Văduvele, soţiile şi copiii legitimi ai celor naturalizaţi individual înainte de 

promulgarea acestei legi şi care copii sunt sau erau minori în momentul naturalizării părintelui. 

Art. 3. - Văduvele şi copiii legitimi minori ai acelora care după art. 1, alin. 1 puteau 

deveni cetăţeni români, pot dobândi încetăţenirea, îndeplinind formele din prezenta lege. 
98

 

În acest scop, tutorii lor pot face, înlăuntrul termenului şi conform procedurii de la art. 8, 

cerere pentru dovedirea că soţul sau părintele minorului îndeplinea cerinţele de la art. 1, alin. 1. 

Dacă tutorele nu va face aceasta, atunci minorul o va putea face în anul care urmează 

majoratul lui. 

Art. 4. - Dovada naşterii în ţară, cerută de art. 1, alin, 1, se stabileşte prin oricare din 

următoarele acte: 

                                                        
98 Cei care au cereri de naturalizare care se află în condiţiunile acestui text de lege, în afară de cele de la alin. 3, 

trebuie să adreseze o petiţiune Ministerului Justiţiei, prin care să ceară ca dosarul respectiv să fie trimis spre 

cercetare comisiunii pentru constatarea condiţiunilor de naturalizare şi recunoaştere. 

La această petiţiune va anexa şi noile acte cerute de prezenta lege. 

Cei ce vor cere şi dispensa de stagiu, vor trebui să adreseze Ministerului Justiţiei o altă petiţiune alăturând 

actele pe care se sprijină această cerere. 
m Decret nr. 3.902 din 29 decembrie 1918, publicat în Monitorul Oficial nr. 223 din 30 decembrie 1918. 



II, 1 

192 

 

 

a) Acte de naştere, căsătorie, deces, livret militar şi orice acte emanând de la autorităţile 

civile sau militare; 

b) Prin act de notorietate semnat de 3 persoane a căror semnătură va fi legalizată de 

tribunal, judecătorii de ocoale, poliţie, secţie poliţienească sau primărie. 

Art. 5. - Dovada nesupuşeniei străine, cerută de art. 1, alin. 1, se face cu oricare din 

următoarele acte: 

a) Cu orice act dovedind că a satisfăcut Legea recrutării; 

b) Cu paşaport original sau cu certificat, dovedind că a beneficiat de paşaport român; 

c) Certificat că nu a fost supus controlului cerut de Legea asupra controlului străinilor; 

d) Cu orice act cu care, după Legea şi regulamentul asupra controlului străinilor, putea 

dovedi că nu este supus străin. 

Art. 6. - Dovada participării la campaniile de la 1913 încoace, pentru categoria celor 

prevăzuţi la art. 1, alin. II, se face cu unul din următoarele acte: 

a) Certificatul cercului de recrutare dovedind că a fost mobilizat; cu biletul de 

mobilizare sau de demobilizare, livretul militar sau orice act emanat de la autorităţile militare; 

b) Cu certificat de pe tabloul instituit de Legea din decembrie 1916, pentru ocrotirea 

averii şi familiei celor mobilizaţi; 

c) Cu carnetul de ajutor al „Familiei Luptătorilor" sau certificatul percepţiei că familia a 

primit ajutorul pentru mobilizat, cu indicarea în certificat a numelui mobilizatului; 

c) Cu Monitorul Oficial în care figurează ca prizonier, decorat sau mort. 

Art. 7. - Se exclud de la cetăţenie: 

a) Cei condamnaţi prin hotărâre definitivă, pentru orice crimă, pentru trădare, dezertare, 

spionaj sau că au lucrat contra intereselor şi siguranţei statului român; 

b) Acei care au fost scutiţi de serviciul militar pe motiv de supuşenie străină. 

Art. 8. - Cererile de încetăţenim se fac de însăşi partea, iar nu prin procurator. Pentru 

minori se face de reprezentantul legal fără nici o altă autorizare. 

Ele se adresează judecătorilor de ocoale a domiciliului acelora care locuiesc în comunele 

rurale şi tribunalului pentru cei domiciliaţi în oraşe. 

Cererea poate fi însoţită de actele de care partea înţelege a se servi. În tot cazul, actele 

doveditoare trebuiesc depuse la grefa respectivă cu 8 zile înainte de termen. 

Cererile de încetăţenire se vor face în termen de 3 luni, pentru cei aflaţi în ţară şi de 6 

luni pentru cei aflaţi în străinătate, de la decretarea acestei legi, după care nici o cerere nu poate fi 

primită. 

Pentru prizonierii aflaţi în străinătate termenul va fi de 3 luni de la întoarcerea lor 

în ţară. 

Toate secţiunile tribunalelor vor judeca aceste cereri. Judecata se face în camera de 

consiliu şi de un singur judecător la tribunalele în asistenţa Ministerului Public, iar la 

judecătoriile de ocoale în asistenţa ajutorului sau stagiarului care va reprezenta Ministerul Public.  

Părţile nu se citează. Ziua judecăţii va fi afişată la uşa instanţei. 

Judecata se va face de urgenţă, în fiecare zi de lucru, chiar în timpul vacanţelor legale, 

prin derogare de la competenţa instanţelor judecătoreşti în timp de vacanţă. 

Hotărârile vor purta denumirea de „Ordonanţă de încetăţenire". 

Ele se pronunţă fără drept de opoziţie sau apel, ci numai cu recurs în casaţie. 

Ordonanţele se vor afişa la uşa instanţei pe liste de cereri admise sau respinse.  

Recursul se face numai la grefa instanţei care a pronunţat ordonanţa şi în termen de 15 

zile de la pronunţare. 



II, 1 

193 

 

 

Recursul se poate face de partea reclamantă, de Ministerul Public de pe lângă tribunale 

şi de ajutorul de judecător sau de stagiar pentru judecătoriile de ocoale. 

Recursurile se repartizează de primul preşedinte la toate secţiile Curţii de Casaţie, care 

se declară competente a le judeca. 

Casaţia judecă în camera de consiliu cu trei judecători, având şi concluziunile 

Ministerului Public. 

Hotărârea tribunalului poate fi casată pentru violarea sau neaplicarea legii şi pentru rea 

interpretare a actelor şi probelor administrate. 

In caz de casare Curtea evocă fondul şi pronunţă decizia definitivă. 

Ea nu este supusă opoziţiei, fie că respinge recursul, fie că casează şi evocă fondul. 

Decizia va fi afişată la uşa secţiei care o pronunţă; iar afişarea, atât a termenului de 

judecată cât şi a deriziunii, se constată prin proces verbal dresat de grefier sau ajutorul său. 

In caz de nefacere de recurs sau de respingerea lui, tribunalul va învesti cu formulă 

executorie hotărârea sa. 

Dovada nefacerii recursului se face prin atestaţiunea grefierului instanţei care a 

pronunţat, iar dovada respingerii sau admiterii recursului prin certificatul ce partea va aduce de la 

Curtea de Casaţie. 

Dacă hotărârea tribunalului este casată şi Curtea a evocat fondul, formula executorie se 

va pune de Curtea de Casaţie pe decizia sa. 

In ceea ce priveşte admiterea împământenirilor, instanţele judecătoreşti se vor putea 

pronunţa prin aceeaşi hotărâre sau decizie asupra mai multor cereri, iar pentru respingeri se vor 

da hotărâri individuale. 

Art. 9. - Ordonanţa sau decizia Casaţiei învestită cu formulă executorie constituie titlul 

de încetăţenire pentru cel în drept. 

Art. 10. - Instanţele judecătoreşti sunt datoare a trimite Ministerului de Justiţie tablouri 

de cererile de încetăţenire admise sau respinse definitiv, care le va publica în Monitorul Oficial. 

Aceasta fără prejudiciul părţii de a se folosi de încetăţenire conform art. 9. 

Art. 11. - In caz de fraudă, procurorul va putea ataca hotărârea definitivă în termen de 6 

luni de la descoperirea fraudei, înaintea instanţei care a pronunţat-o în mod definitiv. 

Hotărârile tribunalului vor fi supuse recursului în casaţie în termen de 15 zile de la 

pronunţare. 

Dacă hotărârea sau deciziunea se anulează, se desfiinţează şi încetăţenirea definitivă. 

Art. 12. - Acei care vor fi semnat actul de notorietate prevăzut la art. 4 şi ar fi dovedit că 

ar fi făcut atestări mincinoase, precum şi acei care s-au servit sau încercat să se servească de 

asemenea act, se vor pedepsi pentru mărturie mincinoasă. 

Art. 13. - Cererile de încetăţenire, certificatele autorităţilor, precum şi toate actele de 

procedură sunt scutite de timbru şi orice taxe de înregistrare. 
CAP. IV 

DECRET LEGE 

privitor la acordarea drepturilor cetăţeneşti evreilor născuţi în ţară
n
 

Art. 1. - Locuitorii evrei ai Vechiului Regat, majori, născuţi în ţară sau întâmplător în 

străinătate, din părinţi aşezaţi în ţară, care n-au fost supuşi unui stat străin, sunt cetăţeni români şi 

se vor bucura de toate drepturile cetăţeneşti, dacă manifestă această voinţă, făcând declaraţiunea 

că ei sunt născuţi în România şi că nu s-au bucurat de nici o protecţiune străină. 
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Acei care au satisfăcut Legea de recrutare, cei care au fost mobilizaţi în vreuna din 

campaniile de la 1913 încoace, chiar dacă azi ar fi minori, precum şi văduvele şi copiii legitimi 

minori ai decedaţilor din campaniile de la 1913 încoace, n-au de făcut afirmaţiunea că sunt 

născuţi în ţară şi că n-au fost supuşi unui stat străin. Simpla declaraţiune că voiesc să 

dobândească drepturile de cetăţenie este îndestulătoare. 

Soţiile şi copiii legitimi, minori, ai celor care au făcut asemenea declaraţiuni vor 

beneficia de plin drept de cetăţenia română. 

De asemenea vor beneficia de plin drept de cetăţenia română şi văduvele, soţiile şi copiii 

legitimi ai celor naturalizaţi individual înainte de publicarea acestui decret-lege şi care copii sunt 

sau erau minori în momentul naturalizării. 

Declaraţiunile făcute de văduvele cu copii minori vor folosi şi copiilor. 

Pentru copiii minori fără părinţi declaraţiunile se vor face de tutorii lor. 

Dacă mama văduvă cu copii minori sau tutorul nu va face declaraţiunea cerută, atunci 

minorul o va putea face din anul care urmează majoratul lui. 

Minorii care au fost mobilizaţi în vreuna din campaniile de la 1913 încoace pot face ei 

înşişi declaraţiunile de încetăţenim. 

Art. 2. - Declaraţiunile de opţiune se vor adresa în dublu exemplar judecătoriilor de 

ocoale de către cei domiciliaţi în comunele rurale şi în comunele urbane nereşedinţe de judeţ şi 

tribunalului de către cei domiciliaţi în oraşele reşedinţe de judeţ. 

Ele vor fi subscrise de însuşi cel care le face; dacă nu ştie carte, împrejurarea va fi 

constatată de judecătorie sau tribunal, care va stabili şi identitatea lui. 

Declaraţiunile se vor face în termen de două luni de la data promulgării acestei legi de 

către cei aflaţi în ţară şi de patru luni de către cei aflaţi în străinătate. După trecerea acestui 

termen nici o declaraţiune nu va mai fi primită. 

Pentru cei mobilizaţi sau prizonieri termenul va fi de două luni de la trecerea armatei pe 

picior de pace sau de la repatriere
o
. 

Art. 3. - Judecătoriile de ocoale şi tribunalele, primind declaraţiunile, le vor trece în 

ordinea intrării lor în registre alfabetice, care vor cuprinde numele de familie şi prenumele,  

n
 Decret nr. 2.085 din 22 mai 1919 publicat în Monitorul Oficial nr. 33 din 28 mai 1919. 

o
 Aceste termene au fost 

prelungite prin Decretul-lege nr. 3.464 din 12 august 1919, publicat în Monitorul Oficial nr. 93 din 13 august 1919, 

după cum urmează: 

Pentru evreii aflaţi în ţară, cu trei luni de la data expirării primului termen.  

Pentru cei aflaţi în străinătate, termenul a fost de şapte luni de la data promulgării decretului de faţă, adică de la 28 

mai 1919, iar pentru cei mobilizaţi sau prizonieri, termenul a fost de cinci luni de la trecerea armatei pe picior de pace, 

sau de la repatriere. 

etatea, data şi locul naşterii, profesiunea şi domiciliul declarantului; dacă este însurat şi are copii, 

numele soţiei şi al copiilor, data şi locul naşterii lor. 

Ele vor libera la cerere, declaranţilor, certificate că au făcut declaraţiuni de încetăţenire. 

Aceste certificate vor servi pentru exerciţiul drepturilor cetăţeneşti. 

Art. 4. - Judecătoriile de ocoale şi tribunalele vor trimite parchetului tribunalului 

respectiv tablouri alfabetice de declaraţiunile făcute, împreună cu câte un exemplar de 

declaraţiune. 

Parchetul va face cercetări, dacă afirmaţiunile din declaraţiuni sunt sau nu exacte. 

În contra celor care se vor constata, fie după cercetările parchetului, fie după dovezile 

produse de cetăţeni, din iniţiativa lor, că au făcut declaraţiuni false, se va deschide acţiune 
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publică înaintea tribunalului 

Tribunalul va judeca în ultimă instanţă, cu drept de recurs la Curtea de Casaţie, în 

termen de 15 zile de la pronunţare. 

Cei dovediţi că au făcut declaraţiuni false se vor pedepsi cu închisoare de la 1-5 ani, cu 

amendă de la 100-20.000 lei, putându-se aplica una din penalităţi sau amândouă, şi vor pierde 

calitatea de cetăţean ei şi familiile lor. 

Art. 5. - Evreii cărora li s-au admis definitiv cererile de încetăţenire în puterea 

Decretului-lege cu nr. 3.902 din decembrie 1918, sunt cetăţeni fără altă formalitate. 

Pentru cei asupra cărora nu s-au pronunţat încă instanţele judecătoreşti sau sunt în curs 

de judecată înaintea Curţii de Casaţie, se va dispune conform prezentului decret- 
le
g

e
. 

Evreii ale căror cereri de încetăţenire, făcute în temeiul Decretului din decembrie 1918, 

au fost respinse de instanţele judecătoreşti prin hotărâri definitive, nu mai sunt primiţi a face 

declaraţiunile prevăzute în decretul de faţă. Cei care vor contraveni acestei dispoziţiuni vor fi 

urmăriţi potrivit art. 4 de mai sus. 

Copiii minori ai acelora de mai sus, ale căror cereri au fost respinse, vor putea face, dacă 

sunt născuţi în ţară, declaraţiunile prevăzute în decretul de faţă, în anul care urmează majoratul 

lor. 

Art. 6. - Declaraţiunile de încetăţenire sunt scutite de orice taxe de timbru şi de 

înregistrare. 

Art. 7. - Decretul-lege relativ la acordarea drepturilor cetăţeneşti, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 223 din decembrie 1918, se abrogă. 

CAP. V 

DECRET PENTRU REVIZUIREA CETĂŢENIEI
P
 

REVIZUIREA CETĂŢENIEI 

Principiul revizuirii 

Art. 1. - Se vor revizui înscrierile în registrele de naţionalitate, cum şi înscrierile în 

registrele privitoare la acordarea drepturilor cetăţeneşti. 

Revizuirea se va face după procedura prevăzută de această lege. 

Art. 2. - Instanţele competente să facă revizuirea sunt: p
 Decret nr. 169 din 21 ianuarie 1938, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 18 din 22 ianuarie 1938. 

1. Judecătoriile, pentru înscrierile făcute în registrul de naţionalitate, înscrieri asupra 

cărora nu a intervenit o hotărâre a Comisiunii de Apel, pentru constatarea naţionalităţii sau a unei 

instanţe judecătoreşti. 

2. Aceleaşi instanţe pentru înscrierile făcute în registrele privitoare la acordarea 

drepturilor cetăţeneşti. 

3. Tribunalele, pentru înscrierile ce au fost ordonate de Comisiunile de Apel pentru 

constatarea naţionalităţii române, sau de o instanţă judecătorească. 

Competenţa instanţei este determinată de locul unde cel supus revizuirii este înscris în 

registre. In oraşele reşedinţe de tribunal, preşedintele tribunalului va împărţi între judecătorii pe 

cei înscrişi în registre, urmându-se ordinea alfabetică a înscrierii. 

Art. 3. - Judecata va urma în camera de consiliu în orele de după amiază la judecătorii şi 

în afară de orele fixate pentru judecata celorlalte cauze, la tribunale şi curţi. 
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Tribunalul, în primă instanţă, se va constitui cu judecător unic. 

In recurs, instanţa de judecată se va constitui în complet de 3 judecători, hotărârile fiind 

luate cu majoritate. 

Ministerul Public, atât la tribunal, cât şi la Curtea de Apel, va pune concluziuni. 

Art. 4. - Revizuirea celor prevăzuţi de art. 2, punctele 1 şi 2, se va face din oficiu, iar 

revizuirea celor prevăzuţi de punctul 3, numai la cererea Ministerului Public. 

Revizuirea înscrişilor în registrele de naţionalitate 

Art. 5. - In termen de 30 zile de la publicarea acestei legi în Monitorul Oficial, primarii 

comunelor vor întocmi un tablou al evreilor înscrişi în registrele de naţionalitate ale comunei. 

înscrierea făcută în temeiul unei hotărâri a comisiunii de apel sau a unei hotărâri judecătoreşti va 

fi menţionată în tablou. 

O copie a tabloului va fi afişată pe tabla de afişaj a primăriei, iar alta va fi trimisă 

judecătoriei. 

Afişarea va fi adusă la cunoştinţa publică prin bătaie de tobă şi alte mijloace de 

încunoştinţare publică. 

Art. 6. - In termen de 20 de zile de la afişare, toţi cei trecuţi în tablou sau moştenitorii 

lor, care prin faptul înscrierii autorului beneficiază de cetăţenia română, vor depune judecătoriei 

actele doveditoare a întrunirii condiţiunilor prevăzute de art. 56, punctele 1, 2, 5 şi 6 şi art. 60 din 

Legea nr. 28/1924 (Legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române). 

Domiciliul părinţilor, pentru persoanele prevăzute de art. 56 nr. 6 din Legea nr. 28/1924, 

se constată pentru: Bucovina. Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş prin indigenatul 

(apartenenţa) comunal, iar pentru Basarabia, prin domiciliul administrativ. 

Indigenatul (apartenenţa) se va socoti dobândită potrivit regulilor în vigoare la 18 

noiembrie (1 decembrie) 1918, iar domiciliul administrativ va fi dovedit potrivit regulilor în 

vigoare la 27 martie (9 aprilie) 1918. 

In cererea de depunere se va arăta domiciliul petiţionarului: dacă acesta domiciliază în 

afară de circumscripţiunea judecătoriei, se va face alegere de domiciliu în acea circumscripţiune. 

Art. 7. - La cererea celui supus revizuirii sau a moştenitorului său, dacă cel înscris este 

mort, judecătoria îi poate acorda o singură prelungire de 20 zile pentru depunerea actelor. 

Nedepunerea actelor în termenul fixat de articolul precedent sau în termenul acordat de 

instanţă, este socotită ca o recunoaştere a neîndeplinirii condiţiunilor legale pentru dobândirea de 

plin drept a naţionalităţii române. 

Art. 8. - Judecătorul, examinând actele depuse, va putea ordona cercetări pentru 

stabilirea temeiniciei arătărilor din actele depuse. 

Cercetările se vor face prin organele administrative şi cele ale poliţiei judiciare. 

Autorităţile sunt îndatorite să dea cât mai neîntârziat lămuririle ce li se vor cere. 

Art. 9. - După expirarea termenelor pentru depunerea actelor, eventual după ce sau făcut 

cercetările prevăzute de art. 8, judecătoria va cerceta, fără citarea părţilor, dacă cel înscris 

întruneşte condiţiunile pentru dobândirea de plin drept a naţionalităţii române. 

Art. 10. - Dacă din actele aflate la dosar se constată că sunt întrunite condiţiunile cerute 

de art. 6, judecătoria va ordona închiderea procedurii. 

încheierea se va comunica în copie primăriei, parchetului tribunalului şi persoanei 

interesate, la domiciliul arătat la art. 6. 

Art. 11. - împotriva încheierii, ordonând închiderea procedurii, Ministerul Public poate 
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face recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 

Recursul se judecă cu citarea celui înscris. 

Dispoziţiunile art. 15 alin. 2, art. 16 alin. 1 şi 2 şi art. 19, alin. 3, 4 şi 5, sunt aplicabile şi 

recursului făcut de Ministerul Public. 

Art. 12. - Dacă în sprijinul înscrierii făcute nu s-a depus nici un act sau dacă din actele 

aflate la dosar se constată că cel înscris nu întrunea condiţiunile cerute de lege pentru dobândirea 

de plin drept a naţionalităţii române, judecătoria va ordona ştergerea din registre, înscrierea 

socotindu-se a fi fost făcută prin fraudă. 

încheierea judecătoriei este executorie. Ea se va comunica celui interesat la domiciliul 

arătat la art. 6, Ministerului de Interne şi primăriei comunei unde înscrierea a fost făcută. 

Primăria va opera ştergerea din registru, făcând menţiune de numărul şi data hotărârii care a 

ordonat-o. 

Art. 13. - Dacă cel interesat nu a arătat prin cerere domiciliul său, ori dacă domiciliind în 

afara circumscripţiunii judecătoriei, nu a făcut alegere de domiciliu în acea circumscripţiune, 

comunicarea încheierilor se socoteşte efectuată prin afişarea copiei încheierii la primăria unde 

înscrierea a fost făcută. 

Art. 14. - împotriva hotărârii ordonând ştergerea din registru, cel interesat va putea face 

contestaţie în termen de 5 zile de la comunicare. 

Prin petiţiunea de contestaţie, contestatorul va face alegere de domiciliu în 

circumscripţiunea instanţei, dacă o atare alegere nu a făcut prin petiţiunea de depunere a actelor. 

Art. 15. - Judecătoria fixând termen de judecare a contestaţiei va cita pe contestator la 

domiciliul stabilit de articolul precedent. 

Citaţiunea va trebui să fie comunicată contestatorului cu cel puţin 8 zile libere înainte de 

termen. 

Schimbarea de domiciliu în cuprinsul circumscripţiunii judecătoriei nu va fi ţinută în 

seamă dacă n-au fost adusă la cunoştinţa instanţei. 

în lipsă de domiciliu ales, procedura de citare se va îndeplini potrivit art. 13. 

Art. 16. - La termenul fixat, contestatorul se va prezenta în persoană şi poate fi asistat de 

avocat. 

Prezenţa părţii în instanţă acoperă orice viciu al procedurii de citare. 

Dacă actele în sprijinul înscrierii făcute nu au fost depuse deodată cu contestaţia, 

contestatorul va putea obţine un singur termen pentru aducerea de noi dovezi. Termenul nu poate 

fi mai lung de 20 zile. Contestatorul este socotit a cunoaşte termenul fixat. 

Art. 17. - Dacă judecătoria va constata că, contestatorul întruneşte condiţiunile cerute de 

lege pentru dobândirea de plin drept a naţionalităţii române, va anula încheierea care a ordonat 

ştergerea şi va dispune reînscrierea în registru. 

Dacă contestatorul nu se prezintă, judecătoria va anula contestaţia. 

Hotărârea judecătoriei ordonând reînscrierea se va comunica parchetului tribunalului, 

cum şi primăriei comunei unde contestatorul a fost trecut în registru, care va proceda la 

reînscrierea în registru, făcându-se menţiune de numărul şi data hotărârii care a ordonat-o. 

Art. 18. - Instanţele judecătoreşti nu vor putea suspenda executarea încheierii care a 

ordonat ştergerea din registrul de naţionalitate. 

Art. 19. - împotriva hotărârii dată asupra contestaţiei, contestatorul şi Ministerul Public, 

pot face recurs. 

Termenul de recurs este de 5 zile pentru contestator şi de 15 zile pentru Ministerul 

Public. El curge de la pronunţare pentru contestator şi de la comunicare pentru Ministerul Public. 
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Recursul se declară la instanţa care a dat hotărârea. 

în termen de 5 zile de la depunerea recursului, judecătoria îl va trimite tribunalului, 

împreună cu dosarul. 

Dacă tribunalul găseşte întemeiate motivele de recurs, va evoca fondul. 

Dispoziţiunile art. 15, 16, alin. 1 şi 2 sunt aplicabile şi procedurii înaintea tribunalului. 

Art. 20. - Chiar dacă condiţiunile cerute pentru dobândirea de plin drept a naţionalităţii 

române sunt întrunite, judecătoria va putea ordona ştergerea din registre dacă se constată că cel 

înscris a pierdut naţionalitatea română pentru una din cauzele prevăzute de art. 36, 37 şi 38 din 

Legea nr. 28 din 1924. 

Art. 21. - Se vor putea revizui înscrierile în registrele de naţionalitate, ale persoanelor 

intrând în prevederile art. 2, punctul 1, chiar înainte de expirarea termenului prevăzut de art. 5. 

Revizuirea se va ordona în urma unui denunţ sau a cererii unei autorităţi administrative. 

Instanţa va invita pe cel supus revizuirii ca în termen de 20 zile, socotit de la comunicare să 

depună actele cerute de art. 6. cercetările prevăzute de art. 8 vor putea fi întreprinse chiar înainte 

de depunerea actelor. 

Dispoziţiunile art. 6. alin. ultim, art. 7-20 inclusiv se vor aplica şi în acest caz. 

Revizuirea înscrierilor în registrele privitoare la acordarea 

drepturilor cetăţeneşti 

Art. 22. - Persoanele înscrise în registrele privitoare la evreii cărora li s-au acordat 

drepturi cetăţeneşti, sunt obligate ca în termen de 20 zile
q
 de la publicarea în Monitorul q

 Potrivit 

Decretului-lege nr. 858 din 11 februarie 1938, publicat în Monitorul Oficial nr. 35 din 12 februarie 1938, acest termen a 

fost prelungit până la 10 martie 1938, exclusiv. 
Judecătoria va acorda celor înscrişi în registrele privitoare la acordarea drepturilor cetăţeneşti, la cererea celor 

îndrituiţi, prelungirea prevăzută de art. 7, chiar dacă anterior acestui decret-lege au obţinut o prelungire. 

Oficial a acestei legi să depună instanţei judecătoreşti, în registrele căreia declaraţiunea de 

cetăţenie este înscrisă, următoarele acte: 

1. Actul de naştere; 

2. Actul doveditor că părinţii celui ce a făcut declaraţiunea au locuit în ţară, în cazul 

când naşterea acestuia a avut loc în străinătate; 

3. Actul doveditor că nu a fost supus al unui stat străin; 

4. Actul doveditor al satisfacerii Legii recrutării sau cel doveditor al mobilizării în una 

din campaniile după 1913. 

5. Alte acte doveditoare ale uneia din situaţiunile care, potrivit art. 1 din Decretul- lege 

nr. 2.085 din 1919, au îndrituit acordarea drepturilor cetăţeneşti. 

Dacă cel înscris în registre este mort, obligaţiunea depunerii o are moştenitorul său 

căruia înscrierea în registre îi foloseşte. 

Dispoziţiunile art. 6 alin. ultim, sunt aplicabile şi celor înscrişi în registrele privitoare la 

acordarea drepturilor cetăţeneşti. 

Art. 23. - În termen de 10 zile de la publicarea acestei legi, preşedinţii tribunalelor vor 

face repartiţia prevăzută de art. 2 alin. ultim, partea finală şi vor întocmi tablouri de cei înscrişi în 

registrele alfabetice, trimiţându-le judecătoriilor. 

Modul repartiţiunii va fi adus la cunoştinţă publică prin afişare pe tabela de afişaj a 

instanţei. 

Tribunalul va trimite fără întârziere judecătoriilor competente actele ce vor fi depuse 

potrivit art. 22. 
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Dispoziţiunile art. 7-10 inclusiv sunt aplicabile şi revizuirilor înscrierilor în registrele 

privitoare la acordarea drepturilor cetăţeneşti. 

Revizuirea înscrierilor făcute în temeiul unei hotărâri a comisiunilor 

de apel sau a unei hotărâri judecătoreşti 

Art. 24. - Parchetul tribunalului, informat fiind că o înscriere în registrul de naţionalitate 

a fost făcută prin fraudă, va cere dosarul înscrierii de la instanţa unde se găseşte şi va întreprinde 

cercetări pentru stabilirea temeiniciei ei. 

Art. 25. - Dacă în urma cercetării întreprinse se stabileşte că cel înscris nu era în 

situaţiunea de a dobândi de plin drept naţionalitatea română şi dacă obţinerea înscrierii este 

rezultatul unei fraude sau erori, parchetul va cere tribunalului să ordone ştergerea din registre.  

Tribunalul va fixa termen de cercetare, citând pe cel înscris în liste. 

Dispoziţiunile art. 15, alin. 2 şi art. 16 se vor aplica şi în acest caz. Dacă domiciliul celui 

înscris este necunoscut, procedura de citare se va îndeplini potrivit art. 13. 

Art. 26. - Tribunalul, constatând că înscrierea în registru este întemeiată pe fraudă ori 

eroare, sau că cel înscris a pierdut naţionalitatea română pentru una din cauzele arătate de art. 20, 

va ordona ştergerea din registre, iar în caz contrar va respinge cererea de revizuire.  

Dispoziţiunile art. 12, alin. 2 şi art. 10 alin. ultim şi art. 18 sunt aplicabile şi hotărârilor 

de revizuirea înscrierilor în temeiul unei hotărâri a comsiunilor de apel sau a unei hotărâri 

judecătoreşti. 

Art. 27. - In termen de 5 zile de la pronunţare cel interesat şi Ministerul Public vor putea 

face recurs. 

Recursul se declară la tribunal; tribunalul, după aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 

12, alin. 2, va trimite recursul împreună cu dosarul Curţii de Apel la maximum 5 zile de la 

declararea lui. 

Prin petiţiunea de recurs, recurentul este obligat să facă alegere de domiciliu în 

circusmcripţia tribunalului. 

Dispoziţiunile art. 19, alin. ultim şi penultim, sunt aplicabile şi recursului înaintea Curţii 

de Apel. 

Înscrieri ulterioare în registrele de naţionalitate 

Art. 28. - Avizul prevăzut de art. 67 al Legii pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii 

române, se va da de judecătoria locului unde înscrierea în registre ar urma să fie făcută. 

Judecătoria, înainte de a da avizul, poate cere informaţiuni organelor administrative, care 

sunt obligate să răspundă neîntârziat. 

Art. 29. - Încheierea primăriei dată asupra cererii de înscriere se va comunica 

petiţionarului, parchetului tribunalului şi Ministerului de Interne. 

Termenul de apel curge de la comunicare. 

Art. 30. - Apelul se va judeca în camera de consiliu, cu citarea petiţionarului şi a 

Ministerului de Interne. 

Ministerul Public va pune concluziuni. 

Art. 31. - Termenul de recurs curge de la pronunţare. 

Art. 32. - Ministerul Justiţiei va trimite judecătoriilor dosarele cererilor de înscriere 

ulterioară în registrele de naţionalitate ce se găsesc la Minister. 
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Dispoziţiuni finale 

Art. 33. - Comisiunile de Apel pentru constatarea naţionalităţii române se desfiinţează. 

Apelurile pendinte înaintea acestor comisiuni vor fi judecate de Curtea de Apel pe lângă 

care a funcţionat comisiunea. Curtea se va constitui cu reprezentantul Ministerului Public. 

Art. 34. - Părţile vor fi citate înaintea Curţii de Apel. 

Art. 35.- Recursul împotriva hotărârii Curţii de Apel se va declara la grefa curţii în 

termen de 20 zile libere de la pronunţare. 

Art. 36. - Arhiva desfiinţatelor comisiuni va fi predată Curţilor de Apel pe lângă care 

comisiunea a funcţionat. 

Prim-preşedintele Curţii va repartiza apelurile pendinte între secţiunile Curţii. 

Art. 37. - întreaga procedură în materie de revizuirea înscrierilor şi de înscrieri în listele 

de naţionalitate se va urma din oficiu. 

Citaţiunile şi orice acte ce urmează a fi comunicate se vor emite de grefa instanţei. 

înmânarea actelor de procedură se va face prin agenţii administrativi. 

Cererile şi actele procedurale sunt scutite de timbru, impozit, timbrul de aviaţie şi 

timbrul judiciar. 

Art. 38. - Toate termenele prevăzute de această lege se vor socoti pe zile libere. 

Art. 39.- Persoanele intrând în prevederile acestei legi vor fi şterse din listele electorale. 

Art. 40. - Un regulament va dezvolta principiile acestei legi
r
. 

r
 Vezi acest regulament publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 9 martie 1938. 

CAP. VI 

CIRCULARA 

nr. 86.772 din 28 iulie 1939, adresată de Ministerul Justiţiei Rezidenţelor 

Regale, în legătură cu înscrierile în listele de naţionalitate. 

Potrivit art. 62 din Decretul-lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţiuni din 

Legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române, decret publicat în Monitorul 

Oficial nr. 171 din 27 iulie 1939, s-a acordat un ultim termen de înscriere în listele de 

naţionalitate acelor locuitori din provinciile alipite, care, din diferite motive, n-au îndeplinit la 

timp cerinţele Legii din 24 februarie 1924. Acelaşi termen s-a acordat şi persoanelor din 

provinciile alipite care, la data întocmirii listelor de naţionalitate, în conformitate cu Legea din 24 

februarie 1924, erau copii minori, orfani sau din părinţi necunoscuţi şi nu au fost înscrişi în liste. 

De la dispoziţiunile de mai sus sunt exceptaţi locuitorii evrei, deoarece situaţia lor a fost 

complet reglementată prin Legea privitoare la revizuirea cetăţeniei. 

Pentru accelerarea lucrărilor privind aplicaţiunea Legii modificatoare din 27 iulie 1939, 

vă rugăm a pune în vedere tuturor primăriilor din circumscripţia domniei voastre, următoarele: 

Primarii din Ardeal, Bucovina şi Basarabia sunt obligaţi a primi şi a face înscrieri în 

listele de naţionalitate, în termen de 3 luni de la data publicării legii, adică până în ziua de 27 

octombrie inclusiv. 

Listele de naţionalitate se alcătuiesc din oficiu şi pe comune după normele stabilite în 

art. 56 pct. 1, 2 şi 6 din vechea Lege privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române 

din 24 februarie 1924. 

înscrierile în liste, din oficiu sau la cerere, privesc numai pe locuitorii rămaşi neînscrişi 
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în listele de cetăţenie, dar care întruneau condiţiunile pentru a fi înscrişi. în afară de dovada 

acestor condiţiuni prevăzute în vechiul art. 56, va trebui stabilit că cel înscris în liste, de la data 

unirii şi până astăzi, nu s-a prevalat de o naţionalitate străină. 

Persoanele cu alt domiciliu se vor adresa primăriei din comuna unde au avut indigenatul 

sau domiciliul administrativ la data unirii, sau unde au fost născuţi, făcând totodată dovada 

domiciliului actual. 

Dreptul de apartenenţă (indigenat) se dovedeşte cu certificarea autorităţii comunale, care 

va arăta modul cum apartenenţa a fost câştigată, potrivit legilor ce reglementau materia în 

Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş. 

Pentru Basarabia, dovada domiciliului administrativ se va face potrivit Legii ruseşti a 

paşapoartelor din 1903. 

în general, ţinem să reamintim că înscrierile în listele de cetăţenie, privesc numai pe 

locuitorii ce intrau în una din categoriile prevăzute în aliniatele 1, 2 şi 6 ale art. 56 din 

susmenţionata lege şi care datorită numai neînscrierii în liste au rămas heimatloşi (apatrizi).  

Evident, sunt excluşi cei care în acest timp s-au prevalat, în orice mod, de o altă 

naţionalitate. Se vor cere în acest sens autorităţilor poliţieneşti a da relaţiuni scrise (în special 

dacă au cerut sau nu paşapoarte străine). 

Sunt excluşi iarăşi locuitorii omişi din liste şi care au uzat de căile legale de atac, în 

termen util, pentru a obţine înscrierea dar au fost respinşi prin hotărâri definitive pentru că nu 

întruneau sau nu dovedeau condiţiile cerute de lege. 

In termen de cel mult 20 zile, socotite de la data de 27 octombrie 1939, listele de 

cetăţenie, astfel întocmite, vor fi înaintate Ministerului de Justiţie pentru verificare şi aprobare. 

Listele vor conţine în mod amănunţit toate menţiunile cerute de lege şi care justifică 

înscrierea. La cererea Ministerului se vor înainta şi actele doveditoare pentru control. 

Numai după aprobarea listelor, persoanele înscrise în ele vor fi trecute şi în registrele de 

naţionalitate. 

Cererile de înscriere respinse de primari, cu ocazia întocmirii listelor, împreună cu actele 

pe care se bazează, vor fi înaintate Ministerului de Justiţie, Direcţia Judiciară, pentru a fi avute în 

vedere odată cu verificarea listelor. 

De asemenea, orice nelămuriri în legătură cu întocmirea listelor vor fi comunicate 

Ministerului pentru instrucţiuni. 

ANEXA nr. 1 

ACTELE CERUTE DE LEGEA PENTRU DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA 

NAŢIONALITĂŢII 

ROMÂNE, PUBLICATĂ ÎN „MONITORUL OFICIAL' Nr. 16 DIN 19 IANUARIE 1939, 

PENTRU NATURALIZARE 

(Străini) 

Se va face cerere, pe coală timbrată, de 660 lei, plus 100 lei timbru judiciar, plus 2 lei 

aviaţie, adresată d-lui preşedinte al comisiunii de naturalizare de pe lângă Ministerul Justiţiei. 

Se vor anexa următoarele acte: 

1. Extract de naştere (dacă este în limbă străină se va traduce şi se va legaliza de Ministerul 

Afacerilor Străine); 

2. Certificat, eliberat de tribunalul domiciliului, doveditor că nu este declarat incapabil 
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civil după legea românească; 

3. Certificat doveditor că nu este declarat incapabil civil şi după legea sa naţională; 

4. Certificat, eliberat de Ministerul Afacerilor Străine, doveditor că nu i s-a cerut 

extrădarea; 

5. Certificat de necondamnare penală de la Serviciul de Cazier Judiciar; 

6. Certificat de bună purtare de la chestura poliţiei (în caz că domiciliază în comună rurală, 

de la primărie); 

7. Certificat doveditor că nu suferă de o boală incurabilă, eliberat de medicul legislat al 

tribunalului domiciliului sau, în lipsă, de un medic oficial; 

8. Certificat de ce anume sumă plăteşte ca impozit anual, iar în lipsă certificat de salariul 

ce-l primeşte; 

9. Certificat de demiterea din cetăţenia străină, eliberat de statul de origine sau dovadă că 

obţinând cetăţenia română pierde cetăţenia de origine; 

10. Acte şcolare sau în lipsă, dovadă de cunoaşterea limbii române în grai şi scris se va face 

în faţa comisiunii de naturalizare; 

11. Certificat doveditor că nu a fost declarat în stare de faliment - în caz că a fost sau este 

comerciant - eliberat de tribunalul comercial al domiciliului. 
DUPĂ CE ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE DE NATURALIZARE VOR ADUCE: 

1. Declaraţia autentică de renunţare la orice supuşenie străină şi voinţa de a dobândi 

cetăţenia română (acest act se va aduce numai când se va fi cerut de către comisiune); 

2. Certificat doveditor că în ultimii 10 ani a locuit neîntrerupt în ţară, eliberat de chestură 

(când cererea sa de naturalizare a împlinit aceşti 10 ani). 

ANEXA nr. 2 

ACTELE CERUTE DE LEGEA PENTRU DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA 

NAŢIONALITĂŢII 

ROMÂNE, PUBLICATĂ ÎN „MONITORUL OFICIAL Nr. 16 DIN 19 IANUARIE 1 939, 

PENTRU DISPENSĂ DE STAGIU 

(Străini) 

Se va face cerere timbrată cu 8 lei fiscal, 1 leu aviaţie şi 4 lei timbru judiciar, adresată d-

lui ministru al Justiţiei. 

Se vor anexa următoarele acte: 

PENTRU CEI CARE AU FĂCUT RĂZBOIUL SAU ARMATA: 

Certificat doveditor că a fost mobilizat şi că s-a distins prin acte de bravură, eliberat de 

autoritatea militară competentă, sau dovada că a satisfăcut serviciul militar de cel puţin 5 ani. 

PENTRU CEI CĂSĂTORIŢI CU O ROMÂNCĂ DE ORIGINE (DE SÂNGE): 

1. Extract de naştere al soţiei; 

2. Extract de căsătorie; 

3. Certificat doveditor că soţia este de origine etnică (de sânge) română, eliberat de 

primărie. 

PENTRU CEI CU STUDII UNIVERSITARE: 

Copie legalizată de pe diploma de licenţă a unei universităţi din ţară, sau dovada că 
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diploma de la universitatea din străinătate a fost echivalată în ţară. 
PENTRU CEI UTILI NAŢIUNII: 

Acte oficiale dovedind această utilitate. 

PENTRU CEI NĂSCUŢI ŞI CRESCUŢI ÎN ŢARĂ PÂNĂ LA VÂRSTA DE 21 ANI: 

Cererea urmează a fi făcută în cursul anului următor majoratului. 

Vor produce următoarele acte. 

1. Extract de naştere; 

2. Acte şcolare; 

3. Acte de învăţarea unei profesiuni în ţară; 

4. Certificat, eliberat de chestura poliţiei, doveditor că de la naştere şi până la vârsta de 21 

ani a locuit neîntrerupt în ţară. 

COPILUL MAJOR AL UNUI NATURALIZAT ROMÂN: 

1. Extract de naştere; 

2. Extract de căsătorie a părinţilor; 

3. Diploma de naturalizare a tatălui său. 

SOŢIA UNUI NATURALIZAT ROMÂN CARE NU A URMAT CETĂŢENIA SOŢULUI: 

1. Extract de căsătorie; 

2. Diploma de naturalizare a soţului. 

ANEXA nr. 3 

ACTELE CERUTE DE LEGEA PENTRU DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA 

NAŢIONALITĂŢII 

ROMÂNE, PUBLICATĂ ÎN „MONITORUL OFICIAL' Nr. 16 DIN 19 IANUARIE 1939, 

PENTRU RECUNOAŞTEREA CALITĂŢII DE CETĂŢEAN ROMÂN 

(români de origine etnică) 

Se va face cerere, timbrată cu 8 lei fiscal, plus 1 leu aviaţie, plus 4 lei judiciar, adresată 

d-lui ministru al Justiţiei. 

Se vor anexa următoarele acte: 

1. Extract de naştere; 

2. Extract de căsătorie a părinţilor; 

3. Declaraţia autentică de renunţare la orice supuşenie străină şi voinţa de a dobândi 

cetăţenia română; 

4. Certificat de la tribunalul domiciliului doveditor că n-a fost declarat interzis; 

5. Certificat de necondamnare de la Serviciul de Cazier Judiciar; 

6. Certificat de bună purtare de la chestură sau de la primărie, dacă locuieşte în comună 

rurală; 

7. Certificat de la primărie doveditor că unul din părinţii săi este de origine etnică (de 

sânge) român; 

8. Certificat de la biserica unde a fost botezat, doveditor că unul din părinţii săi este de 

origine etnică (de sânge) român.
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MODIFICARE ADUSĂ LEGII NAŢIONALITĂŢII
3
 

§ 1. Se alăturează textul Decretului-lege nr. 169 din 19 martie 1943, modificând art. 8, 

36 şi 59 ale Legii naţionalităţii. 

§ 2. Pentru buna aplicare a noilor dispoziţiuni, oficiile diplomatice şi consulare, vor 

avea grijă: 

a) să însemneze în marginea textului Manual II, 3 B § 10 şi § 11, următoarele cuvinte: 

„Textul modificat v. Manual II, 1 Urmare 

b) Pentru aplicarea art. 36 modificat şi calcularea termenului de 10 ani, oficiile vor cere 

un extras de pe un act de căsătorie celebrată de o autoritate de stare civilă competentă, 

românească sau străină. 

Extrasul astfel obţinut, va fi trimis Ministerului în original (împreună cu traducerea în 

limba română, certificată şi legalizată în regulă, dacă este cazul), păstrându-se în dosarul 

oficiului o copie de pe acest act, certificată pentru conformitate de însuşi oficiul, cu scutire de 

taxe. 

§ 3. Oficiile au datoria să atragă atenţiunea femeilor născute străine, devenite românce 

prin căsătorie şi înmatriculate în regulă asupra situaţiunii de drept în care se găsesc, atunci când 

căsătoria lor încetează prin decesul soţului sau prin divorţ, ca şi în cazurile de căsătorie putativă, 

când au rezultat descendenţi în linie directă, aceştia fiind în viaţă. 

p. Ministrul Afacerilor Străine 

Karadja 

p. Directorul Afacerilor Consulare 

V. Ştirbu
4
 

Ad. nr. 31.185/943 

ANEXA 

Decret-lege nr. 169 pentru modificarea unor dispoziţiuni din Legea privitoare la 

dobândirea şi pierderea naţionalităţii române 

Art. unic. - Dispoziţiunile art. 8, art. 36, nr. 3 şi art. 59 din Legea privitoare la 

dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 19 ianuarie 1939, se modifică cum urmează: 

Art. 8. - Căsătoria nulă sau anulată, chiar dacă este putativă, însă din ea n-au rezultat 

copii, iar dacă au rezultat copii, aceştia nu se mai găsesc în viaţă, nu are nici un efect asupra 

naţionalităţii femeii, ea fiind socotită a nu fi avut niciodată naţionalitatea română. 

Dacă însă dintr-o astfel de căsătorie au rezultat copii şi aceştia se găsesc în viaţă, ea îşi 

păstrează naţionalitatea română a soţului, afară de cazul când printr-o declaraţie autentică, făcută 

în termen de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii care a anulat căsătoria sau a declarat-o 

nulă, ea îşi manifestă voinţa de a o pierde. 

Art. 36. - Pierd naţionalitatea română: 

3. Străina care a dobândit naţionalitatea română prin căsătoria cu un român când 

căsătoria s-a desfăcut prin divorţ ori prin decesul soţului şi din căsătorie nu au rezultat copii, iar 

dacă au rezultat, aceştia nu se găsesc în viaţă. Când însă căsătoria desfăcută prin divorţ sau prin 

decesul soţului a dăinuit cel puţin zece ani, femeia nu-şi pierde naţionalitatea română, dacă în 

termen de un an de la desfacerea căsătoriei îşi manifestă voinţa de a şi-o păstra, făcând în acest 

scop o declaraţie autentică. 
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Dacă din căsătorie au rezultat copii şi aceştia se găsesc în viaţă, femeia nu-şi pierde 

naţionalitatea română decât în cazul când îşi manifestă voinţa de a o pierde, făcând în acest scop 

o declaraţie autentică în termen de un an de la desfacerea căsătoriei. 

Art. 59. - Când pentru păstrarea, pierderea sau redobândirea naţionalităţii române, 

această lege pune obligaţiunea facerii unei declaraţiuni, ea trebuie făcută în formă autentică. 

In cazul art. 8, alin. 2 şi art. 36 nr. 3, sub sancţiunea neţinerii ei în seamă, declaraţiunea 

trebuie depusă Ministerului Justiţiei în 30 zile libere de la expirarea termenului prevăzut de acel 

articol. Când domiciliul sau reşedinţa soţiei este în străinătate, declaraţiunea va putea fi depusă în 

acelaşi termen legaţiunii române
a
, care o va înainta Ministerului Justiţiei. Ministerul constatând 

că declaraţiunea a fost făcută şi depusă în termen, va dispune ca menţiunea să se facă pe actul de 

căsătorie de către ofiţerul stării civile. 

Dat la Bucureşti, la 19 martie 1943. 

ANTONESCU 

Mareşal al României 

ş
i
 

Conducătorul statului 

Ministrul Justiţiei, 

Ion C. Marinescu
5
 

Nr. 733 

Raportul domnului ministru de Justiţie 

Raportul d-lui ministru al Justiţiei către d-l mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului 

Domnule mareşal, 

Legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 24 februarie 1924, 

dispune că străina care a dobândit calitatea de româncă prin căsătorie, îşi menţine această calitate 

şi după desfacerea căsătoriei, prin despărţenie sau prin decesul soţului, afară numai dacă nu şi-a 

manifestat dorinţa contrarie printr-o declaraţiune în formă autentică şi adresată în ţară 

Ministerului de Justiţie, iar în străinătate legaţiunilor sau consulatelor române. 

Acest sistem făcea greşeala că dând dreptul de opţiune femeilor, la încetarea căsătoriei 

de a putea reintra în naţionalitatea de origine, fără să fixeze nici un termen cu privire la durata 

căsătoriei şi nici cu privire la exercitarea opţiunii, îngăduia fraude la lege. 

Legea nr. 33 din 19 ianuarie 1939, care a înlocuit Legea din 24 februarie 1924, a 

modificat regimul anterior, stabilind în art. 36 că străina care a dobândit naţionalitatea a
 Sau 

consulatului respectiv. 

română, prin căsătoria cu un român, pierde naţionalitatea română când căsătoria s-a desfăcut prin 

divorţ din culpa soţiei sau prin decesul soţului, şi din căsătorie nu au rezultat copii, iar dacă au 

rezultat aceştia nu se găsesc în viaţă. 

Acest nou principiu contrar celui anterior este însă excesiv, pentru că nu este admisibil 

ca femeia care a convieţuit un timp mai îndelungat cu soţul său şi a întemeiat o familie, să-şi 

piardă naţionalitatea dobândită prin căsătorie atunci când a încetat căsătoria prin decesul soţului, 

chiar dacă din căsătorie nu au rezultat copii. 

Pentru a remedia această situaţiune am socotit că este necesar să se modifice Legea 

pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române, în sensul de a se da dreptul de opţiune 
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femeii străine căsătorită cu un român atunci când căsătoria încetează prin decesul soţului sau 

chiar după divorţ când din căsătorie nu au rezultat copii, dacă căsătoria a durat un anumit termen, 

pe care l-am prevăzut de 10 ani de căsătorie, fixând în acelaşi timp termenul înăuntrul căruia 

urmează să se facă declaraţia că înţelege să-şi menţină cetăţenia română, cum şi procedura de 

urmat. Numai în cazul când nu se face această declaraţie, femeia va pierde naţionalitatea română. 

Pentru femeia străină căsătorită cu un român, care are însă copii din căsătorie, trebuie să 

rămână principiul că ea este şi rămâne româncă, afară dacă printr-o manifestare expresă de 

voinţă, repudiază naţionalitatea română. 

In acest scop am întocmit alăturatul proiect de Decret-lege pentru modificarea art. 8, 36 

pct. 3 şi a art. 59 din Legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române şi dacă 

împărtăşiţi modul meu de a vedea, vă rog, ca în temeiul Decretelor-legi nr. 3.052 din 5 

septembrie şi nr. 3.072 din 7 septembrie 1940, să-i daţi aprobarea şi semnătura domniei-voastre. 

Primiţi, vă rog, domnule mareşal, asigurarea înaltei mele consideraţiuni. 

Ministrul Justiţiei, 

Ion C. Marinescu 

Nr. 30.903 1943, martie 9.
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6
APLICAREA LEGII PRIVITOARE LA DOBÂNDIREA ŞI 

PIERDEREA NAŢIONALITĂŢII, DIN 1939
7
 

I. Principiile fundamentale 

§ 1. Naţionalitatea românească este bazată pe principiul „jus sanguinis". 

Oficiile noastre vor avea în vedere acest fapt primordial, care domină întreaga noastră 

legislaţie în această materie. 

§ 2. Al doilea principiu fundamental este că statul nostru este întotdeauna suveran, când 

este vorba să se hotărască cine este şi cine nu este român. Legea naţionalităţii fiind o lege de drept 

public, nu putem admite nici o ingerinţă străină, când este vorba de interpretarea sau de aplicarea 

ei. 

Aceasta nu înseamnă însă că putem refuza să reprimim în România orice călător plecat în 

străinătate ca cetăţean român sau cu acte de căsătorie emise de autorităţile noastre. 

Intrarea unui asemenea oaspete pe teritoriul străin, a fost îngăduită tocmai pe motiv că 

era presupus ca fiind cetăţeanul unei ţări amice, adică român, sau că se află cel puţin sub protecţie 

românească. 

§ 3. Fiecare stat suveran este liber să hotărască singur care străini vor putea intra pe 

teritoriul său şi în ce condiţiuni se poate acorda această ospitalitate. 

Când refuzăm înapoierea în România a unui asemenea individ, cum am fost siliţi să 

procedăm adesea în anii din urmă, ca o măsură de protecţie şi de siguranţă - ne expunem uneori la 

reclamaţii din partea autorităţilor străine, provocând discuţiuni neplăcute cu ele. 

Pentru aceasta, este necesar ca legile noastre asupra naţionalităţii şi dispoziţiunile luate 

de Siguranţa noastră Generală să fie studiate cu atenţie şi bine înţelese de toţi funcţionarii noştri şi 

ca ele să fie interpretate de dânşii în sensul cerut de interesele noastre. 

II. Ce este principiul sângelui în practică ? 

§ 4. Mai toţi autorii moderni, jurişti, sociologi şi antropologi sunt unanimi în a recunoaşte 

că nu există, nici în Europa nici în altă parte, o rasă absolut pură (Vezi de ex. Fritz Lenz, 

Menschliche Erblehre, I, 1936, p. 714: „Şi rasele cele relativ mai curate sunt întotdeauna alcătuite 

dintr-un număr foarte însemnat de seminţii diferite" [Erwin Baur, Eugen Fischer, Fritz Lenz, 

Menschliche Erblehre und Rassenhygiene, Band I, Menschliche Erblehre, Vierte überarbeitete 

Auflage, München, Julius Friedrich Lehmanns Verlag, 1936, 796 p.], Karl Schuchardt, Alteuropa, 

ed. 2-1926, p. 3 [Carl Schuchhardt, Alteuropa. Eine Vorgeschichte unseres Erdteils, Zweite 

Auflage, Berlin-Leipzig, Walter de Gruyter Verlag, 1926, 307 p.] şi Werner Sombart, Vom 

Menschen, Berlin, 1938, p. 355-360 [Werner Sombart, Vom Menschen. Versuch einer 

geistwissenschaftlichen Anthropologie, Berlin, Buchholz & Weisswange, 1938, 463 p.]). 

O infuziune de sânge străin nu este, de altfel întotdeauna un pericol: poate să aducă 

naţiunii noi însuşiri şi calităţi preţioase, cu condiţiunea însă ca elementele străine primite să fie 

asimilabile de către naţiunea dominantă. Unele din rasele cele mai sănătoase şi înaintate ca cele 

anglo-saxone sau germane, nu sunt decât de obârşie mixtă, elementele din care sunt compuse fiind 

de origine eterogenă, intrate în ţările respective, în cursul multor secole.  

§ 5. Legea românească recunoaşte această situaţiune de fapt de care nu putem scăpa, 

chiar dacă am dori, art. 28 al Legii naţionalităţii din 1939 dispunând că „pentru stabilirea calităţii 

de român de origină, este suficient ca unul din părinţi să fie de origină etnică românească", celălalt 
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părinte putând fi deci de origină străină
a
. 

Principiul sângelui care trebuie astfel apărat, ne-a fost transmis - conştient sau nu - încă 

din dreptul roman fiind cunoscut şi aplicat de legiuirile vechi ale ţării, cum sunt pravila lui Matei 

Basarab, Codul Caradja, Codul Callimachi şi Regulamentul Organic ca şi dreptul nostru modern.  

Nu este nici o exageraţie de a afirma chiar, că fără acest principiu, naţiunea noastră nu s-

ar fi putut menţine de-a lungul veacurilor, înconjurată cum a fost şi este de neamuri greu de 

asimilat. 

Cu atât mai surprinzător este deci că există, în această privinţă, o confuzie regretabilă de 

idei, chiar printre conducătorii unora din legaţiunile şi consulatele noastre (vezi § 13 de mai jos).  

Această nesocotire a principiului fundamental după care toate oficiile se vor îndrepta în 

viitor, accentuează necesitatea prezentelor instrucţiuni. 

III. Ce înseamnă „român de origină" în sensul art. 28 al legii ? 

§ 6. Fixarea unor norme juridice, rigide şi ştiinţifice în această materie, nu este cu putinţă 

în România, unde registrele de stare civilă sunt de dată recentă (1866 în Vechiul Regat, 

Regulamentul Organic al Moldovei prevăzând însă la cap. IV ca actele de stare civilă să fie ţinute 

de „Protoerei şi Ierei", Reg. Organic, Ed. Iaşi, 1837, cap. IV, pag. 12 [Regulamentul Organic al 

Principatului Moldovei. Organizaţia şi însuşirile Obişnuitei Obşteşti Adunări, Iaşi, Tipografia 

„Albina", 1837, 250 p.]; v. şi Manualul Administrativ al Moldovei, Iaşi, 1856, tom. II, p. 425 şi 

următoarele [Manualul Administrativ al Principatului Moldovei cuprinzând legile şi dispoziţiile 

introduse în ţară din anul 1832 până la 1855, rânduite de o comisie din înaltul ordin al Înălţimii 

Sale Principelui Domnitor al Moldovei Grigorie Ghica Voievod, Tomul II, Iaşi, f. e., 1856, 695 

p.]). 

În urma acestei stări de fapt, este în majoritatea cazurilor, foarte greu sau chiar imposibil 

a dovedi o spiţă, cu acte. Arhivele vechi bisericeşti n-au fost destul de bine ţinute pentru acestea şi 

au fost, de multe ori distruse. 

De o „puritate" de sânge românesc nu se poate vorbi în sensul absolut al cuvântului, cu 

toate că o infiltraţiune de sânge semit în familia românească era de fapt necunoscută, înainte de 

ultimul sfert al veacului trecut, din cauza apărării ce alcătuia Biserica împreună cu tradiţia. 

Timp de multe secole legătura între conaţionali în sud-estul european, supuşi suzeranităţii 

sultanului, era de fapt Biserica împreună cu limba vorbită de popor, conştiinţa naţională nu s-a 

trezit decât mult mai târziu. 

Încă astăzi trebuie să socotim deci, cu drept cuvânt, religia şi limba ca unele din 

elementele principale ce ar putea determina un agent diplomatic sau consular al ţării să socotească 

un cetăţean ca fiind sau nu „de origină etnică românească". 

a
 Când unul din părinţi este evreu de origine se vor urma totuşi dispoziţiunile precise ale art. 2 din Decretul-lege 

privitor la starea juridică a locuitorilor evrei din România, din 8 august 1940 (v. Manual III, 
14). 

§ 7. La aceste criterii se vor adăuga şi altele, cum ar fi numele de familie, care nu mai este 

însă o dovadă, după ce am trăit atâţia ani sub regimul legiferării nefericite din 18 martie 1895 în 

Vechiul Regat, sub Decretul Cancelariei Aulice nr. 16.255 din 5 iunie 1826 în Bucovina şi sub 

ordonanţa Ministerului de Interne ungur nr. 54.017 din 1881 în Transilvania. Sunt deci azi mulţi 

români de sânge cu nume rutean sau ungur, cum sunt ruteni şi maghiari cu nume românizate; sunt 

mai ales mulţi evrei transformaţi în „români", având chiar şi nume istorice uzurpate ! 

Dacă un cetăţean poate dovedi cu acte că înaintaşii săi sau cel puţin părinţii săi au locuit 
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în regiuni româneşti, mai ales în comune rurale, fiind de religie creştină, ortodoxă sau greco-

catolică cunoscând trecutul neamului şi declarând că se simte român, există o prezumţiune, până 

la dovada contrarie, în favoarea originei sale etnice româneşti. 

Altă dovadă de „origină etnică română" - dacă putem vorbi de „dovezi" - este produsă 

când un petiţionar arată cu certitudine că el coboară în linie directă din preoţi, magistraţi sau 

ofiţeri superiori din Principatele Române sau din Regat în primele decenii ale înfiinţării sale. 

Dacă un cetăţean născut din părinţi creştini a crescut într-un mediu românesc frecventând 

şcoli româneşti şi dând copiilor său (dacă are copii) o educaţie similară, dacă şi-a îndeplinit corect 

obligaţiunile militare şi fiscale în ţară şi dacă a adus statului servicii - avem de asemeni indicii 

puternice că este într-adevăr asimilat cel sau cel puţin asimilabil - cum este şi cazul adesea cu 

soţul unei românce de sânge. 

Toate aceste împrejurări şi altele similare, vor fi cercetate şi raportate amănunţit 

Ministerului, dacă este cazul, când avem a cântări argumentele pro sau contra, în cazul unor 

probleme de naţionalitate, ce pot veni în discuţie. 

§ 8
8
. Pentru evrei, se va avea însă întotdeauna în vedere normele stabilite la art. 2 al 

Decretului-lege privitor la starea juridică a locuitorilor evrei din România, din 8 august 1940 (M. 

Of. nr. 183 din 9 august 1940, v. Manual III, 14). 

Până când studiile actualmente în curs la Ministerul Justiţiei, vor fi ajuns la un rezultat 

pozitiv, oficiile noastre vor fi silite să ia astfel drept criteriu hotărâtor, faptul dacă un cetăţean este 

într-adevăr asimilat sau cel puţin asimilabil, dând o interpretare destul de largă faptelor expuse, 

aceasta în conformitate cu dispoziţiunile art. 28 al Legii naţionalităţii. 

Se va avea totuşi în vedere că nici o dispoziţiune legală sau administrativă nu autoriză o 

legaţie sau un consulat să emită „certificate de origină românească", pentru orice scop ar fi ele 

solicitate. 

IV. Principii generale de urmat 

§ 9. Departe de a ne lăsa călăuziţi de consideraţiuni pur fiscale, temei pe care un oficiu 

românesc a ridicat chestiunea, încă recent, oficiile noastre vor avea în vedere următoarele 

principii, ori de câte ori sunt chemate să procedeze la înmatriculări sau la liberarea sau prelungirea 

de paşapoarte (aceste operaţii fiind o reafirmare a faptului că un cetăţean este socotit de organele 

noastre de stat ca român sau cel puţin ca fiind sub protecţie românească - până la dovada 

contrarie). 

Nici un cetăţean, fie el de origină românească sau minoritar, nu va fi respins la 

înmatriculare sau la paşaport, dintr-o cauză de pauperitate. 

§ 10. Când este vorba de un român de origină, rău platnic (cu toată că dispune de fapt de 

mijloacele materiale), consulul este dator să-i arate că este în interesul său propriu să observe 

dispoziţiunile în vigoare şi pe de altă parte sancţiunile şi dificultăţile la care se expune prin 

neobservarea lor (amenzi fiscale conform tarifului consular şi sancţiunile prevăzute de Legea 

naţionalităţii şi mergând - în anumite cazuri - până la retragerea naţionalităţii, pe temeiul art. 40, 

al. 3 al legii). Consulul trebuie să fie mai întâi un sfătuitor şi prieten al românilor în străinătate; 

numai în al doilea rând va apare ca agent fiscal, ceea ce este adesea uitat. 

Prin tariful consular şi prezentele instrucţiuni, aplicate conştiincios, se ţine seama de 

ambele aceste postulate. Taxele consulare sunt rezonabile şi chiar modeste, dacă tariful este 

aplicat de un consul priceput. 
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V. Politica faţă de minoritari 

§ 11. Toţi cei care sunt îndrituiţi la înmatriculare, vor fi trataţi cu dreptate. Minoritarul, 

indiferent de rasă sau religie, nu trebuie persecutat. Nu se va face însă nimic pentru a-l sili să 

rămână cetăţean sau supus român
b
, dacă el singur doreşte să devină apatrid, reuşind să obţină un 

paşaport ca atare. Vom înlesni chiar, în limitele dispoziţiunilor legale în vigoare, încetăţenirea 

minoritarilor noştri în ţări străine. 

§ 12. În cazurile - foarte frecvente - când poliţia locală certifică, pe de altă parte, că un 

cetăţean sau supus român este prea sărac pentru a plăti taxele consulare (sau militare; pentru 

acestea vor urma instrucţiuni), cerând un paşaport gratuit pentru dânsul, consulul va acorda, în 

măsura posibilului, scutire de taxe, indiferent de rasa sau religia petiţionarului. Va evita în orice 

caz discuţii cu autorităţile străine pe această temă. Dând paşapoarte gratuit şi, dacă va fi necesar, 

şi o scutire a taxei de înmatriculare, nu face decât să urmeze instrucţiunile date la art. 43, § 2 al 

tarifului consular din 1934. 

§ 13. Dacă am începe discuţiuni cu autorităţile străine în subordine pe chestiuni fiscale, s-

ar putea întâmpla într-o bună zi, ca o asemenea chestiune să devină o chestiune de principiu şi ca 

atare o chestiune de stat. Ni s-ar putea cere atunci să reprimim în România mulţi minoritari, mai 

ales evrei, deveniţi apatrizi, în cursul anilor. Este de mirare că unele state n-au ridicat această 

chestiune mai de mult, dat fiindcă oficiile noastre consulare au retras treptat, mii de paşapoarte 

acordate cu prea mare uşurinţă, mai ales după ultimul război mondial. Dacă aceasta s-a putut face 

fără a întâmpina împotrivire din partea autorităţilor locale, este totuşi posibil ca într-o bună zi, un 

consulat oarecare, condus de un şef bine intenţionat, dar lipsit de experienţă, să ajungă a trezi „le 

chat qui dort", dacă o chestiune de taxare, lipsită de interes, ar ajunge până la autorităţile 

superioare ale statului respectiv. Ne-ar fi greu să opunem atunci un refuz la o cerere eventuală a 

ministerului străin, de a reprimi în ţară, cel puţin o parte din cei zeci de mii de minoritari, intraţi în 

acea ţară cu paşapoarte româneşti, şi tocmai pe baza acestor paşapoarte şi pe care i-am eliminat 

apoi cu multă dificultate, în decursul anilor. Aceasta ar trebui să fie evident, se vede însă că n-a 

fost întotdeauna înţeles. 

§ 14. Dacă sunt însă minoritari care, din rea voinţă, au omis timp de câţiva ani, să se 

înmatriculeze, tariful consular prevede sancţiunile potrivite şi necesare sub formă de b
 Adevărat este 

că dreptul românesc nu se foloseşte astăzi de cele două cuvinte „cetăţean", pentru cel având toate drepturile şi „supus", 

pentru cel având numai drepturi „mărginite". 

amenzi, când acest „cetăţean" va avea iarăşi nevoie de paşaport cu condiţia bineînţeles ca el să 

posede mijloacele necesare pentru a le plăti. 

§ 15. De fapt, nici nu va obţine atât de uşor un nou paşaport naţional ! Oficiile noastre 

vor aplica atunci cu severitate art. 40, lit. 3 din Legea naţionalităţii. Dacă minoritarul a rămas 

neînmatriculat sau absent din România, timp de cel puţin 3 ani consecutivi, se vor cere dovezi în 

scris că el nu s-a supus, în timpul cât n-a fost înmatriculat sau s-a lipsit de paşaport naţional 

valabil unei protecţii străine. Aceasta nu este uşor ! Dovezile trebuie să arate pentru fiecare zi de 

la expirarea ultimului paşaport românesc sau pentru toţi anii cât n-a fost înmatriculat, în ce 

localitate a stat şi că a fost întotdeauna trecut ca „Staatenlos" sau „român" de poliţia locală, 

servindu-se numai de „Fremdenpässe" sau de „paşapoarte Nansen", în ţările în care asemenea 

documente sunt cerute de lege. Poliţia străină cere însă taxe pentru eliberarea unor asemenea 

dovezi. Dacă petiţionarul a călătorit în acel timp, este de fapt aproape imposibil de a le obţine. 

Minoritarul renunţă atunci el singur la cererea sa. 

§ 16. Chiar dacă ar reuşi să aducă dovezile cerute, oficiul va fi dator să refere, cu toate 
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acestea, cazul Ministerului, pentru a fi supus autorităţilor juridice competente. 

Aruncând „onus probendi" asupra acestor minoritari, oficiile noastre consulare ne- au 

scăpat astfel, în cursul anilor, de mii de indezirabili, mai ales evrei, dar şi unguri şi ruşi. Au făcut 

aceasta fără zgomot şi fără a supune măcar toate aceste cazuri Ministerului, ceea ce ar fi însemnat 

să pună un aparat administrativ şi judiciar întreg în mişcare, pentru un număr de indivizi puţin 

interesanţi, de care a scăpat astfel destul de uşor 

§ 17. Oficiile sunt în drept să arunce sarcina probei asupra minoritarului în asemenea 

condiţiuni, deoarece nu există nici o prezumţie legală cunoscută în dreptul nostru, prin care am 

putea conclude ca un minoritar neasimilat de naţiunea dominantă în această ţară ar fi rămas 

cetăţean român, timp de ani de zile, locuind neîntrerupt în străinătate, fără să fi manifestat în acest 

timp măcar dorinţa de a-şi păstra mai departe supuşenia românească. 

In asemenea cazuri, dimpotrivă, există prezumţiune că va fi făcut acte aducând după sine 

pierderea drepturilor ce va fi avut. 

Această prezumţiune trebuie infirmată cu probe, solicitatorul unui paşaport fiind în acest 

caz, un „reclamant" în sarcina căruia incumbă să dovedească pretenţiile sale, pentru a putea 

modifica situaţia de fapt în care se găseşte, din propria sa vină. 

Dacă nu poate prezenta aceste dovezi şi până ce probele ce va produce vor fi fost 

recunoscute de autorităţile competente judiciare din România, minoritarul rămâne mai departe în 

situaţia în care s-a pus el singur în aşteptarea împlinirii termenului când i se va putea retrage 

naţionalitatea. 

§ 18. Prin aplicarea ce înţelegem să dăm, de acum înainte, articolului 40, al. 3 al Legii 

naţionalităţii (v. Manual II, 3 B § 9 şi 28 şi Manual II, 5 A § 43) nu vom mai fi siliţi să aşteptăm 

măcar împlinirea termenului de 10 ani fixat de legiuitor pentru „absenţă" conform art. 48 şi 49 ale 

legii. 

§ 19. Minoritarii refuzaţi primesc, în loc de paşaport, o dovadă cu fotografie arătând că 

cetăţenia lor este nehotărâtă, trebuind să fie cercetată în România şi că dovada a fost eliberată, 

spre a fi prezentată autorităţilor locale de poliţie, în vederea eliberării unui „Fremdenpass" dacă va 

fi nevoie. Un individ rămas ani de zile fără paşaport naţional, mai poate aştepta încă până ce 

naţionalitatea sa să fie definitiv clarificată, chiar dacă aceasta ar dura mult timp. Pe această temă şi 

în urma argumentului juridic expus mai sus la § 17, este puţin probabil ca poliţia străină să ne facă 

prea mari dificultăţi; fapt este că nu s-au făcut timp de 9 ani de când unul din oficiile noastre a 

aplicat acest sistem, menţinând tot timpul relaţiuni excelente cu autorităţile locale şi aceasta într-o 

ţară unde poliţia este deosebit de bine organizată. 

Insistăm însă asupra faptului că această metodă trebuie aplicată cu prudenţă şi discreţie, 

pentru a evita conflicte eventuale cu autorităţile străine. Nu se poate confisca paşaportul unui 

minoritar, cu drepturi bine stabilite, cât timp el şi-a îndeplinit toate obligaţiunile legale faţă de 

stat. 

Oficiile vor observa, cu toate acestea, dispoziţiunile speciale în vigoare, relative la evrei, 

măsuri ce au trebuit să fie luate pentru timpul actual de război, în interesul superior al statului
9
. 

§ 20. Din cele expuse reiese deci că unele din oficiile noastre greşesc când socotesc că 

este în dauna ţării dacă un minoritar obţine „Fremdenpass", sau rămâne fără paşaport, pentru a 

evita plata taxelor consulare legale. Este, din contră, în interesul nostru ca ţările străine să acorde 

în asemenea cazuri, paşapoarte, sau acte militare, pe un timp cât mai îndelungat. Scăpăm astfel de 

un număr de minoritari, indezirabili, nesupuşi, dezertori şi vagabonzi. 

VI. Principiul de „res judicata" 
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§ 21. Principiul stabilit la art. 1201 Cod. Civ., se aplică şi în materie de naţionalitate, 

legea cerând însă întotdeauna identitate de obiect, de cauză şi de persoană; „eadem res, eadem 

cauza petendi, eadem partes et eadem personae" (cf. Manual VI, 14). 

§ 22. Se întâmplă fireşte, şi aceasta foarte des, în urma numeroaselor modificări legale 

aduse condiţiunilor de înscriere în registrele de naţionalitate din ţară, că minoritarii refuzaţi 

definitiv de justiţie, să obţină după un timp, o nouă decizie de data aceasta în favoarea lor. 

In asemenea cazuri oficiul competent va avea două hotărâri - prima transmisă de 

Minister, în urma unui schimb de corespondenţă, a doua trimisă din oficiu de acest Departament, 

deoarece un oficiu bine condus nu va mai discuta o chestiune hotărâtă de justiţie, decât dacă este 

evident că ne găsim în faţa unei erori de persoană. Intr-o legaţie sau consulat unde cartoteca de 

înmatriculare este ţinută la zi, această nepotrivire între cele două deciziuni, se va observa 

numaidecât. 

In acest caz, oficiul nu va da nici o urmare celei de a doua adrese, aşteptând ca chestiunea 

să fie iarăşi examinată şi definitiv clarificată în ţară. In acest scop, va înainta Ministerului toate 

indicaţiunile necesare. 

§ 23. Va face aceasta chiar dacă adresa trimisă din oficiu şi afirmând drepturile 

minoritarului la cetăţenia română, s-ar referi la prima adresă negativă, primită mai de mult, fiind 

uneori trimisă chiar „ca urmare la" prima adresă. Aceasta s-a întâmplat în practică şi oficiul 

respectiv ar fi trebuit să ridice chestiunea. Dacă n-a făcut-o, a fost din deferenţă faţă de autorităţile 

din ţară care au dat o a doua hotărâre - aceasta având totuşi aparenţa de a nu fi întemeiată. 

O nouă cercetare efectuată de autorităţile superioare ale Ministerului de Justiţie este în 

asemenea cazuri o măsură de prudenţă dictată de interesele noastre de stat, avându-se în vedere 

principiul fundamental expus la § 1-4 din prezentele instrucţiuni. De acum înainte, Ministerul nu 

va interpreta niciodată o astfel de întâmpinare venind din partea unui oficiu, ca o lipsă de curtenie 

faţă de autorităţile din ţară, o eroare din partea acestora fiind întotdeauna posibilă. La nevoie, 

oficiul competent, se va putea referi la prezentul paragraf. 
VII. Acte suspecte 

§ 24. Sunt suspecte cazurile când un minoritar a solicitat în zadar o înscriere în registrul 

de naţionalitate al unei localităţi oarecare, reuşind însă mai târziu, să obţină înscrierea într-un 

registru, în altă parte. Asemenea cazuri s-au prezentat însă în repetate rânduri ! 

Ele dovedesc din două lucruri unul: 

a) Că minoritarul nici nu ştia în ce localitate avea odată un drept de indigenat. Ce 

legături sufleteşti poate avea el atunci cu această localitate sau cu ţara noastră ? sau 

b) Că înscrierea s-a făcut în condiţiuni care trebuiesc cercetate de aproape ! 

Oficiul nu va lipsi deci să atragă atenţia autorităţilor competente, prin mijlocirea 

acestui Departament, asupra celor găsite, înaintând - dacă ar fi posibil - dovezile documentare 

necesare (de preferinţă în copii fotostatice sau cel puţin în copii făcute cu maşina). 

§ 25. Suspecte sunt uneori şi cazurile când un minoritar îşi bazează pretenţiile la 

naţionalitatea română, pe acte de stare civilă, eliberate pe cale testimonială (art. 33 Cod. Civ.), 

registrele originale fiind distruse sau pierdute. Oficiile vor examina cu prudenţă asemenea 

documente, mai ales când ele arată că minoritarul ar fi originar din Basarabia sau Bucovina 

(localitatea „Vijniţa"-Bucovina, a fost în trecut deosebit de suspectă !) 

§ 26. astfel de cazuri vor trebui întotdeauna examinate cu o atenţie deosebită, chiar dacă 

minoritarul în chestiune se va fi folosit timp îndelungat de paşapoarte naţionale. Autorităţile 

judiciare sesizate, vor putea cerceta atunci, la faţa locului, de ce fel de reputaţie s-au bucurat 
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martorii care au semnat actul testimonial respectiv. Chiar dacă aceşti martori nu mai sunt în viaţă, 

vor avea totuşi un indiciu puternic dacă acel act a fost eliberat „bona fide", tribunalele competente 

putând deci lua măsurile necesare. 

VIII. Dobândirea şi retragerea naţionalităţii 

§ 27. Îndatoririle oficiilor diplomatice şi consulare în legătură cu dobândirea şi retragerea 

naţionalităţii române sunt pe larg discutate în acest Manual sub următoarele rubrici: 

Dobândirea cetăţeniei române............................................................................................... II, 3 A 

Pierderea cetăţeniei române .................................................................................................. II, 3 B 

Redobândirea cetăţeniei române ........................................................................................... II, 3 C 

înmatricularea ...................................................................................................................... II, 5 A 

Românii în străinătate, rechemarea lor în ţară ....................................................................... II, 5 B 

înscrierea în paşaport a soţiei şi copiilor minori .................................................................. II, 10 

înapoierea în România a străinilor, români de origină ......................................................... II, 11 

Cetăţenia locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de Nord.................................................... II, 17 

Aplicarea Legii actelor de stare civilă ................................................................................. III, 12 

Instrucţiunile date sub aceste rubrici vor fi urmate semnalându-se Ministerului orice 

dificultăţi ivite sau orice chestiuni de principiu care ar mai trebui clarificate. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942, fiind examinate şi găsite bune de d-l profesor A. Juvara10 şi d-l M. Paleologu
11

, membri în Consiliul Superior al 

Avocaţilor Publici. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca
12
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DOBÂNDIREA NAŢIONALITĂŢII ROMÂNE
13

 

§ 1. Art. 3 până la 34 ale Legii naţionalităţii din 1939, tratează despre dobândirea 

naţionalităţii române. 

Aceasta este cu putinţă prin: a) Filiaţiune 

b) Căsătorie 

c) Naturalizare, sau 

d) Recunoaştere 

În afară de aceste mijloace, naţionalitatea română poate fi dobândită prin mărirea 

teritoriului naţional, ceea ce necesită însă dispoziţiuni legislative deosebite, care s-au şi luat după 

războaiele din 1913 şi 1916-1918. 

Legaţiunile şi consulatele române au îndatoriri şi un rol foarte activ chiar, în multe cazuri 

de dobândire a naţionalităţii române, indiferent de modul în care aceasta se face
a
. 

A. Filiaţiune (art. 4-6 din lege) 

§ 2. Aceasta este mijlocul cel mai firesc şi cel mai obişnuit pentru dobândirea  

naţionalităţii, toate celelalte căi arătate în instrucţiunile de faţă fiind mai rare şi întâmplătoare. 

Astfel fiind, este firesc ca oficiile noastre să aibe drept sarcină să înlesnească întotdeauna 

formalităţile necesare pentru primirea în marea familie românească a copiilor născuţi din părinţi 

români. 

Vor face aceasta, aplicând instrucţiuni date la: 

Manual III, 12 „Aplicarea Legii actelor de stare civilă". 

Manual II, 5 A. „înmatricularea" şi 

Manual II, 10 „înscrierea în paşaport a soţiei şi copiilor titularului". 

în ceea ce priveşte art. 4, punctul 2 al legii, tratând despre naţionalitatea copiilor 

nelegitimi, a căror paternitate a fost stabilită cu efecte de stare civilă, această dispoziţiune se 

referă la art. 271 al noului Cod Civil din anul 1939, rămas până acum în stare de proiect. Astfel, 

este şi cazul cu dispoziţiunile art. 11, punctul 6 şi cu art. 16 al Legii naţionalităţii. 

Până la intrarea în vigoare a noului Cod Civil, discuţiunea între copiii care fac obiectul 

unei recunoaşteri „cu efecte de stare civilă" şi ceilalţi „recunoscuţi fără efecte de stare civilă" nu 

are nici o aplicaţiune. 

§ 3. Venind la art. 4, punctul 4 al legii, observăm că rarele cazuri ce se vor prezenta la 

oficiile noastre când este vorba de legitimarea de către un străin a copilului natural al unei 

românce sau de legitimarea de un român a copilului natural al unei străine, vor fi numaidecât 

referite Ministerului, printr-un raport amănunţit, cerându-se instrucţiunile necesare (v. Manual II, 

4 § 6, lit. e, dubla naţionalitate ce a putut rezulta într-un asemenea caz). 

§ 4. Art. 4, punctul 5 al legii care prevede între altele că dispoziţiunile punctelor 2 şi 4 se 

aplică şi copiilor mai mici de 21 ani, căsătoriţi la epoca stabilirii paternităţii sau legitimării, este, 

precum arată d-l A. Juvara, de natură a provoca „o serie de conflicte de a
 Nu putem socoti cazurile de 

legitimare (conform Legii naţionalităţii, art. 4 § 4 şi 5) ca o dobândire a naţionalităţii române; copilul legit imat a fost 

întotdeauna român „jure sanguinis". Prin legitimare se constată numai acest fapt. 

legi absolut inextricabile", sporind încă cazurile de dublă naţionalitate. Din fericire, aceasta este o 

dispoziţiune care nu se va aplica decât rareori de oficiile noastre şi aceasta niciodată înainte ca 

Ministerul să fie dat instrucţiunile necesare. 
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B. Căsătorie (art. 7-9 al legii) 

§ 5. Instrucţiunile necesare sunt date sub rubricile din Manual, menţionate la § 2 de mai 

sus. 

Cazurile de dublă naţionalitate, rezultând din aplicarea art. 7, al 2 sunt discutate la 

Manual II, 3 B § 6-9 şi II, 4 § 6, lit. f. 

§ 6. Dispoziţiunile art. 8 din Legea naţionalităţii sunt discutate pe larg la Manual II, 3 B § 

11. 

C. Naturalizare (art. 9-27 ale legii) 

§ 9. In vederea naturalizării unui străin, oficiile vor avea de acum înainte mai multe 

îndatoriri de îndeplinit: 

a) Dacă străinul se află încă în străinătate, exprimând intenţia să meargă în ţară, pentru a 

obţine o încetăţenire, poate cu dispensă de stagiu, conform art. 11 al legii, fiind, de exemplu, 

căsătorit cu o româncă, oficiul va avea în vedere instrucţiunile date la Manual II, 11; 

b) Actele prezentate la legalizare pentru a fi supuse comisiunii pentru constatarea 

condiţiunilor de naturalizare şi recunoaştere, vor fi examinate cu atenţie. Dacă există bănuiala că 

ele au fost emise cu rea credinţă sau chiar numai „de complezenţă", legalizarea va fi refuzată, 

Ministerul fiind înştiinţat, conform art. 20 şi 42 ale Legii naţionalităţii; 

c) Odată ajuns în România sau dacă locuieşte de pe acum în ţara noastră, cel care solicită 

o încetăţenire va trebui să îndeplinească formalităţile prevăzute la art. 17 din legea naţionalităţi. 

In urma unei înţelegeri între acest Departament şi cel al Justiţiei şi conform Legii 

naţionalităţii, art. 21, punctul 1, petiţionarul va fi ţinut de acum înainte să mai prezinte următoarea 

documentaţie, înainte de a i se lua în consideraţie petiţia de naturalizare: 

a) Un „curriculum vitae" 

b) Impresiunile sale digitale luate de Serviciul Central pentru Identificare Judiciară, 

ţinând de Ministerul nostru de Justiţie, în toate cazurile când aceasta nu s-a făcut deja, conform 

celor arătate la Manual II, 11. 

Acest Departament va trimite cele astfel primite, oficiului diplomatic sau consular, 

funcţionând în ţara în care a locuit cel în cauză, înainte de a veni în România. 

Primind acest material, oficiul respectiv va depune cea mai mare diligenţă în culegerea 

informaţiunilor necesare; 

a) Impresiunile digitale vor fi trimise serviciului central, funcţionând în ţara respectivă, 

pentru a stabili dacă cel în cauză a fost sau nu trecut în cazierul judiciar; 

b) Informaţiunile necesare vor fi cerute în scris de la poliţia localităţii sau localităţilor 

unde a stat petiţionarul, de întreprinderile sau firmele unde a lucrat, de persoanele bine cunoscute 

ce a dat drept referinţă, şi, în caz de necesitate, printr-un oficiu de informaţii, plătindu-se din 

fondul de rulment spesele neînsemnate cerute. 

Documentaţie originală astfel culeasă, va fi înaintată Ministerului (fără copii), însoţită de 

un raport rezumativ (în dublu exemplar), arătând rezultatul cercetărilor întreprinse şi menţionându 

se îndeosebi, dacă petiţionarul a dovedit că nu are din nici o parte descendenţă semită
14

. 

§ 10. Dacă rezultatele cercetărilor efectuate nu sunt satisfăcătoare, cel în cauză, aflându-

se încă în străinătate, viza de intrare în ţară va fi refuzată (chiar dacă petiţionarul este căsătorit cu 

o româncă), numele lui va fi trecut la „Cartea neagră" (Manual II, 14 § 10 b.), Ministerul fiind 

totodată înştiinţat. 
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Se va proceda astfel, chiar dacă Ministerul a dat, în necunoştinţă de cauză, un ordin 

precis să se acorde viza solicitată. În asemenea cazuri, cel în cauză va fi amânat, sub un pretext 

sau altul, până la primirea unor instrucţiuni definitive din partea Ministerului. 

D. Recunoaştere (art. 28-34 şi 55 al legii) 

§ 11. Cele arătate la § 9 de mai sus se aplică şi în cazuri de recunoaştere a naţionalităţii 

române. 

Art. 28 al legii prevede, printre condiţiunile de îndeplinit, ca românul de origine să aibă 

domiciliul în ţară, iar art. 55 ca el să se stabilească în mod efectiv în ţară. 

In practică, el trebuie să ajungă întâi în România, pentru a obţine un domiciliu sau pentru 

a se stabili în ţară. Va putea întreprinde această călătorie, folosindu-se de un paşaport străin, 

oficiul nostru acordând viza necesară de intrare, conform instrucţiunilor în vigoare şi observând 

mai ales, cele expuse la Manual II, 14 „Cartea neagră". 

§ 12. In cazuri excepţionale, Ministerul va dispune să se elibereze un certificat sau alt act 

de călătorie, valabil pentru un singur drum în ţară. 

Organele Ministerului de Justiţie urmează apoi să hotărască dacă acel imigrant în ţară va 

putea dobândi cetăţenia română, pe cale de recunoaştere, ceea ce s-a acordat de fapt până acum în 

majoritatea cazurilor, dacă petiţionarul a reuşit să se stabilească în România. In caz contrar, am 

rămas cu un apatrid în plus în ţară, ceea ce nu poate fi în interesul obştesc. 

Rolul oficiilor noastre este, deci, în primul rând să facă tirajul, cercetând cine va trebui 

admis în ţară. Numai în al doilea rând ele vor înlesni această imigrare, îndeplinind formalităţile 

cerute de legea română. Făcându-se alegerea necesară se va avea întotdeauna în vedere normele 

precise date la Manual II, 3 B § 38 şi efectuându-se cercetările prevăzute la Manual II, 11 şi la § 9 

de mai sus. 

§ 13. Procedura arătată la § 9-12 a fost stabilită de comun acord între Ministerele de 

Externe şi Justiţie, acest din urmă Departament confirmând sub nr. 48.247 din 9 aprilie 1942, că 

este de acord. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate, cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942. 

Textul a fost examinat de d-l profesor A. Juvara şi d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al 

Avocaţilor Publici, fiind găsit conform cu legile în vigoare. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca
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PIERDEREA NAŢIONALITĂŢII ROMÂNE
15

 

§ 1. Naţionalitatea română se pierde: 

1. Prin aplicarea Legii naţionalităţii. 

2. Prin Decretul pentru revizuirea cetăţeniei din 21 ianuarie 1938. 

3. Prin repatrierea în Germania, conform Convenţiei din 22 octombrie 1940. 

4. Prin modalităţile prevăzute în Tratatul de la Craiova din 7 septembrie 1940. 

5. În urma dispoziţiunilor Decretului-lege reglementând cetăţenia locuitorilor din 

Basarabia şi Bucovina de Nord, din 2 septembrie 1941, 

6. Oficiile diplomatice şi consulare vor da o atenţie deosebită aplicării ce înţelege să dea 

Ministerul, de acum înainte, articolului 40, punctul 3 al Legii naţionalităţii, precum reiese din § 9 

şi 28 din instrucţiunile de faţă şi din cele cuprinse în Manual II, 5 B. sub rubrica „Românii în 

străinătate şi rechemarea lor în ţară". 

Aceste modalităţi sunt expuse împreună cu lămuririle necesare, în instrucţiunile de faţă. 

I. APLICAREA LEGII NAŢIONALITĂŢII DIN 1939 

A. Principii generale 

§ 2. Chestiuni atât de însemnate cum sunt cele în legătură cu pierderea sau retragerea 

naţionalităţii, vor fi întotdeauna cercetate cu cea mai mare grijă, de înşişi şefii oficiilor, nefiind 

îngăduit ca ele să fie lăsate în seama unor funcţionari mai tineri, lipsiţi poate de experienţă, cum s-

a făcut adesea în trecut. 

În examinarea unor asemenea probleme se vor avea în vedere următoarele principii 

conducătoare: 

a) Legea trebuie aplicată în adevăratul ei spirit; 

b) Interesul obştesc primează întotdeauna. Interesul individului va fi luat în seamă, 

numai cât timp nu este potrivnic intereselor permanente ale naţiunii; 

c) Se vor evita pe cât va fi cu putinţă, provocarea de conflicte de legi sau de discuţiuni 

neplăcute cu autorităţile străine; 

d) Retragerea sau pierderea naţionalităţii române nu ne îndrituieşte întotdeauna să ne 

lepădăm definitiv de persoana căreia i s-a aplicat. Un stat străin care ar fi primit pe teritoriul său o 

asemenea persoană, pe baza unui paşaport românesc, ar putea pretinde ca ea să fie reprimită în 

România, chiar în calitate de apatridă; 

e) În cazuri de îndoială sau de discuţiuni cu autorităţile străine, Ministerul va fi 

consultat, oficiile noastre evitând luarea de măsuri pripite. Retragerea paşaportului sau a protecţiei 

acordată unui fost cetăţean român, nu este în genere o chestiune atât de urgentă, încât să nu poată 

fi studiată în prealabil de acest Departament şi de celelalte autorităţi competente din ţară; 

f) Se vor avea în vedere principiile expuse la Manual VI, 14 sub rubrica „Dreptul de 

petiţionare faţă de hotărârile administrative". 

B. Pierderea naţionalităţii române prin dobândirea unei naţionalităţi străine 
(Art. 36, punctul 1 al legii) 

§ 3. Legiuitorul nostru, conştient de natura contractuală a naţionalităţii, n-a înţeles să 

mărginească libertatea individuală a celui care doreşte să dobândească o naţionalitate străină. 

Ţinând însă seama că indivizii având două sau mai multe naţionalităţi, sunt „una din plăgile 

internaţionale" cum spunea A. Juvara, legea noastră nu admite ca cel care a dobândit o 

naţionalitate străină printr-o manifestare de voinţă, deci prin naturalizare, sau prin exercitarea 
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unui drept de opţiune, să mai păstreze şi naţionalitatea română. 

Copilul român, născut într-o ţară unde naţionalitatea se dobândeşte „jure soli" (de 

exemplu în Anglia) este deci socotit de noi ca român - şi numai ca român - până în ziua când ar 

uza, după majorat, de un drept de opţiune, sau cât timp nu săvârşeşte alte acte atrăgând pierderea 

sau retragerea naţionalităţii române. 

§ 4. Toate cazurile de pierderea naţionalităţii române pe baza art. 36, punctul 1, în urma 

unui act de voinţă a celui în cauză, vor fi imediat raportate Ministerului, cu toate amănuntele şi 

dovezile ce vor fi procurate, pentru a se proceda la întocmirea jurnalului Consiliului de Miniştri 

(conform art. 52) constatând că cel în cauză a pierdut naţionalitatea română de plin drept, aşa cum 

prevede art. 37 al legii. 

§ 5. Retragerea paşaportului naţional (fie el în vigoare sau expirat) aflat eventual încă în 

posesia persoanei în cauză, se va cere - când este necesar - prin mijlocirea autorităţilor străine 

competente (Ministerul de Externe respectiv sau poliţia străină, după cum va fi cazul). 

Cu unele ţări, ca de pildă cu Germania, avem un Acord, înfăptuit prin schimb de note 

care prevede comunicarea reciprocă a naturalizărilor acordate cetăţenilor celuilalt stat. Astfel este 

cazul şi cu Italia, conform art. 13 al Tratatului consular din 17 august 1880 (Cond. Trat., nr. 772 

[F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub 

auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile 

Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 772, p. 206]). 

Art. 36, punctul 2 al legii 

§ 6. Atâta timp cât n-a făcut acte atrăgând după sine pierderea cetăţeniei, femeia română, 

căsătorită cu un străin, a cărui naţionalitate n-o dobândeşte - sau cu un apatrid - păstrează 

naţionalitatea ei de origine. 

îndată ce o asemenea femeie va dobândi efectiv o naţionalitate străină, care va fi mai 

întotdeauna aceea a soţului ei (de exemplu: după un timp de şedere în străinătate), se va considera 

că ea a pierdut naţionalitatea română. Oficiul care va avea cunoştinţă de un asemenea fapt, va 

proceda - dacă va fi cazul - la trecerea fişei de înmatriculare de la grupa A la grupa D (vezi 

Manual II, 5 A şi § 18), avizând Ministerul printr-un raport înaintat în dublu exemplar. 

§ 7. Se exceptează bineînţeles cazul - când femeia va fi făcut declaraţia prevăzută de 

Legea naţionalităţii la art. 30, al. 2, ţinându-se însă seama că o asemenea declaraţie trebuie făcută 

în formă autentică, conform art. 59 al legii. 

în ţările unde actele în formă autentică nu sunt cunoscute (de exemplu în cea mai mare 

parte a Imperiului britanic sau în U.S.A.), femeia va putea folosi în scopul arătat, un „Affidavit" 

sau alt act cu dată certă, legalizat în regulă (v. Manual III, 1 § 44-47) în cazurile când o deplasare 

la un oficiu românesc ar fi imposibilă sau greu de realizat. 

§ 8. Folosirea unui paşaport străin, emis de autorităţile ţării al cărui supus este soţul ei, de 

către o femeie căsătorită cu un străin, n-are nici un efect asupra naţionalităţii române a celei în 

cauză, precum se arată la Manual II, 4 § 6, lit. h. „Dubla naţionalitate", cât timp ea  
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Textul 
modificat v. 
Manual II, 1 
urmare 

nu ar săvârşi vreun act pozitiv de voinţă, din care s-ar putea deduce că renunţă la calitatea ei de 

cetăţeană română sau cât timp nu ar pierde naţionalitatea română prin absenţă, ca pedeapsă sau 

altfel. 

§ 9. Românca locuind în permanenţă într-o ţară străină şi măritată cu un străin, la a cărui 

naţionalitate ar avea dreptul, şi care - timp de trei ani de-a rândul - nu cere înmatricularea la un 

oficiu românesc, deşi va fi primit invitaţiile necesare în acest sens (conform Manual II, 5 A § 43) 

- se consideră că a manifestat prin aceasta, voinţa ei de a nu mai fi socotită cetăţeană română, ci că 

s-a supus protecţiei statului străin al cărui cetăţean este soţul ei, nemaiavând deci nevoie de 

protecţie română. 

Oficiul respectiv va avea grijă să menţioneze în a treia invitaţie de înmatriculare ce va 

trimite femeii, că aceasta este concluzia ce se va trage dacă ea nu va proceda în sensul arătat. 

Se vor urma apoi instrucţiunile date la Manual II, 5 A § 43. 

Art. 36, al. 3 al legii 

§ 10. Din acest punct combinat cu art. 37, rezultă că străina care a dobândit naţionalitatea 

română prin căsătorie cu un român, pierde naţionalitatea română, „când căsătoria a fost putativă 

sau s-a desfăcut prin divorţ din culpa soţiei, sau prin decesul soţului, şi când din căsătorie nu au 

rezultat copii, iar dacă au rezultat, aceştia nu se găsesc în viaţă". 

Copilul conceput se socoteşte ca fiind în viaţă dacă nu s-a născut mort (Cod. Civ. art. 

654). Se va avea însă în vedere şi cele conţinute la Cod. Civ. art. 286-291. 

Aliniatul 2 din acest punct precizează cazurile când femeia nu-şi pierde naţionalitatea 

română. 

Cuvintele „şi aceştia nu se găsesc în viaţă" referitoare la copii, trebuiesc 
Textul modificat 

interpretate ca vizând momentul desfacerii căsătoriei, iar nu acela când femeia se v ManUal II 1 

prezintă la un oficiu românesc, deoarece copiii ar putea muri între timp. urmare 

Prin copii, va trebui să se înţeleagă orice descendent în linie directă. 

§ 11. Profesorul A. Juvara a atras atenţia asupra contrazicerii între cuprinsul acestui 

paragraf şi art. 8 al legii („Pandectele Române", 1939, p. 91 [Alfred Juvara, Legea privitoare la 

dobândirea şi pierderea naţionalităţii române (Decretul regal din 16 ianuarie 1939, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 17 din 20 ianuarie 1939). In: „Pandectele Române. Repertoriu lunar de 

jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie, Partea a I-a, Jurisprudenţa Curţii de Casaţie", anul XVIII, 

Bucureşti, Editura Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1939, p. 81-102]), când este vorba 

de căsătorii nule, anulate sau putative, fără să fi rezultat copii, sau astfel de copii nu mai sunt în 

viaţă. 

Contrazicerea constă în faptul că, la art. 8, se prevede că femeia este socotită ca şi când 

nu ar fi avut niciodată naţionalitatea română a soţului, pe când art. 36, punctul 3, combinat cu art. 

35, prevede că ea pierde de plin drept, această naţionalitate, pe care deci, a 

avut-o cândva. 

Deşi soluţiunea art. 8 este negreşit mai juridică, oficiile noastre vor 

alege pe cea dată de art. 36, al. 3, ca fiind mai practică, considerând că femeia 

în cauză va fi beneficiat poate de o protecţie a statului nostru nu numai 

teoretică, ci chiar efectivă, dacă a avut cumva dificultăţi cu autorităţile străine, 

în timpul cât s-a folosit de paşaport românesc. 

Asemenea cazuri vor fi deci semnalate Ministerului, pentru a se putea face 
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însemnările cuvenite în registrele de stare civilă respective.  
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Pentru procedura de urmat în cazul unei despărţenii, se vor observa instrucţiunile date la 

Manual II, 15 § 10, lit. e. 

§ 12. „Străina" în sensul art. discutat înseamnă femeia care avea o altă naţionalitate decât 

cea română, în momentul celebrării căsătoriei desfăcute. 

Femeia care ar fi fost apatridă înainte de căsătorie, pierde de asemenea cetăţenia română. 

§ 13. Datoria oficiilor este să aplice legea, îndată ce vor afla despre desfacerea unei 

căsătorii, în condiţiunile arătate, numai însă dacă femeia în cauză este domiciliată sau 

înmatriculată în circumscripţia lor. 

§ 14. Conform art. 37, femeia pierzând de plin drept naţionalitatea română, fără ca legea 

să ceară vreo altă formalitate sau constatare, ci numai dacă condiţiunile art. 36, al. 3, vor fi 

îndeplinite, reiese că paşaportul naţional aflat eventual în posesia ei, trebuie să fie retras, îndată ce 

va fi cu putinţă (v. Manual II, 6 § 8, lit. o), şi că fişa ei de înmatriculare va fi trecută din grupa A 

la grupa D (Manual II, 5 A § 18), observându-se cele arătate mai jos la § 15-17. 

Oficiul va raporta Ministerului, îndată ce se va fi conformat acestor dispoziţiuni legale. 

§ 15. Sunt totuşi cazuri când legea va trebui interpretată, mai mult după spiritul decât 

după litera ei: 

Dispoziţiunea luată mai sus la § 13 limitează competenţa oficiilor. 

Ministerul socoteşte într-adevăr că oficiile nu vor trebui să intervină când un cetăţean 

român însoţit de soţia sa, născută străină şi neavând copii, încetează din viaţă, în timpul unei 

călătorii în străinătate. Oficiul în circumscripţia căreia a avut loc decesul nu va pricinui deci 

văduvei nici un fel de dificultate, ea urmând să se înapoieze acasă cu paşaportul românesc cu care 

a călătorit cât timp soţul ei era în viaţă. Cercetarea naţionalităţii acestei văduve cade în sarcina 

oficiului funcţionând în circumscripţia de domiciliu a celei în cauză sau a autorităţilor competente 

din România când acest domiciliu s-ar afla în ţară. Oficiul în circumscripţia căruia a avut loc 

decesul, va putea însă semnala cazul Ministerului, dacă socoteşte de cuviinţă, mai ales atunci când 

trecutul văduvei ar fi pătat de o atitudine duşmănoasă sau contrarie intereselor ţării. 

§ 16. Pentru a evita îndeplinirea formalităţilor oneroase, şi de fapt inutile, ale redobândirii 

cetăţeniei române prin recunoaştere, de către văduva unui român, ea însăşi fiind de origine etnică 

română, dovedind aceasta prin acte, şi dacă atitudinea celei în cauză faţă de ţară a fost 

satisfăcătoare. Oficiul va raporta Ministerului amănuntele necesare pentru a se putea clasa 

chestiunea, dacă este cazul, femeia continuând să beneficieze de paşaport naţional, ca şi când ar fi 

fost cetăţeană română din naştere. 

§ 17. S-a arătat mai sus la § 14 că străina care pierde naţionalitatea română prin 

desfacerea căsătoriei, nu mai are drept la paşaport sau alt act de călătorie românesc.  

Ea va redobândi probabil naţionalitatea ce avea înainte de căsătorie, deşi aceasta nu se 

întâmplă întotdeauna
a
. 

Ea va putea deveni, fie: 

a) cetăţeana ţării în care se găseşte, în care caz ea nu ne va mai pricinui nici un fel de 

dificultate, deoarece locuieşte în patria ei; 

b) cetăţeana ţării ei de origine, alta decât ţara în care se găseşte şi îşi va lămuri atunci 

cetăţenia la oficiul diplomatic sau consular de care depinde - datoria oficiului nostru fiind să-i 

îndeplinească, după putinţă, îndeplinirea formalităţilor necesare; 

a
 Legea suedeză, de pildă, cere ca ea să fie stabilită în Suedia, pentru a redobândi naţionalitatea ei de origine.  

c) apatridă, dacă ţara ei de origine n-ar mai primi-o în comunitatea naţională, sau dacă 
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era apatridă înainte de căsătoria desfăcută. 

In acest din urmă caz, retragerea naţionalităţii române avută în timpul căsătoriei ar putea 

pricinui oficiilor noastre, oarecari dificultăţi. 

Intr-adevăr autorităţile competente ale ţării în care se găseşte femeia, uzând de dreptul lor 

suveran, vor încerca poate să o expulzeze în ţara de unde a venit, mai ales dacă ea ar fi un element 

indezirabil. 

Dacă o asemenea femeie a intrat în ţara străină pe baza unui paşaport emis de o autoritate 

română (în timpul căsătoriei ei sau înainte de căsătorie, cu paşaport românesc emis ilegal sau 

paşaport de apatridă „Nansen", etc., emis în România), autorităţile străine ar putea cere să fie 

reprimită în ţară. 

In acest caz oficiul nostru va raporta de urgenţă Ministerului, dând toate lămuririle 

necesare, înainte de a elibera sau prelungi vreun act de călătorie sau de a viza paşaportul de 

apatridă al celei în cauză, declarându-se autorităţilor străine competente că chestiunea a fost 

supusă Ministerului pentru luarea unei hotărâri urgente. 

Articolul 38 al legii 

§ 18. Ce efecte are dobândirea naţionalităţii străine de către capul familiei, asupra 

naţionalităţii soţiei sau copiilor ? 

Legea noastră se subordonează în asemenea cazuri, într-o anumită măsură, dispoziţiunilor 

legii străine, ceea ce este logic şi necesar, spre a evita ca românii despre care este vorba (soţia şi 

copiii) să devină cumva apatrizi fără nici o vină a lor. 

Un oficiu diplomatic sau consular, chemat să aplice acest articol, trebuie deci să cunoască 

şi legea ţării sale de reşedinţă. Textul legii străine respective va fi inserat în exemplarul din 

Manual încredinţat, fiecărui oficiu în parte, acest text urmând să fie ţinut întotdeauna la zi, cu 

modificările eventuale. 

Pentru aplicarea alineatului 2 al art. 38, se va vedea Manual II, 3 C § 4. 

§ 19. Pe baza acestui alineat, se aplică soţiei şi copiilor rămaşi români, acelaşi principiu 

ca cel arătat mai sus în cazul româncei căsătorită cu un străin (§ 6-9 de mai sus). 

Copilul nu se poate lepăda însă definitiv de naţionalitatea română înainte de majorat, 

precum s-a arătat la § 3, al. 2 de mai sus. 

Articolul 39 al legii 

§ 20. Pentru aplicarea acestui articol se vor urma instrucţiunile cuprinse în Manual II, 5 

A § 21 şi Manual II, 10 § 14. 

C. Pierderea naţionalităţii române ca pedeapsă 
(Art. 40, punctul 1, al legii) 

§ 21. Acest paragraf prevede pierderea de plin drept a naţionalităţii române prin intrarea 

în serviciul unui stat străin, fără prealabila autorizaţie a guvernului român. 

Legea nu precizează în ce condiţiuni şi care organ al statului este competent să acorde 

asemenea autorizaţii. 

Pierderea naţionalităţii trebuie constatată prin jurnalul Consiliului de Miniştri. 

îndeplinirea formalităţilor necesare pentru întocmirea jurnalului, cade însă în sarcina organelor 

Ministerului Afacerilor Străine şi a celor ale Departamentului Justiţiei. 
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Oficiile noastre vor trebui deci să aprecieze, de la caz la caz, dacă un fapt săvârşit poate 

sau nu fi socotit ca „intrarea în serviciul unui stat străin". 

Cuvântul „serviciu" trebuie interpretat într-un sens foarte strict, oficiile judecând ce fel 

de activitate, plătită sau nu, poate fi socotită contrară interesului ţării şi deci incompatibilă cu 

purtarea unui bun român. 

§ 22. Ministerul socoteşte de folos să amintească următoarele cazuri ivite: 

a) Nu se poate socoti ca intrare în serviciul unui stat străin când un tânăr medic a plecat 

pentru a se perfecţiona în străinătate, făcând în acest scop un stagiu (chiar plătit) într-un spital de 

stat străin. O asemenea persoană va fi ţinută însă bineînţeles să se înmatriculeze la oficiul 

românesc respectiv şi să se folosească exclusiv de un paşaport naţional; 

b) Un actor român angajat pentru un timp ca societar la un teatru de stat străin, nu va fi 

socotit nici el ca fiind în serviciul acelui stat, cât n-a jucat cumva în vreo piesă de teatru cu 

tendinţe ostile ţării noastre, în care caz cele două fapte, luate împreună, vor constitui negreşit un 

act căzând sub prevederile art. 40, punct. 1 sau punct. 3 sau punct. 5 ale Legii naţionalităţii 

române; 

c) De asemenea, în cazul unui cântăreţ angajat vremelnic de o operă străină sau cu un 

artist făcând parte dintr-o orchestră filarmonică; 

d) Se întâlnesc destul de frecvent cazuri când marinari români să fi fost aproape siliţi să 

contracteze angajamente, în timp de război, pe vase comerciale aparţinând unui stat străin 

beligerant, fie că acel stat este sau nu în stare de război cu România. 

Oficiile sunt datoare să examineze astfel de cazuri cu cea mai mare atenţiune, 

comunicând Ministerului toate faptele găsite, pentru a se putea lua hotărârea cuvenită. 

în legătură cu aceasta, se vor observa însă dispoziţiunile art. 61, punctul 1 din Legea 

pentru organizarea marinei comerciale din 1907 care dispune că este considerat ca pirat: „orice 

român care, fără autorizaţia M.S. Regelui ar lua comanda unui vas ce aparţine unei puteri care este 

în război cu România". Redactarea articolului lasă de dorit, fiindcă nu se poate concepe cazul 

când o asemenea autorizaţie regală ar putea fi dată. 

Ar mai fi de obiectat că dreptul internaţional dă un alt sens cuvântului de „pirat", fiind 

vorba aici de crima de „înaltă trădare", iar nu de piraterie. 

Oficiile noastre în străinătate vor semnala Ministerului orice cazuri de acest fel ce ajung 

la cunoştinţa lor în timp cât România se găseşte în stare de război. Asemenea fapte cad negreşit 

totodată sub prevederile art. 41, punct. 5 din Legea naţionalităţii cât şi sub cele ale art. 187, punct. 

2, Cod Penal; 

e) O româncă servind în Crucea Roşie străină în timp de război, va fi judecată după 

împrejurări; 

f) Un protestant sas din Ardeal făcând un stagiu de preot în Germania, nu a fost socotit ca 

fiind intrat în serviciul unui stat străin, deoarece preoţii sunt plătiţi în Germania dintr-un fond 

deosebit, şi nu direct de statul german; 

g) Un evreu român, membru în delegaţia comercială sovietică la Berlin, organ al statului 

respectiv, a pierdut însă, cu drept cuvânt, naţionalitatea română de plin drept. 

Oficiile sunt în tot cazul datoare să supună fiecare caz dubios care se iveşte, aprecierii 

Ministerului, pentru a se putea hotărî. 
(Art. 40, punctul 2 al legii) 

§ 23. Acest punct prevede pierderea de plin drept a naţionalităţii prin intrarea în serviciul 

străin al unei puteri străine sau prin alăturarea la o corporaţie străină. 
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Legea fiind categorică, asemenea cazuri vor fi raportate Ministerului, care va hotărî 

măsurile de luat în înţelegere cu Ministerul Justiţiei, avându-se în vedere situaţia politică în care 

ne-am putea afla în acel moment. 

În trecut, intrarea în organizaţiile S.A. sau S.S. sau în Legiunea străină franceză au fost 

socotite îndeajuns pentru aplicarea dispoziţiunilor acestui punct. Intrarea în Garda papală ar putea 

fi socotită drept caz similar. 

Oficiile nu vor proceda însă la retragerea paşapoartelor în asemenea cazuri înainte de a 

primi instrucţiunile precise de la Minister. 

§ 24. Acest punct este în strânsă legătură cu art. 41, punct. 1, 3 şi 4 şi cu art. 43, fiind în 

toate aceste cazuri, vorba de delicte militare. 

Dacă cei prevăzuţi la art. 41, punct. 1 şi la art. 43, nu merită nici un fel de îngăduinţă din 

partea noastră, urmând ca ei să fie trataţi cu severitate, nu este întotdeauna astfel cu cei din situaţia 

prevăzută de art. 40, punct. 2 şi de art. 41, punct. 3 sau 4. 

Legiuitorul a şi ţinut seama de acest fapt, lăsând în competenţa Consiliului de Miniştri 

constatarea cazurilor menţionate la art. 41, ceea ce înseamnă de fapt că felul în care chestiunea va 

fi prezentată de oficiul nostru din străinătate şi felul în care va fi tratată la Minister, vor fi 

hotărâtoare. S-au ivit de exemplu cazuri când cetăţenii români minori au intrat în serviciul militar 

al unei puteri străine sau când un angajament a fost luat sub presiune morală sau chiar fizică. 

In asemenea cazuri, Consiliul de Miniştri ar şovăi desigur să semneze jurnalul necesar 

pentru constatarea denaturalizării. Socotim deci că, chestiunea nici nu trebuie dusă întotdeauna 

atât de departe, putând fi clasată uneori de Ministerul Afacerilor Străine. 

§ 25. La art. 40 din lege, este de semnalat un aviz al Consiliului Juridic al Ministerului nr. 

119 din 28 noiembrie 1939, prin care s-a găsit că dovada înrolării unui român într-o armată 

străină, sau dovada supunerii sale la o protecţie străină, nu incumbă acestuia, ci autorităţilor 

româneşti (legaţiunilor şi consulatelor) care trebuiesc să obţină aceste dovezi pentru a fi puse la 

dispoziţia Consiliului de Miniştri. Aceasta nu împiedică pe interesat de a produce el însuşi actele 

ce crede de cuviinţă pentru a dovedi înrolarea sa într-o armată străină sau supunerea lui la o 

protecţie străină. 

Art. 40, punctul 3 al legii 

§ 26. Acest punct prevede că naţionalitatea română se pierde prin supunerea unei 

protecţii străine. 

Dispoziţiunile celor două puncte din art. 40 discutate mai sus, au fost luate din Codul 

Napoleon. Acest al treilea punct este însă specific românesc, găsindu-şi explicaţia istorică în 

obiceiul luat de mulţi negustori (sudiţi), în timpul suveranităţii turceşti, de a se supune protecţiei 

austriece sau ruseşti, ceea ce era fireşte contrar intereselor ţării. 

§ 27. Într-o Lege de drept public, cum este cea a naţionalităţii, este principia! de dorit o 

cât mai mare preciziune a textului. Legiuitorul a socotit însă de folos să nu dea un caracter prea 

precis art. 40, punct 3. In asemenea condiţiuni, este nimerit ca oficiile noastre chemate să aplice 

legea, să dea o interpretare dreaptă dar totodată în folosul obştesc, acestui text care nu este 

imperativ, fiind lipsit de preciziune. Rezultatele bune sau rele, drepte sau nedrepte, ale 

interpretării ce va fi dată legii, în fiecare caz ce se va prezenta, vor atârna deci adesea de calitatea 

funcţionarilor acestui Departament, datori să semnaleze cazurile ivite. 

Simpla folosire a unui paşaport străin, poate constitui adesea un act de supunere, în 

sensul acestui punct - nu însă în mod invariabil: 
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a) S-au menţionat mai sus, la § 6-8, cazul femeii care şi-a păstrat naţionalitatea română 

cu ocazia căsătoriei sale cu un străin (conform art. 36, punct 2) şi care se foloseşte totuşi de un 

paşaport străin, uneori chiar sub o presiune morală destul de puternică; 

b) Alt caz este, când un român de origine călătorind spre ţară, venind dintr-un continent 

transoceanic unde România nu are poate o reprezentanţă diplomatică sau consulară, sau unde 

existenţa unor asemenea oficii n-a fost cunoscută de cel în cauză, uneori poate din lipsă de 

cultură. 

Pentru a putea ajunge în Europa, acest român se va fi folosit uneori, de un „paşaport 

străin", deoarece n-a putut obţine un paşaport român (principiu stabilit i.a. la art. 7, punct. 4 al 

regulamentului anexat la Manual II, 17). 

Retragerea naţionalităţii române în asemenea cazuri, va depinde de împrejurări. Şeful 

oficiului este dator să judece fiecare caz, ţinând seama de meritele individului şi luând toate 

informaţiunile ce ar fi cu putinţă asupra românului în chestiune (v. § 38 de mai jos şi Manual II, 

11) asupra rudelor sale din România ş.a.m.d. El va referi în tot cazul Ministerului, înainte de a 

elibera un paşaport sau alt act de călătorie pentru înapoierea în ţară; 

c) Faptul că un român de origine s-a folosit de un paşaport maghiar pentru a putea părăsi 

Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei ungare, în anul 1941, plecând în Germania cu acel paşaport, 

nu a fost interpretat recent de Minister că ar fi un act de supunere la o protecţie străină, părere 

împărtăşită de altfel şi de Departamentul Justiţiei, în urma avizului 253 din 17 martie 1942 al 

Consiliului Superior al Avocaţilor Publici. 

§ 28. Evreii şi alţi minoritari, rămaşi în Franţa, Anglia şi alte ţări, timp de mai mulţi ani 

fără a fi înmatriculaţi şi fără paşaport românesc, pot fi socotiţi ca intrând în prevederile acestui 

articol, mai ales dacă n-au dat curs, trei ani de-a rândul, invitaţiilor de a se înmatricula, făcute de 

oficiul român competent (v. Manual II, 5 A § 43 şi Manual II, 6). Aceasta mai ales dacă ei 

practică vreo profesiune prin care sunt legaţi de fapt de ţara străină unde locuiesc (avocaţi, medici, 

ingineri), făcând parte dintr-un corp profesional ceea ce poate fi desigur interpretabil ca „supunere 

unei protecţii străine". 

Raportând cazurile ce s-ar ivi, oficiile vor arăta întotdeauna foloasele eventuale ce ar 

putea aduce cu sine menţinerea unui astfel de înstrăinat ca cetăţean român, avându-se în vedere că 

ţara noastră este destul de bogată în oameni pentru a nu simţi nevoia să păstreze în comunitatea 

naţională unele elemente dubioase. 

Făcându-se propunerile respective, se va lua în consideraţie atât intenţiile cât şi trecutul 

celui în cauză, precum rezultă din actele sale. Se vor observa şi notele trecute eventual la rubrica 

10 din fişa sa de înmatriculare (v. Manual II, 5 A § 24). 

Art. 41 al legii 

§ 29. In legătură cu art. 41, observăm că „naţionalitatea română poate fi retrasă" ceea ce 

nu înseamnă că trebuie să fie retrasă, în anumite condiţiuni. 

Ministerul este în drept să se aştepte ca oficiul respectiv să prezinte şi în asemenea cazuri 

o documentaţie obiectivă şi cât mai completă. Se va evita astfel ca, Consiliul de Miniştri să fie pus 

în situaţia de a lua o hotărâre nedreaptă, bazată pe premise greşite. Comisia pentru constatarea de 

naturalizare şi recunoaştere (art. 18 şi 52 ale legii) va ţine întotdeauna seama de cele constatate de 

organele Ministerului nostru, mai ales dacă ele lucrează cu pricepere. 

În ceea ce priveşte îndeosebi pe cei chemaţi la concentrare, se vor observa instrucţiunile 

date pentru cazuri de boală, sărăcie, forţă majoră etc., la Manual IV, 2. 
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§ 30. Prin art. 41, punct. 2 al legii, ni s-a dat în mână un mijloc simplu şi eficace pentru a 

retrage naţionalitatea celor care au părăsit ţara „în mod clandestin şi fraudulos, indiferent din ce 

cauză". Textul s-ar putea opri aici, cele ce urmează nefiind decât o repetare a unora din aceste 

cauze. 

Aici mai mult ca oricând, judecata consulului este necesară. El va afla în genere despre 

aceste cazuri, numai în momentul când fugarul clandestin se adresează oficiului său solicitând un 

paşaport naţional, care nu poate fi dat însă decât după încuviinţarea Ministerului. Luând un 

interogator şi procedând după principiile stabilite mai jos la § 38, consulul va trimite Ministerului 

rapoarte documentate, cerând dacă este cazul, îndeplinirea formalităţilor prevăzute la art. 52 din 

lege, ori de câte ori este vorba de un minoritar sau chiar de un român de origină ale căror 

sentimente faţă de patrie ar putea fi socotite ca fiind lipsite de lealitate. 

Sarcina probei lealităţii sale cade însă, în acest caz, asupra celui care s-a pus afară de 

lege, părăsind ţara în mod „clandestin şi fraudulos". 

Aceste probe pot fi culese: 

a) de consul, prin martori sau alte mijloace de probaţiune admise de lege - pentru timpul 

cât a stat fugarul în străinătate, sau 

b) de autorităţile competente din localitatea unde a stat el în România înainte de a părăsi 

ţara. Într-un caz şi într-altul, se va lua în consideraţie atmosfera în care a trăit, reputaţia rudelor 

apropiate ce poate avea, faptul dacă a fost sau nu pedepsit de justiţie, etc. 

Comisia pentru constatarea condiţiilor de naturalizare şi recunoaştere se va bizui, fără 

îndoială, pe documentaţia produsă din ambele părţi, din ţară şi din străinătate, înainte de a-şi 

prezenta raportul cuvenit Ministerului de Justiţie, conform art. 52 al legii. 

În legătură cu acest punct, se va observa, că faptul de a ieşi din ţară, prin alte locuri decât 

cele destinate trecerii călătorilor, sau chiar „prin aceste locuri, dar în ascuns", constituie delictul 

de trecere frauduloasă a frontierei, pedepsit conform art. 267 Cod Penal şi că trecerea frontierei 

„în mod clandestin, pe o zonă în stare de asediu" constituie o infracţiune prevăzută de art. 579 

Codul Justiţiei Militare din 1937. 

Ambele aceste infracţiuni au fost amnistiate, când au fost săvârşite de români de origină 

etnică germană, prin Decretul nr. 3.864 din 20 noiembrie 1940 (Mon. Of. nr. 277 din 23 

noiembrie. 1940), cu condiţia însă ca ele să fie fost în curs de cercetare, de instrucţie de judecată 

sau definitiv judecate", în momentul promulgării Decretului de amnistie, adică la 20 noiembrie 

1940. 

Decretul aplicându-se şi „pedepselor principale, accesorii, complimentare şi măsurilor de 

siguranţă" (conform art. 3) reiese că cetăţeanul de origină germană căruia i sa retras cetăţenia 

română înainte de 20 noiembrie 1940, pe temeiul art. 41, punct. 2 al Legii naţionalităţii, ar putea 

cere, în teorie, anularea acestei pedepse
16

. 

In practică nu este aşa, şi oficiile sesizate eventual de asemenea cereri, vor pune în vedere 

celor în drept că orice reclamaţie în acest sens este în genere zadarnică, avându-se în vedere 

dispoziţiunile art. 40, punct. 3 al Legii naţionalităţii discutat pe larg la paragrafele 26-28 de mai 

sus. 

O înapoiere în România ca simplu oaspete a celui în cauză, devenit sau nu, între timp, 

cetăţean german, ar fi însă cu putinţă, dacă nimic nu se opune, delictul său, căzând sub prevederile 

Codului Penal sau a Codului de Justiţie Militară, fiind complet amnistiat, prin Decretul menţionat, 

din 20 noiembrie 1940. 

In ce priveşte expresiunea „de origină etnică germană" folosită în decretul de amnistiere 

menţionat, oficiile se vor îndruma după criteriile arătate mai jos la § 49. 
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Art. 42 al legii 

§ 31. Oficiile sunt datoare să semnaleze toate faptele ce ajung la cunoştinţa lor, fiind în 

interesul obştesc ca alineatul 1 din acest articol să fie întotdeauna aplicat după spiritul şi litera lui. 

La art. 2 din acest articol, cuvintele „condamnare la închisoare", înseamnă bineînţeles „o 

pedeapsă infamantă". 

Dacă de exemplu, naturalizatul a avut nenorocirea de a călca o persoană cu automobilul, 

fiind găsit neglijent şi condamnat la închisoare pe un an, aceasta nu va îndritui pe consul să-l 

semnaleze pentru a i se retrage naţionalitatea (v. Manual III, 7 § 4 „Cazierul judiciar"). 

Art. 45 şi 46 ale legii 

§ 32. Aceste articole tratează despre retragerea eventuală a naţionalităţii române a soţiilor 

şi copiilor celor care au pierdut cetăţenia ţării. 

Aplicarea acestor dispoziţiuni urmând a fi făcută de asemenea printr-o hotărâre a 

Consiliului de Miniştri, acest Departament cere şi aici din partea oficiilor sale, o documentaţie 

obiectivă, pentru a evita ca înalta autoritate a Consiliului de Miniştri să fie cumva ştirbită, prin 

luarea unei hotărâri nedrepte, bazată pe informaţii incomplete, pătimaşe sau greşite. 

Nimic nu împiedică, în asemenea cazuri, ca funcţionarul competent să invite pe soţia şi 

chiar pe copiii minori în stare de a judeca, aflaţi în circumscripţia oficiului respectiv, să facă o 

declaraţie în scris în apărarea lor, document care va fi trimis Ministerului, împreună cu raportul 

întocmit asupra pricinii. 

D. Pierderea naţionalităţii prin absenţă 
Art. 48 şi 49 ale legii 

§ 33. Prin art. 48 şi 49 ale Legii naţionalităţii, s-a introdus în dreptul românesc un 

principiu până atunci necunoscut la noi, aplicat însă în legislaţia multor state străine şi chiar în 

Palestina, când este vorba de evrei naturalizaţi. 

Scopul acestei dispoziţiuni a fost de a găsi un mijloc legal de a limita drepturile la 

cetăţenie, în caz de „absenţă", stabilind definitiv situaţia de fapt în care se găsesc foarte mulţi 

minoritari în ţările străine, precum s-a arătat la Manual II, 2 § 15-17. Prin extinderea ce înţelegem 

să dăm aplicării art. 40, punctul 3 al legii (v. mai sus § 27-28), va fi însă cu putinţă să retragem 

naţionalitatea română în multe cazuri, fără să aşteptăm împlinirea termenului de absenţă, cam 

lung, de 10 ani, prevăzut de legiuitor. 

§ 34. După experienţa acestui Departament, rostul adevărat al dispoziţiunii luate prin art. 

48, n-a fost întotdeauna bine înţeles de misiunile noastre - eroare explicabilă şi într-o anumită 

măsură scuzabilă -, prin faptul că instrucţiunile explicative necesare nu au fost date până acum. 

Intenţia legiuitorului n-a putut fi de a împiedica pe românii de sânge, cetăţeni buni, să se 

înapoieze în România, după o lungă absenţă, din America sau aiurea, caz foarte frecvent în unele 

ţări de dincolo de ocean. Dovada acestui fapt o găsim în dispoziţia art. 55 al legii, care prevede că: 

„cel care şi-a pierdut naţionalitatea română prin absenţă, şi-o poate recăpăta prin recunoaştere, 

dacă se stabileşte în mod efectiv în ţară şi dacă este român de origine". 

Ar fi, pe de altă parte, inutil să punem în mişcare aparatul nostru administrativ şi judiciar, 

mergând până la întocmirea unui jurnal al Consiliului de Miniştri, precum prevede legea, pentru a 

retrage naţionalitatea unui român de origine, pe temeiul absenţei, urmând ca acelaşi român să 

redobândească apoi, pe cale de recunoaştere, naţionalitatea astfel pierdută, pricinuind cetăţeanului 
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cheltuieli de prisos, iar funcţionarilor statului o muncă de Sisif. 

§ 35. Aceasta n-a putut fi intenţia legiuitorului ! Oficiile vor proceda deci precum 

urmează: lucrând nu numai după litera, ci şi după spiritul legii: 

A) Când este vorba de un minoritar, mai ales când acesta nu are legături sufleteşti cu 

neamul nostru, a cărui limbă poate nici nu o cunoaşte, principiul stabilit este că se va înainta 

Ministerului un raport clar însoţit de un „interogator" (v. Manual II, 12), dându-se toate desluşirile 

necesare pentru a se putea proceda, dacă este cazul, la retragerea naţionalităţii cetăţeanului 

absenteist, în conformitate cu procedura stabilită la art. 52 al Legii naţionalităţii. 

In cazuri excepţionale, oficiul poate recomanda ca legea să fie aplicată în spiritul ei 

adevărat, evitându-se severitatea obişnuită, arătând circumstanţele favorabile, cum ar fi de pildă 

când un minoritar „absenteist" cere să se înapoieze în România, având rude apropiate în Ardeal, 

ceea ce se întâmplă de fapt foarte des printre ţăranii din acea regiune. Rămâne totuşi înţeles, că 

autorităţile din ţară au cuvântul hotărâtor, luând în consideraţie toate faptele expuse de oficiul 

nostru, avându-se însă şi în vedere că România este în primul rând o ţară a românilor - nu a 

minoritarilor. 

§ 36. Se vor observa că la art. 49 al legii, termenul de absenţă se întrerupe printr-o 

înmatriculare sau cerere de înmatriculare la un oficiu românesc în cursul celor 10 ani fixaţi de 

lege sau prin plata taxelor militare. Nu avem intenţia sau interesul să impunem cetăţenilor noştri 

paşapoarte de care nu au nevoie în unele ţări, ca de pildă în U.S.A. şi Franţa. Este însă necesar ca 

cei care sunt domiciliaţi dincolo de hotarele ţării şi preţuiesc cetăţenia românească să solicite o 

înmatriculare anuală la un oficiu românesc, fără a fi chemată să o facă. 

Rămâne deci bine stabilit că un oficiu nu va semnala un cetăţean român în scopul 

retragerii naţionalităţii „prin absenţă", dacă în termenul de 10 ani fixat de lege, el: 

a) a obţinut un paşaport naţional, cum spune legea, 

b) a fost înmatriculat la un oficiu diplomatic sau consular al ţării, 

c) a făcut cerere de înmatriculare (conform unei adrese a Ministerului de Justiţie, nr. 

20.118 din 1940), sau 

d) a plătit taxele militare, 

toate aceste fapte fiind socotite ca o manifestare a dorinţei de a rămâne cetăţean român, cât timp 

nu există dovezi, arătând că şi-a pierdut drepturile ce avea la naţionalitatea noastră, prin propriile 

sale fapte. 

§ 37. B) Când este vorba de un român de sânge în înţelesul art. 28, alin. 2 al legii, sarcina 

reprezentantului diplomatic sau consular devine mai delicată: 

Fără procedura stabilită la art. 52, nu se poate retrage naţionalitatea unui român, pe 

temeiul art. 41, 42 sau 48 al Legii naţionalităţii. 

Depinde de fapt, de Comisia pentru constatarea condiţiunilor de naturalizare şi 

recunoaştere (prevăzută la art. 18 şi 52), dacă procedura va fi urmată sau nu. 

Datoria organelor noastre diplomatice sau consulare este de a prezenta acestei Comisii, 

când va fi necesar, o documentaţie completă, prin mijlocirea acestui Departament, expunând cazul 

obiectiv, fără a ascunde nimic, arătând însă toate cauzele pentru care nu ar fi în interesul obştesc 

să se aplice legea cu severitatea obişnuită. 

§ 38. Când se vor ivi cazuri de cetăţeni pe care naţiunea are interes să-i păstreze în sânul 

ei, consulatele se vor îndruma în genere după următoarele norme: 

a) să existe cel puţin o prezumţiune bine întemeiată asupra originei româneşti a celui în 

cauză şi nici un dubiu asupra identităţii sale, 

b) să fie conştient şi mândru de obârşia sa românească, 
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c) să fie cinstit, serios şi muncitor, bucurându-se de o bună reputaţie şi să nu fi suferit 

nici în România, nici în alte ţări, vreo condamnare infamantă (pentru indivizi suspecţi v. Manual 

VII, 5, impresiunile digitale ale celui în cauză trebuind să fie luate ca principiu, când va fi cu 

putinţă), 

d) să rezulte din declaraţiile sale că are intenţia de a se înapoia şi a se stabili cândva în 

România, 

e) să aibă o sănătate bună pentru a nu cădea mai târziu în sarcina asistenţei publice, dacă 

se va înapoia în ţară, şi 

f) să fie în stare să-şi câştige traiul sau să posede o avere destulă pentru a-şi asigura 

întreţinerea sau să aibă rude înstărite în ţară, dispuşi să răspundă pentru el (un caz destul de 

frecvent ar fi acela când gospodari români din Ardeal doresc să aducă în ţară pe fiii lor, plecaţi de 

mulţi ani în America). 

Dacă un oficiu românesc arată că aceste condiţiuni sunt îndeplinite, după ce se va fi 

examinat cu atenţie cazul, Ministerul Afacerilor Străine va da instrucţiunile necesare pentru a se 

proceda la înmatriculare şi a se elibera paşaport dacă ar fi oportun, după ce vor fi plătite amenzile 

legale. 

Dând oficiilor noastre prezentele instrucţiuni Ministerul înţelege să sporească simţul lor 

de răspundere şi să apeleze la sentimentele de dreptate ale fiecărui funcţionar. De dibăcia lor vor 

atârna astfel, rezultatele dispoziţiunilor legale ce s-au luat prin art. 48 şi 49 ale legii, care nu pot fi 

aplicate decât în urma iniţiativei lor. De ei depinde, de acum înainte, dacă ne vom lepăda, în 

anumite condiţiuni, de numeroşi cetăţeni indezirabili de dincolo de hotarele ţării, autorităţile de la 

centru neputând judeca, fiecare caz ce se prezintă, atât de obiectiv cum poate s-o facă funcţionarul 

care se găseşte la faţa locului. 
Art. 61 al legii 

§ 39. În ceea ce priveşte executarea dispoziţiunilor art. 61 al Legii naţionalităţii, organele 

din străinătate ale acestui Departament sunt datoare să comunice autorităţilor competente, prin 

mijlocirea noastră, numele celor care se găsesc în stare de absenţă, potrivit art. 48 şi 49, îndată ce 

asemenea cazuri ajung la cunoştinţa lor. In genere, el nu vor fi cunoscute decât în ziua când cel în 

cauză se adresează unui oficiu. Un cetăţean neînmatriculat timp de 10 ani la un oficiu oarecare, 

poate fi şi este chiar în genere plecat în altă parte, iar consulatul nu este măcar în măsură să ştie 

dacă mai este în viaţă. Prin reorganizarea şi sistematizarea înmatriculărilor, arătate în Manual II, 5 

va fi în viitor, mai uşor decât a fost în trecut, să se stabilească fără pierdere de timp care cetăţeni 

se găsesc la un moment dat „în stare de absenţă". 

E. Alte cauze de pierdere a naţionalităţii române, conform Legii din 1939 
Art. 62 şi 63 ale legii 

§ 40. Articolul 62 prevede între altele, că „acei dintre locuitorii provinciilor alipite care 

nu vor cere înscrierea în listele de naţionalitate în condiţiunile acestui articol, vor fi consideraţi că 

au renunţat la cetăţenia română". 

In anul 1939 s-a acordat un ultim termen de trei luni pentru înscriere, prin Decretul-lege 

nr. 171 din 27 iulie 1939 (v. circulara nr. 86.772 din 28 iulie 1939, al cărui text se găseşte anexat 

Legii naţionalităţii la Manual II, 1). 

De la acea dată registrele de naţionalitate au fost definitiv închise. 

Articolul 63 al legii prevede că cei care „la intrarea în vigoare a legii locuiesc în 

străinătate de cel puţin 10 ani, fără acte de călătorie ..., vor fi socotiţi a fi pierdut naţionalitatea 
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română dacă până la 1 februarie 1940 nu se vor înmatricula la un oficiu diplomatic sau consular 

român". 

§ 41. Prin aceste două articole, legiuitorul a recunoscut deci că cei în cauză au avut într- 

adevăr naţionalitatea română, la care au renunţat sau pe care au pierdut-o în condiţiunile 

stabilite. 

O redobândire a naţionalităţii române astfel pierdută nu este cu putinţă decât pe cale de 

recunoaştere sau naturalizare. 

Art. 64 al legii 

§ 42. Termenii acestui articol fiind categorici, nu încape nici o îndoială că cetăţenii 

români, care la data de 1 februarie 1939 locuiau în străinătate, având vârsta de 25 ani împliniţi, 

fără să fi satisfăcut obligaţiunile Legii de recrutare, şi-au pierdut naţionalitatea de plin drept, pe 

data de 1 februarie 1940, dacă până atunci n-au satisfăcut aceste obligaţiuni. 

Şi în acest caz, nu rămâne deschisă decât calea recunoaşterii sau naturalizării pentru 

redobândirea naţionalităţii pierdute. 

§ 43. Evreii, în înţelesul art. 2 al Decretului-lege nr. 2.650 din 8 august 1940 (Monitorul 

Oficial nr. 183 din 9 august 1940), privitor la starea juridică a locuitorilor evrei din România, 

indiferent de categoria din care fac parte, sunt excluşi atât de la pregătirea premilitară, cât şi de la 

serviciul militar. 

Articolul 8 al regulamentului asupra Decretului-lege nr. 2.030 din 12 iulie 1941, relativ la 

statutul militar al evreilor, prevede însă că „Legea asupra recrutării armatei şi regulamentul ei, în 

parte privitoare la operaţiunile de recensământ şi recrutare, se aplică şi evreilor", cu deosebire şi 

adausurile prevăzute în acel regulament. 

Statutul militar al evreilor (Decret-lege nr. 3.984 din 4 decembrie 1940, Monitorul 

Oficial nr. 287 din 5 decembrie 1940), cât şi art. 14 din regulamentul menţionat, mai prevăd: a) că 

evreii vor presta munci de interes obştesc şi b) că vor plăti taxe militare, în schimbul serviciului 

militar. 

Evreii titulari de paşapoarte naţionale eliberate, preschimbate sau prelungite în 

străinătate, se găsesc însă în neputinţă de a îndeplini prima din aceste obligaţiuni. Diferite 

dispoziţiuni administrative, opresc înapoierea lor în ţară, începând de la 1 septembrie 1938 

(conform circularei ministeriale nr. 49.252 din 22 august 1938). 

Ar fi însă nedrept a sancţiona un individ (prin retragerea naţionalităţii) pentru o 

infracţiune sau o omisiune (în cazul de faţă neobservarea Legii recrutării) împiedicându-l pe de 

altă parte, prin dispoziţiuni administrative, să-şi îndeplinească obligaţiunile legale. 

Ministerul a şi ţinut seama de acest fapt, dând, între altele, circulara ministerială nr. 

10.346 din 21 februarie 1941. Urmează să dea şi de aici înainte instrucţiunile necesare, arătând, de 

la caz la caz, cum vor trebui să procedeze oficiile noastre. Aceste instrucţiuni vor fi date fără 

patimă, cu dreptate, avându-se în vedere însă că evreul nu este şi nu poate fi în genere un prieten 

al românului ! 

II. DECRETUL PENTRU REVIZUIREA CETĂŢENIEI 

§ 44. Prin acest Decret nr. 169 din 21 ianuarie 1938 (Monitorul Oficial nr. 18 din 22 

ianuarie 1938), al cărui text se află împreună cu Legea naţionalităţii, la Manual II, 1 legiuitorul a 

găsit un mijloc de eliminare a multor minoritari, fără legături sufleteşti cu ţara noastră. 
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Acest Decret se aplică mai ales evreilor, în sensul celor arătate prin Decretul-lege nr. 

2.650 din 8 august 1940 (Manual III, 14). 

§ 45. Când un evreu se prezintă deci la un oficiu din străinătate, solicitând paşaport pe 

baza unui act de călătorie, eliberat înainte de 21 ianuarie 1938, sau declarând că n-a beneficiat 

până acum de paşaport naţional, sau că nu poate prezenta un act de revizuire în regulă, este inutil 

ca legaţiunea sau consulatul respectiv să mai raporteze Ministerului despre acest caz. Deoarece 

evreul în chestiune nu poate obţine paşaport naţional nici astăzi, nici în viitor, la nici unul din 

oficiile noastre, este o pierdere de timp pentru acestea, cât şi pentru autorităţile din ţară să se mai 

ocupe de un asemenea caz. 

§ 46. Se va completa însă o fişă pentru petiţionarul de paşaport refuzat, ea va fi clasată la 

grupa D, conform instrucţiunilor date în Manual II, 5 A § 18 şi următoarele. 

împreună cu numele individului respins, se va indica şi numărul sub care a fost clasată 

petiţia respectivă. 

III. CONVENŢIA REFERITOARE LA REPATRIEREA ÎN GERMANIA A 

POPULAŢIEI DE ORIGINE GERMANĂ DIN BUCOVINA DE SUD ŞI 

DOBROGEA 

§ 47. Această Convenţie, încheiată la Bucureşti, în ziua de 22 octombrie 1940, a fost pe 

deplin executată. 

A dat însă naştere la multe reclamaţii ulterioare, numeroşi foşti cetăţeni români, de 

origine etnică germană, repatriaţi în Germania, nu numai din Bucovina de Nord şi Basarabia, 

regretând mai târziu că au părăsit România. 

Textul Convenţiei este cu toate acestea categoric, prevăzând la art. 1 că: „declaraţiunea 

făcută de cei în cauză înaintea comisiei de repatriere are efectele unei declaraţiuni formale cu 

privire la naţionalitatea română. 

§ 48. Punctul de vedere al acestui Departament, împărtăşit de Ministerul de Justiţie, 

conform adresei nr. 22.037 din 14 februarie 1942, este că, indiferent dacă reclamanţii au fost sau 

nu încetăţeniţi în Germania ulterior repatrierii lor - ei au pierdut naţionalitatea română, pe baza 

art. 40, punctul 3, din Legea naţionalităţii din 1939 - putând redobândi această naţionalitate numai 

pe cale de recunoaştere sau naturalizare.. 

Se exceptează, bineînţeles, elementele pur româneşti, plecate din Bucovina de Nord sau 

Basarabia, în timpul ocupaţiunii ruseşti, cu ocazia repatrierii elementului german din acele 

provincii, însă sub rezerva nesăvârşirii vreuneia din faptele prevăzute de Legea naţionalităţii 

române, ca atrăgând, după sine, pierderea ei. 

Cazurile ce se vor ivi, vor fi raportate Ministerului, urmându-se procedura şi principiile 

arătate mai sus la § 40. 

§ 49. Cuvintele „de origine etnică germană" vor fi interpretate de oficiile noastre aşa cum 

au fost interpretate şi de autorităţile germane, la aplicarea convenţiei. Este de ajuns ca unul din 

părinţi să fie de origine etnică germană, pentru a fi socotiţi ca intrând în cadrul art. 4 al convenţiei. 

§ 50. Din punct de vedere strict juridic, socotim că şi cei de obârşie mixtă, având un 

părinte de origine ruteană, rusă, polonă sau izraelită, sau supus unei protecţii străine, conform art. 

40, alin. 3, al Legii naţionalităţii, când au plecat împreună cu nemţii repatriaţi. 

§ 51. Termenul prevăzut pentru renunţarea la naţionalitatea română, în cadrul acestor 

convenţii (conform art. III din Acordul Adiţional) a expirat la 1 ianuarie 1942. Pentru renunţările 
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efectuate după această dată, se vor vedea instrucţiunile date la Manual III, 2. 

IV. TRATATUL DE LA CRAIOVA DIN 7 SEPTEMBRIE 1940 

§ 52. Art. 3 din acest Tratat cuprinde dispoziţiunile luate pentru efectuarea unui schimb 

de populaţie obligatoriu dintre supuşii români de origine etnică bulgară din judeţele Tulcea şi 

Constanţa şi de supuşii români de origine etnică română din judeţele Durostor şi Caliacra, 

termenul fixat pentru acest schimb fiind de trei luni. Acelaşi articol mai prevede un schimb de 

populaţie facultativ din alte regiuni ale României şi Bulgariei, într-un termen de un an. 

În practică, rarele chestiuni de naţionalitate prezentate oficiilor pentru executarea acestui 

articol, vor fi supuse Ministerului pentru hotărâre. 

V. LOCUITORII DIN BASARABIA ŞI BUCOVINA DE NORD
17

 

§ 53. Cetăţenia acestor locuitori este hotărâtă prin Decretul-lege nr. 2.509 din 3 

septembrie 1941, discutat îndeaproape la Manual II, 17. 

Cele trei puncte importante de observat aici sunt: 

a) ca drepturile la cetăţenia română a celui în cauză să fi fost bine stabilite, pe ziua de 28 

iunie 1940, 

b) ca cel în cauză să nu fi făcut acte căzând sub prevederile art. 2 sau 3 ale legii sus-

menţionate, 

c) ca cel în cauză să nu fi făcut, între timp, alte acte aducând după sine pierderea 

drepturilor sale la naţionalitatea română. 

Oficiile vor mai observa că naţionalitatea română nu se retrage, potrivit art. 2 sau 3 al 

acestei legi, printr-un jurnal al Consiliului de Miniştri, ci prin decizia Ministerului de Justiţie. 

VI. SENTINŢA ARBITRALĂ DE LA VIENA DIN 1940 

§ 54. Oficiile vor reţine deocamdată cele arătate la anexa circulării ministeriale nr. 15.297 

din 3 martie 1942. 

Termenul de opţiune găsindu-se amânat „sine die" în momentul tipăririi instrucţiunilor de 

faţă, nici o „opţiune" nu are caracter definitiv, cât timp nu este coroborat de alte fapte, atrăgând 

după sine pierderea naţionalităţii române. 

Îndată ce situaţia va fi modificată, oficiile vor primi documentaţia necesară, care va 

înlocui foaia de faţă din Manual. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise tuturor oficiilor din străinătate, cu adresa nr. 29.766 din 16 aprilie 1942, 

fiind examinate şi găsite legale de d-l profesor A. Juvara şi d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al 

Avocaţilor Publici. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca
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APLICAREA DECRETULUI PENTRU REVIZUIREA CETĂŢENIEI
18

 

(URMARE LA MANUAL II, 3 B § 44) 

§ 1. Legaţiunea noastră din Roma (d-l secretar de legaţie, Horia Georgescu
19

) ridică o 

chestiune de drept şi de procedură administrativă în legătură cu aplicarea Decretului nr. 169 din 

21 ianuarie 1938, şi anume: 

Cum vor proceda oficiile în cazuri când evreii vor prezenta copii de la hotărâri de 

revizuire, emise de grefele judecătoriilor sau tribunalele competente, înainte de expirarea 

termenului deschis Ministerului Public pentru atacarea în recurs a sentinţei ? 

§ 2. Procedura administrativă de urmat de către oficii în asemenea cazuri atârnă în 

primul rând de faptul dacă evreul în chestiune s-a bucurat de paşaport fiind înmatriculat la zi sau 

nu. În cazul afirmativ el va putea obţine o prelungire vremelnică de paşaport (conf. celor arătate 

la Manual II, 21), dacă îndeplineşte şi altfel toate condiţiunile cerute de lege. Oficiul va referi 

totodată chestiunea Ministerului, pentru a se putea constata prin organele competente ale 

Ministerului de Justiţie, dacă sentinţa a fost atacată în recurs sau dacă a căpătat autoritate de 

lucru judecat. 

§ 3. In cazul când evreul respectiv n-a avut paşaport mai înainte sau dacă el n-a fost 

înmatriculat regulat, intrând în categoria persoanelor prevăzute în Manual II, 2 § 14-19, oficiul 

sesizat va referi chestiunea Ministerului, fără a proceda însă la înmatricularea sau reînnoirea unui 

paşaport eventual expirat. 

§ 4. In nici un caz nu este îngăduit oficiilor să facă în asemenea cazuri vreo însemnare 

pe certificatele de înmatriculare arătând că revizuirea ar fi definitivă, cum s-a procedat în unele 

părţi. 

Instrucţiunile de faţă au fost date în deplină înţelegere cu autorităţile competente ale Ministerului Justiţiei, 

ceea ce ni s-a confirmat sub nr. 16.691 din 11 februarie 1943. Ele au fost trimise oficiilor sub nr. 28.817. 

Redactor: Karadja 

Aprobat, Gh. Lecca
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REDOBÂNDIREA NAŢIONALITĂŢII ROMÂNE
20

 

§ 1. Naţionalitatea română pierdută poate fi redobândită: 

A. Cu efect legal retroactiv, cel în cauză fiind socotit că nu a încetat de a fi cetăţean 

român 

a) Prin recunoaştere, conform art. 55 al Legii naţionalităţii, prevăzând că „cel care a 

pierdut naţionalitatea română prin absenţă şi-o poate recăpăta prin recunoaştere, dacă se 

stabileşte în mod efectiv în ţară şi dacă este român de origine". 

Instrucţiunile necesare sunt date la Manual II, 3 A § 11-12. 

În acest caz, se consideră că cel recunoscut a fost întotdeauna român, conform Legii 

naţionalităţii, art. 30; 

b) Prin redobândirea teritoriului naţional, vremelnic înstrăinat, conform Decretului-

lege nr. 2.509 din 3 septembrie 1941. 

Instrucţiunile necesare sunt date la Manual II, 17. 

Cei care intră sub prevederile acestei legi „au fost şi sunt români", conform art.1. 

B. Cu efect legal din momentul redobândirii naţionalităţii 

§. 2. a) Prin redobândirea naţionalităţii femeii, conform Legii naţionalităţii, art. 54. 

Instrucţiunile respective sunt date mai jos la § 4; 

b) Prin declaraţia autentică, prevăzută la Legea naţionalităţii art. 38, alin. 2. 

Instrucţiunile necesare sunt date la § 5 de mai jos. 

§. 3. Cazurile de redobândire a naţionalităţii române pe o cale privilegiată prevăzută de 

legile actualmente în vigoare, fiind astfel expuse la § 1 şi 2, în mod limitativ, orice altă 

redobândire a naţionalităţii noastre odată pierdută, nu poate fi efectuată decât în aceleaşi 

condiţiuni ca cele cerute de la orice străin. 

Aplicarea art. 54 al. 1. al Legii naţionalităţii 

§ 4. Prin alin. 1 al acestui articol, legiuitorul, consecvent cu principiul arătat la § 36, 

alin. 2 al legii (v. Manual II, 3 B § 6), reintegrează pe femeia română, căsătorită cu un străin, 

odată căsătoria desfăcută, dacă potrivit legii naţionale a soţului, ea pierde de plin drept - prin 

desfacerea căsătoriei - naţionalitatea avută. 

Această redobândire a naţionalităţii române fiind acordată de plin drept, nu este cazul să 

se examineze moralitatea sau trecutul celei în cauză, cum s-a arătat că trebuie făcut pentru cei 

care solicită o încetăţenire prin naturalizare (v. Manual II, 3 A § 9) sau prin recunoaştere (v. 

Manual II, 11). Singurul lucru ce importă aici este ca femeia să fi avut într- adevăr dreptul la 

cetăţenia română, în momentul când s-a căsătorit cu străinul de a cărei naţionalitate a 

beneficiat până la desfacerea căsătoriei. 

La cererea străinei născută româncă şi a cărei situaţiune intră în prevederile acestui 

articol, oficiile vor înainta Ministerului un raport amănunţit, expunând chestiunea, împreună cu 

un interogator dacă este cazul (v. Manual II, 12) şi o dovadă eliberată de o autoritate străină 

competentă (minister, tribunal, autoritate de poliţie, etc.), arătând că femeia în cauză a pierdut 
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definitiv şi de plin drept naţionalitatea străină avută, în urma desfacerii căsătoriei ei cu străinul a 

cărui naţionalitate a avut-o până atunci. 

Dacă femeia în cauză se prezintă la un oficiu românesc situat într-o altă ţară decât cea a 

fostului ei soţ, certificatul menţionat va putea fi eliberat de legaţiunea sau consulatul ţării 

respective. 

Primind raportul menţionat, Ministerul va provoca cercetarea drepturilor interesatei la 

cetăţenia română în momentul când a contractat căsătoria ce a fost desfăcută ulterior. 

îndată ce aceste drepturi vor fi stabilite şi se va constata, că ea a pierdut de plin drept 

naţionalitatea fostului soţ, oficiul competent va primi instrucţiuni pentru înmatricularea femeii şi 

pentru eliberarea de paşaport sau certificat de călătorie pentru înapoierea sa în România, după 

cum va fi cazul. 

Aplicarea art. 54, al. 2, al Legii naţionalităţii 

§ 5. Principiul expus mai sus la § 4 unde s-a arătat că oficiile noastre nu sunt competente 

să cerceteze trecutul femeii care doreşte să redobândească naţionalitatea română, nu se mai 

aplică în cazurile prevăzute la alin. 2 din acest articol. 

Este vorba aici de femeia care, de bună voie, a pierdut cetăţenia română, obţinând în 

schimb cea străină a soţului ei, pe care o păstrează de plin drept, şi după desfacerea căsătoriei. în 

asemenea cazuri, socotim că moralitatea şi trecutul ei vor trebui cercetate, ca şi când ar fi vorba 

de o naturalizare, aplicându-se principiile stabilite la Manual II, 3 A § 9, înainte ca oficiile 

noastre să înlesnească stabilirea în ţară a persoanei despre care este vorba sau să primească 

eventual „declaraţia voinţei de a redobândi cetăţenia română" care va trebui autentificată, 

conform art. 59 al Legii naţionalităţii. 

Se vor nota şi observaţiile date mai jos la § 7. 

Aplicarea art. 38 al 2 al Legii naţionalităţii 

§ 6. în aplicarea dispoziţiunilor art. 38 al. 2, oficiile vor putea primi declaraţiunile 

autentice a celor vizaţi (soţii sau copii) de îndată ce identitatea lor va fi stabilită, în mod 

neîndoielnic. Ele vor raporta Ministerului, înaintând un exemplar din declaraţia autentificată, 

pentru a primi învoirea acestui Departament de a înmatricula pe cei în cauză şi de a le elibera 

paşapoarte naţionale sau certificate de înapoiere în ţară (pentru îndeplinirea serviciului militar, 

etc.). 

Legea prevede, pentru copii, un termen de un an de la împlinirea vârstei de 21 ani, 

pentru exercitarea dreptului lor de renunţare la naţionalitatea străină. Dovada vârstei se va face 

numai prin extrase de naştere. 

Observaţii la art. 54 şi la art. 38 al. 2 ale Legii naţionalităţii 

§ 7. Când femeia a cărei căsătorie a fost desfăcută (art. 54) şi când soţia şi copiii (art. 

38) sunt români de origină, în sensul art. 28 al Legii noastre de naţionalitate, când nu este bănuit 

că sunt de obârşie semită şi când condiţiunile de moralitate sunt îndeplinite, oficiul va sfătui pe 

cei în cauză să menţioneze, în declaraţiile lor autentice, că au renunţat la naţionalitatea străină, 

spre a redobândi pe cea română pe temeiul art. 38, al. 2 al Legii privitoare la dobândirea şi 

pierderea naţionalităţii române din 1939 sau spre a fi recunoscuţi ca cetăţeni români, conform 
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art. 28 al legii, având intenţia să-şi stabilească neîntârziat domiciliul în România. 

Recunoaşterea are, precum s-a arătat, efecte retroactive în privinţa naţionalităţii, pe când 

declaraţia făcută conform art. 38, al. 2 nu aduce cu sine o redobândire a naţionalităţii române, 

decât din momentul când declaraţia menţionată a fost autentificată. Mai este amintit că legea nu 

stabileşte pentru recunoaştere, nici un termen de la împlinirea vârstei de 21 ani. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise tuturor oficiilor diplomatice şi consulare din străinătate, cu nr. 29.766 

din 16 aprilie 1942, fiind examinate de d-nii profesor A. Juvara şi M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al 

Avocaţilor Publici, şi găsite bune. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca
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DUBLA NAŢIONALITATE
21

 

§ 1. Domnul profesor universitar A. Juvara ne scrie: „Legile de naţionalitate sunt în 

întregime legi politice, adică legi de drept public şi puterea legiuitorului intern nu suferă nici un 

fel de control internaţional, ceea ce explică pentru ce în această materie nu există convenţiuni 

internaţionale, sau dacă există, ele nu se raportează decât numai la chestiuni de detalii. Tot aşa se 

explică pentru ce o convenţiune care s-a pregătit la Geneva atâţia ani de zile şi care cuprindea un 

număr de dispoziţiuni foarte timide, cu toate că a fost discutată la Haga, nu a fost ratificată. 

Plecând de aici, ajungem la următoarele soluţii: 

a) Pentru autorităţile noastre administrative, militare sau judecătoreşti, românul care mai 

are încă una sau mai multe naţionalităţi, nu are pentru noi decât numai naţionalitatea română şi 

este supus tuturor legilor noastre, întocmai ca şi ceilalţi români, întotdeauna şi în toate 

situaţiile, fără să ne preocupăm nici de ceea ce spun legile străine, nici de consecinţele foarte 

grave, care decurg de aici. 

Dacă legiuitorul român îşi poate permite luxul să facă un număr de sacrificii pentru a 

reduce numărul celor cu două sau cu mai multe naţionalităţi, în schimb autorităţile noastre sunt 

strâns legate de texte şi sunt astfel obligate să considere pe românii care au o dublă naţionalitate 

numai ca români fără nici o deosebire între aceştia şi românii ordinari, oricare ar fi 

reclamaţiunile autorităţilor străine şi oricare ar fi consecinţele nenorocite ale acestei situaţiuni; 

b) În schimb, autorităţile noastre administrative şi judecătoreşti vor retrage orice fel de 

protecţiune şi vor scoate de sub autoritatea legilor noastre, pe toţi românii care, cu voie sau fără 

voie, şi-au pierdut naţionalitatea chiar dacă n-au obţinut o altă naţionalitate în loc şi au rămas 

astfel nişte apatrizi sau fără de ţară" 

§ 2. Prin faptul că nici un stat independent nu suferă vreun control străin în această 

materie, precum s-a arătat mai sus, legiuitorul român era în drept să prevadă, la art. 2 al Legii 

privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române, că „nici un român nu poate fi 

cetăţeanul altui stat". 

§ 3. Dacă eram liberi să legiferăm în acest sens, nu era totuşi în puterea noastră să 

impunem ţărilor străine, fiecare cu sistemul ei de drept deosebit, să respecte principiul adoptat de 

noi. 

§ 4. Acest fapt ne-a pus în faţa alternativelor să renunţăm la toţi românii care au şi o altă 

naţionalitate sau să socotim articolul citat din Legea noastră asupra naţionalităţii ca numai 

enunţiativ. 

§ 5. Alegându-se a doua alternativă, au rezultat şi vor rezulta şi în viitor numeroase 

conflicte de legi în această materie, conflicte pe care deşi refuzăm să le luăm în seamă, există 

totuşi de fapt. 

§ 6. Printre aceste cazuri, observăm următoarele exemple, care sunt departe de a fi 

limitative: 

a) la art. 28 tratând despre recunoaşterea românilor de origine, străinul de origine etnică 

română poate deveni român, fără a pierde naţionalitatea sa anterioară (v. Alfred Juvara în 

„Pandectele Române", 1939, p. 81 [Alfred Juvara, Legea privitoare la dobândirea şi pierderea 

naţionalităţii române (Decretul regal din 16 ianuarie 1939, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 

din 20 ianuarie 1939). In: „Pandectele Române. Repertoriu lunar de jurisprudenţă, doctrină şi 

legislaţie, Partea a I-a, Jurisprudenţa Curţii de Casaţie", anul XVIII, Bucureşti, Editura Monitorul 

Oficial şi Imprimeriile Statului, 1939, p. 81-102]; 

b) la art. 14 şi 16, soţia şi copiii minori ai unui străin naturalizat, devin cetăţeni români 
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(cu un simplu drept de opţiune pentru soţie), chiar dacă legea lor naţională de origine nu le 

recunoaşte acest drept, ei păstrând în acest caz şi naţionalitatea lor anterioară (Juvara, pagina 

citată [p. 81] [Alfred Juvara, Legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române 

(Decretul regal din 16 ianuarie 1939, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 20 ianuarie 1939). 

In: „Pandectele Române. Repertoriu lunar de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie, Partea a I-a, 

Jurisprudenţa Curţii de Casaţie", anul XVIII, Bucureşti, Editura Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, 1939, p. 81-102]); 

c) Alt caz se poate ivi în aplicarea art. 38, al. 2. 

Soţia şi copiii dobândind naţionalitatea străină a soţului naturalizat pot redobândi însă în 

termen de o lună, naţionalitatea română în anume condiţiuni, nefiind însă sigur că legea străină a 

soţului recunoaşte renunţarea lor; 

d) Tot aşa cu art. 54, al. 2. 

Văduva sau femeia divorţată născută româncă şi devenită străină prin căsătorie, care 

redobândeşte cetăţenia român, stabilindu-se în ţară şi făcând declaraţia necesară, chiar când 

potrivit legii naţionale a fostului soţ, ea nu pierde de plin drept naţionalitatea acestuia; 

e) Referindu-ne la art. 4, al. 4, se va observa o jurisprudenţă din anul 1913, prin care s-a 

găsit că legitimarea nu face pe copil să-şi piardă naţionalitatea avută înaintea legitimării, nefiind 

însă vorba decât de legitimări ce au avut loc înainte de Legea naţionalităţii din 1924 (Decizia 

Curţii de Apel din Bucureşti, S. I-a, Curierul Judiciar din 5 aprilie 1913, pag. 105 [Înalta Curte 

de Casaţie S. III. Recurenta Maria V. Baica ca tutore prin d-l avocat I. Dimancea. Intimatul 

Ministerul de Finanţe prin d-l avocat C. Marinescu. Legitimare. Copil natural. Recunoaşterea 

lui prin actul de naştere. Condiţiunea de a se căsători părinţii. Art. 304 Cod Civil modificat la 

1906. In: „Curierul Judiciar", Bucureşti, Editura Curierul Judiciar, 1914, anul XXIII, nr. 12 din 

13.02.1914, p. 136]). O dublă naţionalitate a fost deci recunoscută şi în acest caz de justiţia 

noastră; 

f) Se va mai observa că o dublă naţionalitate este în unele cazuri de neînlăturat, când un 

român este căsătorit cu o străină care nu-şi pierde naţionalitatea de origine prin această căsătorie, 

cu toate că soţia românului devine cetăţeană română, dacă n-a făcut declaraţie prevăzută la art. 

17 din Legea naţionalităţii. Astfel este cazul cu femeia născută rusă, argentiniană şi braziliană (v. 

Leo Raape, Deutsches internationales Privatrecht, Berlin, 1938, pag. 39 [Leo Raape, Deutsches 

internationales Privatrecht. Anwendung fremden Rechts, Band I, Berlin, Franz Vahlen Verlag, 

1938, 140 p.]). 

g) Copiii născuţi în Imperiul Britanic, America şi în genere pe teritoriul statului care a 

adoptat principiul „juris soli", vor avea şi ei o dublă naţionalitate când tatăl este român; 

h) Românca ce se căsătoreşte cu un străin (Legea naţionalităţii, art. 36, al. 2), îşi poate 

păstra naţionalitatea română, chiar când legea soţului nu-i recunoaşte acest drept şi-i atribuie 

forţat naţionalitatea acestuia. 

Se vor observa adresele Ministerului Afacerilor Interne nr. 135 din 3 ianuarie 1940 şi nr. 

340 din 3 ianuarie 1941, după care s-a găsit că cetăţeana română care şi-a rezervat cetăţenia 

română cu ocazia căsătoriei sale cu un străin, se poate folosi chiar de un paşaport străin, fără a-şi 

pierde prin acest fapt cetăţenia română. 

Acest principiu a fost admis şi de Ministerul Justiţiei (Direcţiunea Judiciară), prin adresa 

nr. 135 din 3 ianuarie 1940. 
Rezumat 

§ 7. Având în vedere cele arătate, oficiile vor observa: 
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a) Că art. 2 din Legea noastră a naţionalităţii în vigoare, este numai enunţiativ. In 

practică nu se aplică în foarte multe cazuri; 

b) Pentru oficiile noastre diplomatice şi consulare, rămâne să se cerceteze în fiecare caz 

de naţionalitate, care se prezintă; 

1. dacă dreptul la naţionalitatea română a celui în cauză este bine întemeiat, şi 

2. dacă autorităţile noastre sunt lipsite de dovezi că cel în cauză să fi făcut acte pozitive, 

aducând după sine pierderea drepturilor sale la naţionalitatea română, conform art. 36-52 al Legii 

naţionalităţii din 1939. 

§ 8. Cât timp aceste două condiţiuni sunt îndeplinite, cel în cauză va fi considerat şi 

tratat ca cetăţean român şi numai ca atare şi aceasta independent de drepturile de cetăţenie ce 

poate avea el într-altă ţară sau în mai multe ţări străine. 

Singura excepţie la această regulă este cea enunţată la § 6 de mai sus, lit. h), când deşi 

femeia se foloseşte de un paşaport străin, poate fi totuşi considerată ca româncă. 

§ 9. Cazurile de acest fel care se vor prezenta în practică, sunt adesea de un interes 

principal considerabil. 

Vor fi deci cercetate cu cea mai mare atenţie de oficiile noastre, raportându-se 

Ministerului toate faptele esenţiale. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise tuturor oficiilor sub nr. 29.766 din 16 aprilie 1942, au fost examinate 

de d-l profesor universitar Al. Juvara şi de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al Avocaţilor Statului, 

fiind găsite conforme legilor în vigoare. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca
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ÎNMATRICULAREA
22

 

§. 1. S-a arătat la Manual II, 6 sub rubrica „Paşaportul românesc", că legile ţării nu 

pretind nici unui român să posede un paşaport valabil şi că paşaportul nu este o dovadă 

desăvârşită de cetăţenie în dreptul nostru. 

I. Obligaţiunea înmatriculării 

§. 2. Cele arătate la § 1, nu se aplică şi la înmatriculări. 

Oficiile diplomatice şi consulare vor pune deci în vederea celor direct interesaţi, pe căile 

ce vor socoti mai potrivite, că înmatricularea este obligatorie, în condiţiunile arătate în 

prezentele instrucţiuni, fiind prevăzute atât în Legea naţionalităţii cât şi în regulamentul 

consular. 

§. 3. Neinmatricularea la timp poate aduce cu sine serioase neajunsuri, cum ar fi, de 

pildă, cu ocazia prelungirii paşaportului expirat. In asemenea cazuri se vor ivi piedici şi întârzieri, 

atât pentru cetăţeanul interesat, cât şi pentru oficiul diplomatic sau consular competent. Uneori 

chiar, refuzul de a se înmatricula, va fi interpretat ca supunere la o protecţie străină, conform art. 

40, § 3, al Legii naţionalităţii, atrăgând retragerea naţionalităţii române (v. Manual II, 3 B § 9 şi 

28 şi 33). 

Oficiile diplomatice şi consulare vor putea arăta, pe de altă parte, celor în drept că 

înmatricularea neîntreruptă a unui român de origine timp de mai mulţi ani, va fi întotdeauna 

socotită de şeful de misiune sau de oficiu, ca o „posesiune de stat" (în sensul art. 293 Cod. Civ.), 

arătând că cel în cauză este într-adevăr cetăţean român. Când un act de cetăţenie emis în România 

de o autoritate competentă coroborează această prezumţie, ea nu va putea fi infirmată decât în 

urma producerii unor dovezi documentare, arătând că persoana în chestiune n-are drept la 

cetăţenia română (v. şi Manual II, 26 „Dovada naţionalităţii române"). 

Foloasele înmatriculării 

§ 4. înmatricularea prezintă multe foloase, atât pentru stat, cât şi pentru cei direct 

interesaţi. 

Printre acestea menţionăm următoarele : 

a) Este cerută în vederea aplicării art. 40, 41, 63, 48 şi 49 ale Legii naţionalităţii (v. 

Manual II, 2); 

b) De asemenea pentru aplicarea Legii recrutării (v. Manual IV, 1) şi a dispoziţiunilor 

privitoare la îndatoririle militare ale românilor în străinătate; 

c) Este utilă pentru a se putea găsi fără multă întârziere persoanele căutate de autorităţi 

pentru o cauză sau alta, pentru chestiuni familiare, de moştenire, datorii neplătite, etc. 

In această privinţă, amintim că una din principalele meniri ale serviciului consular este de 

a da un ajutor serios cetăţenilor români, peste graniţele ţării, îndată ce ei se găsesc în dificultăţi. 

Prima condiţiune pentru ca acest ajutor să fie efectiv, este ca autorităţile noastre să ştie 

unde pot fi găsiţi aceşti cetăţeni. 

Această temă este dezvoltată mai pe larg în Manual sub rubricile: 

„Executarea sentinţelor judiciare, III, 3". 

„Asistenţa judiciară şi consultaţii juridice, III, 6". 

„Pensionarii români domiciliaţi în străinătate", VII, 3". 

„Studenţii români în străinătate, VI, 16", etc; 

d) înmatricularea este şi o exprimare a voinţei celui în cauză, că doreşte să rămână 
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cetăţean român, cu toate că locuieşte în afara hotarelor ţării. 

Un cetăţean înscris în cartotecile noastre de înmatriculare, dovedeşte prin acest fapt că a 

menţinut legătura cu patria; 

e) Certificatul de înmatriculare, despre care este vorba mai jos la § 31, este pe de altă 

parte de un interes fiscal considerabil pentru românii care se înapoiază în ţară, după o şedere mai 

îndelungată în străinătate; 

f) Cartoteca de înmatriculare (întocmită după cum este arătat mai jos la § 18), este 

singura bază certă, pe temeiul căreia oficiile noastre vor putea înainta Ministerului datele statistice 

anuale, cerute de art. 176 al regulamentului consular şi în Manual VI, 3 şi necesare pentru a se 

putea aprecia de către Administraţia Centrală activitatea fiecărui oficiu în parte, din punct de 

vedere consular. Cu ajutorul acestor cifre statistice, se va putea hotărî uneori la Minister, dacă un 

consulat de carieră va trebui menţinut sau dacă ar trebui înlocuit printr-un oficiu onorific, 

deoarece nu justifică jertfele cerute de la stat. 

II. Cine va fi înmatriculat ? 

§ 5. înmatricularea este obligatorie pentru cei care au avut domiciliul sau care au locuit, 

sau au intenţia să rămână mai mult de şase luni de-a rândul în afara hotarelor ţării, exceptându-se: 

a) Funcţionarii publici români, recunoscuţi de Ministerul Afacerilor Străine ca făcând 

parte din personalul unui oficiu diplomatic sau consular al ţării (cuprinzând şi oameni de serviciu 

angajaţi şi plătiţi de stat), împreună cu membrii familiei lor. Asemenea funcţionari sunt însă 

obligaţi să comunice întotdeauna oficiului competent adresa lor în străinătate care va fi ţinută în 

evidenţă, precum s-a expus mai jos la § 18, lit. F. 

b) Cetăţenii care, deşi locuiesc în străinătate mai mult de 6 luni, nu au o reşedinţă fixă 

peste graniţele ţării, ca de pildă comercianţii ambulanţi (dovedind însă că au un domiciliu 

statornic în România, casă, gospodărie, etc.), ori marinari, având livrete de marinar în regulă (v. 

Manual IV, 9). Familiile marinarilor, soţia şi copiii vor fi însă înmatriculaţi dacă locuiesc în 

permanenţă în străinătate; înscrierea se va face pe numele soţiei, menţionându-se sub rubrica 10 

(v. § 24 de mai jos), că şeful familiei este marinar. Se va indica totodată numărul livretului 

acestuia şi Căpitănia Portului care l-a emis, dacă aceste date sunt cunoscute oficiului. 

§ 6. Cei care nu pot dovedi că au într-adevăr un domiciliu statornic, sunt datori să se 

înmatriculeze totuşi la un oficiu diplomatic sau consular românesc de carieră, îndată ce rămân 6 

luni în afara graniţelor ţării. 

Aceştia vor fi înmatriculaţi din oficiu, odată cu eliberarea sau prelungirea unui paşaport, 

notându-se pe fişa respectivă (la însemnarea menţionată mai jos la § 24, punctul 9), că sunt lipsiţi 

de domiciliu statornic. 

III. Cartoteca de înmatriculare 

§ 7. Pentru îndeplinirea scopului statistic al înmatriculărilor despre care este vorba mai 

sus la § 4, lit. f, şi spre a putea pune la îndemâna Ministerului Justiţiei rezultatele anuale ale 

aplicării Legii naţionalităţii peste graniţele ţării, se va întocmi o cartotecă cuprinzând numele 

tuturor cetăţenilor înmatriculaţi (completată prin celelalte fişe menţionate mai jos la § 18, lit. B-F) 

şi care va trebui întotdeauna ţinută la zi. 

§ 8. Cartoteca de înmatriculare propriu-zisă (lit. A din § 18 de mai jos) va cuprinde 

numai numele cetăţenilor români menţionaţi mai sus la § 5 şi 6, având drepturi bine stabilite la 
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naţionalitatea română. Această cartotecă va fi socotită „un registru matricol", în sensul art. 45 din 

regulamentul consular din anul 1937. 

§ 9. Cartoteca va fi alcătuită din fişe de carton, de culoare albă, în mărime de 10-15 cm, 

completate după cum se arată mai jos la § 24. 

§ 10. Aceste fişe vor fi păstrate sub cheie, care va rămâne în păstrarea şi sub răspunderea 

şefului de cancelarie sau al conducătorului secţiei consulare, când este vorba de un oficiu 

diplomatic. 

§ 11. In cartotecă vor figura toate persoanele cuprinse în categoriile însemnate mai jos la 

§ 18 în grupele A-F, fără a se lua în seamă originea etnică sau religia lor. 

§ 12. Fişele evreilor socotiţi ca atare, conform Decretului-lege nr. 2.650 din 8 august 

1940 (Manual III, 14), vor fi barate diagonal cu creionul roşu, pentru a fi uşor deosebite de 

celelalte. 

§ 13. înmatricularea se face pe fiecare an bugetar oricând în cursul anului, fiind valabilă 

pe intervalul de la 1 aprilie la 31 martie, exceptându-se cazurile celor ce ar fi obligaţi să solicite o 

mutaţiune de înmatriculare în acest interval, conform normelor stabilite mai jos la § 35. 

După data de 31 martie nu se va face nici o înmatriculare pe anul bugetar expirat. 

Dacă alegem de acum înainte anul bugetar în locul anului calendaristic, este pentru a se 

putea pune prezentele dispoziţiuni în deplin acord cu art. 132 al Legii contribuţiilor directe 

(Monitorul Oficial nr. 78 din 1 aprilie 1941), conform § 29 de mai jos. 

§ 14. Fişele vor fi rânduite alfabetic, după numele de familie al celui în cauză, în fiecare 

din grupele de fişe menţionate mai jos la § 18. 

§ 15. Fişele cartotecii de înmatriculare, propriu-zise, vor purta în colţul de sus în dreapta, 

litera A, scris cu creionul. 

§ 16. Afară de această grupă de fişe cuprinzând numele tuturor cetăţenilor făcând parte 

din colonia permanentă (împreună cu cei menţionaţi mai sus la § 6), şi având drepturi pe deplin 

stabilite la cetăţenia română, cartoteca va mai cuprinde şi grupe de fişe similare, însemnate în 

colţul de sus din dreapta, cu literele B, C, D, E şi F (primele două cu creionul, celelalte cu 

cerneală), după normele date mai jos la § 18. 

§ 17. Fişele vor fi completate şi rânduite în chiar ziua în care persoanele trebuind să fie 

înscrise pe o fişă, se adresează unui oficiu personal sau în scris. 

§ 18. Grupele de fişe, făcând parte din cartotecă, vor fi alcătuite după următoarele 

norme: 

A. In grupa de fişe purtând litera A, vor fi înscrişi, precum s-a arătat mai sus la § 16, toţi 

cetăţenii cu drepturi pe deplin stabilite la naţionalitatea română, locuind în circumscripţia 

respectivă. 

Orice schimbări de adresă, de număr de telefon, de situaţie militară, ori căsătorie, naştere 

de copil, etc., vor fi menţionate pe fişă, de îndată ce ar ajunge la cunoştinţa oficiului respectiv.  

B. In grupa de fişe purtând litera B, vor fi clasate fişele cetăţenilor cu drepturi bine 

stabilite la naţionalitatea română care au fost cândva înmatriculaţi la acel oficiu şi despre care se 

are cunoştinţă sigură că au plecat definitiv în altă circumscripţie sau că s-au reîntors în România, 

ei încetând de a mai fi înmatriculaţi la oficiul unde au fost înscrişi mai înainte. 

C. Grupa C va cuprinde numele persoanelor cu situaţie nelămurită fără înmatriculare sau 

paşaport, a căror cetăţenie este în curs de cercetare de către autorităţile competente din România 

(v. instrucţiuni mai complete la Manual II, 2 § 19 şi II, 12). 

În această grupă vor fi rânduite şi fişele cetăţenilor, care deşi au fost înmatriculaţi la 

oficiul respectiv, nu au mai dat nici un semn de viaţă timp de 12 luni şi nu au putut fi găsiţi în 
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urma cercetărilor întreprinse, conform § 39-41 de mai jos. 

Numeroşi minoritari, mai ales evrei, de care am scăpat de fapt, deşi nu întotdeauna „de 

jure", şi care nu sunt înmatriculaţi de cel puţin trei ani împliniţi, neavând paşaport naţional, din 

propria lor vină, precum s-a arătat la Manual II, 2 § 17, nu vor fi înscrişi în cartoteca de 

înmatriculare decât atunci când autorităţile străine (Ministerul Afacerilor Străine, respectiv, 

poliţia locală etc.) ar interveni, cerând ca ei să fie recunoscuţi ca cetăţeni sau supuşi români. 

Asemenea înscrieri se vor face însă în momentul când fiecare caz în parte va fi supus Ministerului 

pentru cercetare. 

Deoarece este probabil că mulţi dintre aceşti minoritari să nu mai fie în viaţă iar ca alţii 

să fi renunţat la orice pretenţii ar fi avut cândva la naţionalitatea română, este inutil să se ţină 

numele lor mai departe în evidenţă. 

Într-o altă situaţie se găsesc însă românii de origine şi minoritarii pentru care Comisia 

specială interministerială a dat, în anii 1940-42, avize negative pentru prelungirea valabilităţii 

paşapoartelor lor, deşi mulţi dintre ei aveau drept netăgăduit la cetăţenia română. Ministerul 

socoteşte că aceştia trebuiesc totuşi înscrişi pe fişe în grupa C a cartotecii, reexaminarea 

situaţiunii lor juridice impunându-se oricând ei singuri ar cere-o. 

Rămâne bineînţeles că se va proceda la fel în cazurile când autorităţile străine vor cere 

eliberarea de paşaport sau vor manifesta intenţia de a expulza pe unul din aceşti români. 

Asemenea chestiuni vor fi lucrate cu cea mai mare urgenţă de oficii cât şi de Minister. 

Încă o categorie de persoane trebuind să fie înscrise deocamdată în grupa C din cartotecă, 

sunt cetăţenii originari din Basarabia şi nordul Bucovinei până ce naţionalitatea lor poate fi 

definitiv stabilită, într-un sens sau altul. 

În urma recuceririi acestor teritorii, se aplică dispoziţiunile Decretului-lege nr. 2.509 din 

3 septembrie 1941 (Manual II, 17). Cazurile lor urmează a fi examinate din nou, oricând va fi 

nevoie, spre a se constata dacă ei aveau într-adevăr dreptul la cetăţenia română la 28 iunie 1940, 

data agresiunii ruseşti. 

Oficiile vor primi apoi instrucţiunile necesare întemeiate pe o strictă interpretare a 

dispoziţiunilor în vigoare. 

D. Grupa D va cuprinde numele celor definitiv respinşi la cetăţenia română, indiferent 

dacă au fost sau nu înmatriculaţi vreodată. 

Acest refuz se va comunica oficiilor de către Ministerul Afacerilor Străine, arătând pe ce 

temei ei nu pot fi consideraţi cetăţeni români. Cei care au dobândit o cetăţenie străină, cei care au 

renunţat legal la naţionalitatea română, pe temeiul vechii Legi a naţionalităţii din 1924 şi toţi cei 

cărora li s-a retras naţionalitatea română, vor figura de asemenea în această grupă. Tot astfel şi 

româncele care au dobândit o naţionalitate străină prin căsătorie, fără a mai avea drept la cetăţenia 

română (v. instrucţiuni referitoare la dubla naţionalitate Manual II, 4 § 6, lit. h şi Manual II, 2 B § 

9 şi mai jos la § 43), sau cele care şi-au pierdut naţionalitatea română, conform Legii naţionalităţii 

art. 36, 3 (v. Manual II, 2 B § 14). 

Persoanele care vor prezenta de acum înainte, cereri de paşaport bazate pe drepturi 

şubrede sau chiar inexistente şi a căror cazuri nu trebuiesc măcar supuse Ministerului spre 

cercetare şi hotărâre (v. de exemplu Manual II, 2 § 15-16), vor figura de asemenea în această 

grupă, pentru referinţă, indicându-se întotdeauna din ce categorie fac parte. 

In această grupă D se vor mai clasa şi fişele persoanelor care pentru o cauză specială nu 

vor putea dobândi prelungire de paşapoarte fără a învoire specială dată în scris de Minister. In 

această categorie de persoane ar intra, de pildă, cele asupra cărora există bănuieli serioase că s-au 

făcut vinovate de un trafic de paşapoarte (v. Manual II, 9), precum şi alţi indivizi suspecţi. Nimic 
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nu împiedică, în asemenea cazuri, ca cei în cauză să aibă o fişă în grupa A sau B, în acelaşi timp 

cu cea din grupa D, făcându-se în acest caz o însemnare pe ambele fişe. 

Un asemenea individ, Ministerul va putea dispune să i se acorde un paşaport pe termen 

scurt sau un act de călătorie valabil exclusiv pentru înapoierea directă în ţară şi pentru trecerea 

graniţei printr-un punct determinat, cazuri în care autorităţile competente româneşti vor trebui să 

fie înştiinţate, la timp pentru cele de cuviinţă (v. Manual II, 24 şi II, 25). 

Grupa D este, cu alte cuvinte, pentru pretendenţii la paşapoarte naţionale, ceea ce este 

cartea neagră obişnuită (v. Manual II, 14), pentru titularii de paşapoarte străine. 

Din cele astfel expuse, reiese că fişele din grupa D vor trebui să fie examinate cu atenţie, 

ori de câte ori va fi vorba să se elibereze sau să se prelungească paşaportul unei persoane care 

ar putea da loc la cea mai mică bănuială. 

Cancelarul sau alt funcţionar însărcinat cu ţinerea cartotecii îşi va pune parafa pe petiţia 

celui în cauză întocmită conform modelului alăturat asumându-şi prin acest fapt răspunderea 

cuvenită, în caz de eliberare sau prelungire de paşapoarte, chiar dacă şeful oficiului va fi pus o 

rezoluţie favorabilă în neştiinţă de cauză. 

E. Grupa E va cuprinde fişele persoanelor care nu mai sunt în viaţă, clasarea lor aici 

făcându-se de îndată ce oficiul va avea cunoştinţă de decesul lor, care va fi totodată comunicat şi 

Ministerului Afacerilor Străine (v. Manual III, 9 § 12 şi III, 12 § 21 şi 138). 

Fişele purtând literele A, B şi C trebuiesc adesea transportate dintr-o grupă în alta, cele 

purtând însemnările D şi E rămân însă în genere definitive. 

Aceasta este şi motivul pentru care literele A, B şi C se vor însemna numai cu creionul, 

spre a putea fi uşor modificate, fără ca fişa respectivă să fie recopiată. 

Din cele expuse reiese că numai persoanele ale căror fişe sunt clasate la grupa A, sunt 

cele efectiv înmatriculate la un oficiu. 

F. Se va observa că persoanele în trecere în străinătate, care obţin o reînnoire de 

paşaport sau alt sprijin urmând să se înapoieze în ţară, nu vor fi înmatriculate, dacă: 

- este cert că au o reşedinţă statornică în România, şi 

- n-au stat sau n-au intenţia să rămână mai mult de şase luni peste hotarele ţării. 

- sunt funcţionari publici trimişi în misiune în străinătate. 

Pentru evidenţă şi cu scop statistic, aceştia vor fi trecuţi pe o fişă rânduită în grupa F. 

§ 19. In regulă generală, fişele de înmatriculare vor fi întocmite pe cap de familie, 

cuprinzând, când este cazul, pe soţie, pe fiii lor, locuind împreună, până în anul bugetar când 

împlinesc vârsta de 15 ani, iar pe fiice până la majorat sau căsătorie, cât timp locuiesc împreună 

cu părintele lor cap de familie. 

§ 20. Atât bărbatul în general, cât şi o femeie divorţată sau văduvă, pot fi socotiţi drept 

capi de familie. 

O femeie locuind în permanenţă în altă parte decât soţul ei, va fi deasemenea tratată 

drept cap de familie. 

§ 21. Copiii locuind în altă parte decât tatăl sau mama lor (cap de familie), vor fi 

înmatriculaţi pe fişe deosebite pentru fiecare copil în parte, ca şi când ar fi capi de familie, fără a 

se lua în seamă vârsta lor. Acelaşi lucru se va aplica şi orfanilor sau copiilor unei văduve, când 

aceasta nu mai este sau nu a fost niciodată cetăţeană română, sau copiilor nelegitimi a căror mamă 

devine străină prin căsătorie. (Leg. naţionalităţii, art. 39). 

§ 22. Când membrii unei familii înmatriculate nu mai aparţin aceleaşi grupe (v. § 18 de 

mai sus), ei vor fi înmatriculaţi deosebit după nevoie. 

Dacă bunăoară capul familiei încetează din viaţă, se va face o nouă fişă pentru dânsul în 
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grupa E. Pe o fişă nouă, în grupa A, va figura eventual văduva drept cap de familie, iar în anul 

bugetar în care, dacă ar fi cazul, fiul acestuia ajunge la vârsta de 15 ani, va fi înscris pe o fişă 

deosebită, ca un cap de familie (v. de ex. modelele date la anexe). 

§ 23. Cartoteca de înmatriculare împreună cu celelalte fişe menţionate la § 18, nu este un 

registru public. Este ţinută pentru nevoile serviciului, cuprinsul ei neputând fi comunicat decât 

persoanelor direct interesate pentru fiecare caz în parte. 

IV. Completarea fişelor 

§ 24. Fişele vor fi completate de fiecare oficiu cu maşina de scris sau cu cerneală, 

exceptându-se datele ce urmează eventual să fie modificate din când în când, ca de pildă adresa şi 

numărul de telefon şi numărul şi data paşaportului, care vor fi înscrise de preferinţă cu creionul. 

Pe faţa fişei: 

1. Numele şi profesia. 

2. Locul şi data naşterii. 

3. Acte de bază (pentru cei din grupa C, numărul ultimului raport înaintat Ministerului, 

acest număr putând fi scris cu creionul, fiind susceptibil de a fi modificat). 

4. Anii înmatriculaţi. 

5. Situaţia militară. 

6. Numărul dosarului. 

7. Numărul dosarului de bază (v. lămuriri la § 25). 

Pe dosul fişei: 

8. Membrii familiei (se va indica care dintre ei au fişe deosebite). 

9. Adresa cunoscută (va fi scris de preferinţă cu creionul), şi 

Numărul de telefon (va fi scris de preferinţă cu creionul). 

10. Observaţii (sub această rubrică se vor înscrie, dacă va fi cazul, actele patriotice sau 

antipatriotice săvârşite de cel în cauză, servicii aduce ţării, condamnări penale în ţară sau în 

străinătate şi alte lămuriri dezvoltate în dosarul respectiv. Sub această rubrică se va mai putea nota 

dacă oficiul a primit în păstrare un testament făcut de persoana menţionată pe fişă (v. Manual III, 

8 § 6), şi dacă titularul a indicat o persoană care va trebui înştiinţată de consulat, în cazul când ar 

înceta din viaţă. 

11. Originea etnică şi religia. 

12. Paşaportul în vigoare sau ultimul avut. 

Când este vorba de studenţi români, adresa părintelui sau a tutorelui legal va fi 

întotdeauna notată pe fişă (v. Manual VI, 16 § 8). 

Pentru o mai mare claritate, se anexează modele de formulare de petiţie şi de fişe.  

In cazurile când o fişă n-ar fi de ajuns pentru a cuprinde toate datele necesare, se va 

adăuga o a doua fişă, însemnată cu numele titularului, urmat de cifra II. 

Deoarece fişele nu sunt tipărite, fiind de un format standard
a
, ele pot fi uşor procurate 

oriunde în comerţ. In cazurile când aceasta n-ar fi cu putinţă, ele vor fi trimise de Minister, la 

cererea oficiului respectiv. 
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V. Rânduirea dosarelor după cartotecă 

§ 25. S-a menţionat mai sus la § 4 că grupele de fişe arătate la § 18 servesc drept 

repertoriu pentru găsirea dosarelor persoanelor ale fiecărui interesat. 

In acest scop situaţia capului de familie este întotdeauna hotărâtoare pentru rânduirea 

dosarului. Indată ce se întocmeşte o nouă fişă, bunăoară, pentru un fiu ajuns la vârsta de 15 ani 

(precum s-a arătat mai sus la § 19), sau pentru o altă grupă, se va începe un nou dosar pentru 

această persoană devenită la rândul ei „cap de familie". In acest caz se va face o însemnare pe 

coperta noului dosar, indicându-se numărul dosarului de bază. 

Tot aşa se va proceda cu fişa de înmatriculare. 

§ 26. Pentru moment şi în aşteptarea unor instrucţiuni generale pentru rânduirea uniformă 

a arhivei Ministerului şi a tuturor oficiilor, nu se va modifica sistemul de clasare a dosarelor urmat 

de fiecare oficiu în parte, cu o singură excepţie: 

Oficiile care au avut dosarele consulare referitoare la înmatricularea şi eliberarea de 

paşapoarte ale cetăţenilor împărţite după ani, vor avea grijă la primirea instrucţiunilor de faţă, să 

le rânduiască după capi de familie, urmând normele stabilite mai sus la § 18-23. 

Fiecare dosar va purta un număr şi va fi clasat în grupa din care face parte. 

Când un şef de oficiu cere un dosar, i se va prezenta astfel un dosar complet, care poate fi 

uşor găsit cu ajutorul cartotecii menţionate. 

VI. Taxele de înmatriculare 

§ 27. Nivelul ridicat al taxelor de înmatriculare are totdeauna ca rezultat, că mulţi 

cetăţeni buni evită, pe cât posibil, orice contact cu legaţiunile şi consulatele de care depind, în loc 

să fie atraşi de reprezentanţii oficiali ai patriei, trimişi în străinătate cu unicul scop de a fi de folos 

şi ajutor statului şi cetăţenilor. 

Rezultatele fiscale ale taxelor de înmatriculare sunt de altfel întotdeauna slabe, oricât de 

urcate ar părea ele pe hârtie. 

Prin noul tarif consular, această taxă va fi fixată la un nivel foarte scăzut. Ea va fi 

percepută de acum înainte numai pe cap de familie (v. § 19-22 de mai sus), fiind egală pentru toţi 

cetăţenii. 
99 100

  

                                                        
a Se va observa că aceeaşi fişă, încă necompletată, va putea servi: 

100 Pentru înmatriculare; 

2) Pentru cartea neagră (Manual II, 14); 

3) Pentru cartoteca bibliotecii (Manual VI, 15). 
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v. Manual 

VII, 17 

În aşteptarea promulgării noului tarif consular, toate înmatriculările vor fi efectuate în cl. 

5. În cazuri excepţionale, cei absolut lipsiţi de mijloace, vor putea fi scutiţi de taxe de 

înmatriculare. 

§ 28. Pentru a convinge pe fiecare cetăţean de interesul ce are a se înmatricula anual, 

ceea ce este şi în folosul administraţiei noastre, oficiile vor aplica şi pe viitor taxe îndoite după 

aceleaşi principii ca cele stabilite până acum, percepute astfel pentru fiecare an în restanţă. 

§ 29. Scutire de taxe de înmatriculare se va acorda numai în cazuri de pauperitate vădită 

şi dovedită prin acte justificative, care rămân la dosarul respectiv, sau în urma unor instrucţiuni 

precise primite de la Minister. 

Taxa de înmatriculare menţionată mai sus la § 27 sau cele datorită din anii trecuţi 

(plătibile de acum înainte în cl. 5-a), se prescriu prin trecere de 10 ani, socotiţi de la 1 aprilie 

următor anului în care trebuiau să fie plătite. 

Aceste termene de prescripţie sunt conforme celor stabilite prin art. 132 al Legii 

contribuţiilor directe (Mon. Of. nr. 78 din 1 aprilie 1941). 

VII. Certificate de înmatriculare 

§ 30. Certificatele de înmatriculare eliberate după normele stabilite până acum s-au 

dovedit inutile. Aceste certificate vor fi deci suprimate exceptându-se cazurile prevăzute mai jos 

la § 31-33. 

Timbrele consulare corespunzătoare taxei de înmatriculare şi amenzilor eventuale vor fi 

aplicate, când este cazul, pe paşaportul celui în cauză. În ţările unde autorităţile străine nu pretind 

ca cetăţenii români să posede un paşaport valabil, se va proceda conform celor arătate la § 33. 

Împreună cu timbrul consular astfel anulat, se va aplica pe paşaport, printr-o ştampilă, 

următoarea însemnare: 

Consulatul din  .........................................................................................................................................  

Înmatriculat pe anul (anii) bugetar(i)  ......................................................................................................  

Domiciliul  ............................................................................................................................  

S-a perceput taxa de înmatriculare  ..........................................................................................................  
De lei .......................................... = (suma în moneda percepută). 
Data ................................................  şi nr.-ul de cassă  .......................  
Semnătura 
Ştampila 

§ 31. La cererea celui în cauză, se va putea elibera un certificat de înmatriculare, 

întrebuinţându-se până la epuizare formularele cu cotor folosite până acum. 

Aceste certificate vor fi taxate conform tarifului consular, însă numai în 

clasa V-a, până la promulgarea noului tarif. 

Certificatul de înmatriculare serveşte celui în cauză drept dovadă că a fost 

înmatriculat în regulă, ca cetăţean român domiciliat în străinătate, 

unde a locuit mai mult de şase luni în cursul anului respectiv. 

Organele fiscale vor ţine seamă de asemenea certificate, când titularii lor se întorc în 

România, aceste dovezi dând drept la scutirile fiscale prevăzute de lege (v. art. 2, alin. 2 din 

Legea contribuţiilor directe din 1 aprilie 1941, Mon. Of. nr. 78 din 1 aprilie 1941).  
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Formularul de certificat de înmatriculare va fi acelaşi ca şi cele folosite până acum, 

avându-se grija ca rubricile să fie bine şi exact completate. Se vor adăuga următoarele cuvinte pe 

rândurile libere din partea dreaptă: 

„Titularul a fost înmatriculat pe anul (anii) bugetar. Certificatul a fost eliberat ca act de 

identitate şi pentru a fi prezentat organelor fiscului la înapoierea în România, spre a putea obţine 

scutirile fiscale prevăzute de lege, asupra veniturile obţinute în străinătate (conform art. 2, alin. 2 

al Legii contribuţiilor directe, din 1 aprilie 1941, Mon. Of. nr. 78 din 1 aprilie 1941). 

§ 32. Nimic nu se opune ca oficiile noastre să elibereze certificate de înmatriculare pe 

anii trecuţi. Aceasta nu se va putea face decât pe cel mult 10 ani în urmă şi arătând cu preciziune 

anii în care titularul a fost înmatriculat de fapt. 

Se va percepe în acest caz, de atâtea ori taxe de certificat pentru fiecare an pe câţi ani a 

fost înmatriculat cel în cauză. 

§ 33. În ţările unde cetăţenii români pot locui sau călători fără paşaport, certificatul de 

înmatriculare este necesar şi deci obligatoriu, el servind drept act de identitate faţă de 

reprezentanţele româneşti, diplomatice şi consulare. Certificatele vor fi eliberate în astfel de 

cazuri, conform normelor stabilite la § 31-32, avându-se însă grijă ca semnalmentele titularului să 

fie precis indicate şi ca fotografia figurând pe certificat să fie recentă şi asemănătoare chipului 

titularului. Certificatele, astfel eliberate, pot fi prelungite de la an la an, timp de cel mult cinci ani, 

prin însemnări pe verso, arătând înmatriculările din fiecare an. 

Aceste certificate rămân proprietatea titularului şi după expirarea valabilităţii. Dacă ele ar 

fi necesare pentru a servi ca acte de identitate la un alt oficiu decât cel de care au fost eliberate (de 

pildă pentru autentificarea unui act, v. Manual III, 1), nu se vor opri la dosar, în original, ci 

eventual în copie fotostatică pentru justificarea oficiului respectiv şi pentru mai mare siguranţă că 

identitatea celui în cauză a fost bine verificată. 

VIII. Mutaţiune de înmatriculare 

§ 34. O mutaţiune de înmatriculare se face prin însemnarea necesară pe fişa respectivă 

(până atunci clasată la grupa A) şi rânduind această fişă la grupa B (sau C, D sau E, după 

indicaţiile date la § 18). Mutaţiunea este scutită de taxe consulare. 

§ 35. Cetăţeanul înmatriculat este obligat să ceară o astfel de mutaţiune înainte de a 

părăsi definitiv circumscripţia consulară respectivă, mutându-şi domiciliul în altă parte. Va indica, 

cu această ocazie, localitatea unde are intenţia să se stabilească şi chiar noua sa adresă, dacă ar fi 

cu putinţă. 

§ 36. Oficiul va proceda conform indicaţiunilor date mai sus, la § 18, lit. B, trimiţând 

totodată o copie de pe fişa de cartotecă respectivă, fie: 

a) Ministerului Afacerilor Străine, dacă cel în cauză are intenţiunea să se înapoieze în 

România, menţionând în ce localitate din ţară urmează să se stabilească, fie 

b) Oficiului consular sau diplomatic în circumscripţia căruia s-ar muta. La primirea unei 

asemenea fişe, oficiul competent o va clasa în grupa A pentru evidenţă. 

Mutaţiunea va fi totodată confirmată şi cetăţeanului interesat. Această confirmare va 

servi acestuia ca dovadă pentru o eventuală nouă înmatriculare în altă ţară sau circumscripţie, sau 

va fi prezentată comisariatului de poliţie respectiv, la înscrierea sa într- un birou de populaţie din 

România. Confirmarea făcută sub formă de simplă adresă purtând un număr de înregistrare, este 

scutită de orice taxe. 

§ 37. Ca regulă generală, nici un oficiu diplomatic sau consular, nu este autorizat să 
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prelungească un paşaport emis de alt oficiu, fără a fi obţinut în prealabil dovada că mutaţiunea 

celui în cauză a fost înregistrată sau că nimic nu se opune la o asemenea prelungire. De aceea este 

important pentru toţi cetăţenii să solicite o mutaţiune la timp (v. Manual II, 6 § 8, lit. g). 

§ 38. Testamentele eventual depuse spre păstrare la un oficiu diplomatic sau consular, 

vor fi înapoiate testatorului, contra chitanţă, în momentul mutării, dacă nu sunt motive temeinice 

pentru păstrarea lor mai departe, de exemplu în timp de război sau dacă cel în cauză urmează să 

întreprindă o călătorie primejdioasă (v. Manual III, 8 § 12). 

IX. Cercetări asupra celor care n-au dat demult semn de viaţă 

§ 39. Oficiile vor întreprinde cercetări spre a afla de soarta cetăţenilor înscrişi în grupa A 

de mai sus (v. § 18), care deşi au un domiciliu statornic în circumscripţia consulară respectivă, 

conform § 5, lit. a, nu au dat semn de viaţă timp de peste 12 luni. 

§ 40. Pentru a se putea efectua aceste cercetări, toate fişele însemnate cu litera A (v. § 18 

de mai sus) vor fi examinate cu atenţie, cel puţin de două ori pe an, în lunile ce va hotărî şeful 

fiecărui oficiu în parte, însemnându-se lunile alese chiar pe marginea prezentului paragraf din 

exemplarul lor al Manualului. 

§ 41. Aceste cercetări vor fi întreprinse la ultima adresă cunoscută a celui în cauză, prin 

scrisoarea recomandată cu recipisa de înapoiere sau prin trimiterea unui funcţionar al oficiului la 

faţa locului. Când va fi necesar, cercetările vor fi înfăptuite prin poliţia locală, prin parohiile 

respective sau prin orice alte căi potrivite, lăsate la aprecierea şefului oficiului.  

§ 42. Rezultatul cercetărilor va fi comunicat Ministerului Afacerilor Străine, mai ales în 

cazurile de constatare de deces, de condamnare penală infamantă, atunci când nu sa putut stabili 

unde ar fi plecat, sau când se va crede că el s-a înapoiat în ţară (în acest din urmă caz, se va 

menţiona comuna lui de origine). 

& 43. Dacă persoana formând obiectul unor asemenea investigaţiuni nu ar da urmare în 

termen de 3 ani de-a rândul invitaţiunii de a se înmatricula mai departe, cu toate că oficiul ar avea 

dovezi (prin recipisa de înapoiere menţionată, ori într-un răspuns în scris, etc.), că a primit 

încunoştiinţarea, cazul se va supune Ministerului cu toate amănuntele necesare, printr-un raport în 

dublu exemplar, pentru a se putea aviza asupra retragerii naţionalităţii române a celui în cauză, pe 

temeiul art. 40, punctul 3, al Legii naţionalităţii, precum s-a expus la Manual II, 3 B § 9, 28 şi 33, 

refuzul a se înmatricula arătând că acel cetăţean nu mai are nevoie de ocrotirea statului român, 

alegând în schimb protecţia străină a ţării unde locuieşte. 

§ 44. În caz de deces, se va cerceta dacă rudele cele mai apropiate în România sau în altă 

parte, au fost înştiinţate şi dacă patrimoniul succesoral a fost transmis celor în drept (dacă sunt 

cetăţeni români) şi lichidat în mod legal. In caz contrar, oficiul competent va lua numaidecât 

măsurile cuvenite raportând Ministerului toate amănuntele necesare şi urmând dispoziţiunilor date 

la Manual III, 9, III, 10 şi III, 12 § 141 şi 142. 
X. Amenzi 

§ 45. înmatricularea anuală fiind obligatorie, precum s-a arătat mai sus la § 5-6, cei care 

nu pot dovedi că au solicitat o înmatriculare la timp conform § 13 de mai sus, vor plăti amenda 

prevăzută în tariful consular. 

§ 46. Mutaţiunea de înmatriculare fiind de asemenea obligatorie, în cazurile prevăzute la 

§ 35 de mai sus, nerespectarea celor arătate va fi de asemenea sancţionată, amenda fiind percepută 

în asemenea cazuri: 
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a) de oficiul unde a fost înmatriculat interesatul, fie 

b) de oficiul unde solicită o nouă înmatriculare. 

Amenda percepută va fi egală cu taxa de înmatriculare pe un an. 

în lipsa unui certificat de mutaţiune, o persoană înapoiată în România nu va putea 

pretinde degrevări fiscale prevăzute la § 31. 

XI. Îndatoririle consulatelor onorifice 

§ 47. Consulatele onorifice, afară de acelea funcţionând în oraşele unde avem o legaţie, 

vor ţine şi ele fişe de evidenţă, întocmite şi rânduite precum s-a arătat mai sus la § 811, 14-24, 

aceste paragrafe fiind traduse şi distribuite oficiilor onorifice, prin mijlocirea legaţiunilor 

respective. Aceste consulate vor primi totodată lămuririle necesare pentru a-şi îndeplini datoria. 

Aceste instrucţiuni vor fi clasate la nr. II, 5 din Manualele lor. 

Cetăţenii locuind în circumscripţia consulatelor onorifice, vor fi rugaţi, în propriul lor 

interes, să se înscrie, pentru a se putea folosi, în caz de nevoie, de protecţia reprezentantului 

consular. 

Oficiile de carieră vor avea grijă să comunice celor onorifice numele şi adresa 

persoanelor locuind în circumscripţiile respective şi înmatriculate în regulă. Pentru a evita 

omisiuni, este o regulă bună a se înainta paşapoartele celor în drept, prin mijlocirea consulatelor 

onorifice. 

XII. Intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni 

§ 48. Şefii de misiune sau de oficiu vor avea grijă ca cele cuprinse în prezentele 

instrucţiuni să fie puse îndată în aplicare. 

Rapoartele anuale statistice, începând cu anul bugetar 1942-1943, vor cuprinde date 

precise asupra numărului de fişe din fiecare grupă din cartotecă. 

Rezumat 

Îndatoririle cetăţenilor 

§ 49. Cetăţenii sunt obligaţi: 

a) să solicite o înmatriculare la oficiul diplomatic sau consular cel mai apropiat, cât mai 

curând după ce se vor fi stabilit într-o localitate situată în afara graniţelor României, dacă au 

părăsit ţara cu intenţia de a nu se mai întoarce într-un termen de cel mult şase luni de la ieşirea lor 

din România, observându-se întocmai cele expuse mai sus la § 5-6; 

b) să completeze un formular după tipul anexat (anexa 1), dând toate indicaţiunile cerute. 

Formularul este scutit de taxă, afară de cea de petiţie; 

c) să anunţe oficiul diplomatic sau consular respectiv, în scris, îndată ce îşi va schimba 

domiciliul. Această din urmă obligaţiune nu este cerută de la cei care, deşi stau peste şase luni în 

străinătate, nu au o locuinţă statornică peste graniţele ţării (v. § 5, lit. b şi § 6 de mai sus); 

d) să solicite o mutaţiune de înmatriculare la oficiul unde au fost înmatriculaţi, înainte de 

a părăsi definitiv circumscripţia consulară respectivă; 

e) să solicite o nouă înmatriculare, arătând dovada de mutaţiune în termen de 6 luni de la 

stabilirea lor într-o localitate situată într-o circumscripţie consulară în care nu au locuit până 

atunci; 

f) să solicite, în caz de trebuinţă, o foaie de înmatriculare, dovedind pe ce ani au fost 
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înmatriculaţi în străinătate, înainte de a se înapoia în ţară, sau îndată ce au nevoie de un asemenea 

act pentru a fi prezentat autorităţilor fiscale în România; 

g) să plătească taxa de înmatriculare şi cele ale certificatului de înmatriculare, dacă este 

cazul, conform § 27-33 şi 45-46 de mai sus şi conform tarifului consular, dacă nu pot aduce 

dovezi îndestulătoare de paupertate, dovezi care rămân la dosar, drept acte justificative pentru 

oficiul competent; 

h) să se înscrie la consulatul onorific competent, dacă este cazul. 

Îndatoririle oficiilor 

§ 50. Oficiile consulare sau diplomatice sunt obligate: 

a) să aducă întotdeauna la cunoştinţa cetăţenilor foloasele înmatriculării şi obligaţiunile 

lor în această privinţă; 

b) să ia în primire formularele completate de cei în cauză; 

c) să efectueze înmatricularea completând şi clasând fişele conform instrucţiunilor date 

la § 5, 18, 22 şi 24 de mai sus; 

d) să rânduiască dosarele referitoare la înmatricularea cetăţenilor conform celor expuse 

la § 25-26; 

e) să efectueze mutaţiunile de înmatriculare conform § 34 de mai sus, făcând în acelaşi 

timp comunicările necesare în România sau la oficiul diplomatic sau consular competent, şi 

eliberând celui în cauză confirmarea menţionată mai sus la § 36; 

f) să aplice dispoziţiunile tarifului consular, privitoare la înmatriculări; 

g) să efectueze de 2 ori pe an, în lunile fixate de şeful oficiului, revizuirea cartotecii, în 

vederea cercetărilor prevăzute la § 39-43 de mai sus; 

h) să comunice consulatelor onorifice persoanele ce urmează să fie înscrise în cartotecile 

acestora, conf. celor arătate mai sus la § 47. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor în străinătate sub nr. 80.201/942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca  
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în luna 

de origine etnică ....................................  

de religie ................................................  

fiul lui ............................................ de religie ..........  

şi al ................................................. de religie ..........  

Titular al paşaportului naţional nr. 

şi prelungit ultima dată pe un termen de 

.....................................................  de  .....................  

Sosit la  ...................................................  

Locuind până atunci la..........................  

şi fiind înmatriculat sub nr ..................................  

.. emis la  ......................................  de 

Sub nr ............................................  la 

.........  anul  .................  

la consulatul general al României din 

MODEL DE FORMULAR“ 

Onoratului consulat general al României din ..................................................................  

Subsemnatul ............................................................  de profesiune .....................................  născut la 

 ...................................... , în .....................................  

Cetăţean român, precum dovedesc prin următoarele acte: 

Solicit o înmatriculare la oficiul dv. pe anul  .............................  

Adresa mea actuală este ...................................................................................  

Numărul meu de telefon este ...........................................................................  

Persoanele din România care trebuiesc informate de decesul meu eventual sunt: 

Am depus un testament la oficiul dv. sub nr ....................................................  

Ca situaţie militară sunt:  ...........................................................................  

Familia mea este compusă din următoarele persoane:  ............................................................................  

Soţia  .......................................  născută  .............................................................................. de religie 

Fiii sub vârsta de 15 ani şi fiicele întreţinute de mine sunt: 

născut la  ......................................................................................  

Aceste persoane locuind cu mine, la adresa mea menţionată. 

Am luat cunoştinţă de obligaţia ce am: 

1) de a comunica oficiului dv. orice schimbări de adresă permanentă sau de număr de 

telefon. 

2) de a vă comunica orice modificare în starea mea civilă sau în cea a membrilor familiei mele, 

menţionaţi mai sus, şi 

3) de a solicita o mutaţiune de înmatriculare la oficiul dv., în cazul când m-aş muta definitiv în altă 

parte, indicând noua mea adresă, imediat ce va fi cu putinţă. 

(loc pentru semnătură) ......................................................................  

a
 Această cerere este scutită de taxe, plătindu-se numai timbrul de petiţie. Formularul completat va figura numai o dată 

în fiecare dosar, în mod obligatoriu. Pentru înmatriculare pentru anii ce vor urma, o petiţie obişnuită este în genere de 

ajuns. Formularele pot fi hectografiate de fiecare oficiu în parte.
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A. 

1. IONESCU NICOLAE, Negustor de fructe. 

Născut: Bucureşti 30/8/1895. 

3. Acte de bază: ordin ministerial nr. 5.863/930. 

4. Înmatriculat: 1930-36, 1939-41, 1942743. 

5. Situaţia militară: livret militar nr. 1.768, soldat, contingent 1916, Reg. 8 Art. Fort. 

6. Dosar: 1867. 

7. Dosar de bază 

8. MEMBRII FAMILIEI: 

Soţia: MARIA, născută Popescu, n. Bucureşti, 4/8/900. 

Copiii: 1. Ioan, născut Bucureşti, 2/8/1920, renunţat, are fişa D. 

2. Matei, n. Bucureşti 3/7/1921, are fişa A deosebită. 

3. Ana, n. Bucureşti, 8/9/1922, devenită germană prin căsătorie, fişa D. 

4. Petre, n. Berlin 20/4/1931. 

9. Adresă: Hochstrasse 25 Berlin W 30, telefon 178.637. 

10. Tatăl este muncitor, fiii sunt însă mai puţin serioşi. Depus testament sub nr. 958/942. 

11. Origine etnică românească, religie ortodoxă. 

12. Paşaport în vigoare: Berlin nr. 64.321 din 2/5/942, un an. ___________________________  

ANEXA 2. 

CETĂŢEAN ÎNMATRICULAT 

ANEXA 3. 

CETĂŢEAN MUTAT ÎN ALTĂ PARTE 

B. 

1. SCHMITT CAROL: funcţionar comercial 

2. Născut Sighişoara 4/2/1916. 

3. Acte de bază: act de naţionalitate Sighişoara nr. 3.865 din 4/11/1935 şi paşaport naţional.  

4. Înmatriculat: 1938-1942. 

Mutaţiune de înmatr.: 1942 mutat la Viena, adresa nr. 5.281 din 24/3.  

5. Situaţiune militară: livret militar nr. 942, lt. de rezervă Reg. 5 Art. 942.contingentul 1927. 

6. Dosar 2.100/ 

7. Dosar de bază: - 

Dosul fişei ca la anexa 2. 

ANEXA 4. 

NAŢIONALITATEA ÎN SUSPENSIE ŞI CERCETARE
23

 

C. 

1. HIRSCH ISAC, negustor. 

2. Născut Soroca 5/8/1921. 

3. Act de naţionalitate: Soroca nr. 1.569 din 8/1/1932, raport la Ministerul Afacerilor Străine 

nr. 3.540/942. 

4. Înmatriculat: 1932-1939. 

5. Situaţia militară: evreu 

6. Dosar 2.576. 

7. Dosar de bază: - 

Fişa este încrucişată, fiind vorba de un evreu. 

Dosul fişei ca la anexa 2.  



II, 5 A. 

254 

 

 

ANEXA 5. 

PIERDUT ORICE DREPT LA CETĂŢENIE 

D. 

1. IONESCU ANA, casnică. 

2. Născută Bucureşti 8/9/1922. 

3. Devenită cetăţeană germană prin căsătorie cu Johann Müller Berlin 1939. 

4. Cu tatăl ei 1930-1936, 1939. 

5. Situaţia militară: - 

6. Dosar 2.958. 

7. Dosar de bază: 1867. 

Dosul fişei ca la anexa 2. 

ANEXA 6. 
CETĂŢEAN DECEDAT 

E. 

1. PETRESCU PETRE, mort 10/1/1942, ziarist. 

2. Născut Iaşi 20/5/1920. 

3. Acte de bază: paşaport, livret militar. 

4. Înmatriculat 1935-1941. 

5. Situaţia militară: 

6. Dosar: 1.765. Raportat decesul sub nr. 1.859 din 1/2/1942. 

7. Dosar de bază: 

Dosul fişei ca la anexa 2. 

ANEXA 7. 

FIŞA DE EVIDENŢĂ PENTRU TITULAR DE PAŞAPORT 

F. 

1. BUNESCU NICOLAE, ziarist „Universul". 

2. Născut Iaşi 26/7/1882. 

3. Acte de bază: paşaport Pref. Pol. Bucureşti, nr. 87.562 din 1 august 1940, un an.  

4. Înmatriculat - a stat o lună la Berlin, obţinând aici paşaportul nr. 67.234 din 5 august 1941, 3 

luni, pentru a se înapoia în ţară. 

5. Situaţia militară în regulă. 

6. Dosar 2.046. 

7. Dosar de bază. 

Dosul fişei ca la anexa 2.
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MANUAL II, 5 A. 

(URMARE) 

ÎNMATRICULAREA II
24

 

§ 1. Aplicarea paragrafului 27 din Manual II, 5 A a dat loc la unele nedumeriri: 

Întemeindu-se pe faptele expuse în zisul paragraf şi la Manual VI, 26 § 28, acest 

Departament, de acord cu Ministerul Finanţelor, a hotărât ca, pe viitor, să ne îndreptăm spre o 

singură clasă de înmatriculare, cu o taxă cât mai potrivită
a
. 

Acelaşi principiu este urmat de multe ţări străine, unde se socoteşte că, coloniile de 

peste hotare sunt şi trebuie să fie organe de propagandă şi de întărire indirectă a influenţei 

culturale şi chiar economice a patriei, cu condiţiunea ca statul respectiv să urmeze consecvent 

politica schiţată la Manual VI, 26 § 23 şi 27-29. 

§ 2. Cele astfel arătate, se aplică pentru prezent şi viitor, până la revocarea eventuală, 

Ministerul lăsând însă la aprecierea şefilor de misiune sau oficiu, în ce clasă din tariful consular 

în vigoare, vor fi percepute amenzile din trecut, spre a nu se da un tratament de favoare 

cetăţenilor care nu şi-au îndeplinit până acum obligaţiunea ce aveau a se înmatricula faţă de alţi 

români mai conştiincioşi. 

§ 3. Ministerul socoteşte pe de altă parte, că toţi compatrioţii bogaţi din străinătate 

(fruntaşii coloniei), au datoria morală să dea sprijin în cazurile cerând o acţiune solidară, pentru 

alinarea unor suferinţe, pentru scopuri patriotice române, etc., precum s-a arătat între altele la 

Manual II, 27 § 20, lit. c şi II, 5 A § 24, punctul 10, acelaşi principiu aplicându- se şi în cazurile 

expuse la Manual VI, 4 § 6, IV, 16 § 11, V, 3 § 4, VI, 26 § 9 şi VII, 10. 

Dând personal un bun exemplu şi examinând cu atenţiune paragrafele astfel menţionate, 

funcţionarii români în străinătate, îşi vor da seama că directivele astfel date, deschid perspective 

asupra unui întins câmp de acţiune în toate ţările unde există o colonie românească mai 

importantă. 

§ 4. Ministerul doreşte întotdeauna să fie informat de atitudinea fruntaşilor coloniei în 

asemenea cazuri. 

Este uneori oportun, ca agentul diplomatic sau consular competent, să amintească celor 

în drept, că există decoraţii româneşti, având un scop bine definit şi titluri consulare române care 

pot fi acordate celor merituoşi (v. Manual VI, 23, VI, 27 § 3 şi Manual VIII, 7). 

Agenţii noştri diplomatici şi consulari vor fi pe de altă parte, mai bucuroşi să-şi 

îndeplinească datoria, dând protecţie consulară şi chiar diplomatică în caz de nevoie, când este 

vorba de cetăţeni, figurând cu însemnări favorabile pe fişele respective de înmatriculare (v. 

Manual II, 5 A § 24, punctul 10), decât când va fi cazul pentru apărarea intereselor unor 

compatrioţi mai puţin merituoşi. 

§ 5. Inaugurând o asemenea politică faţă de coloniile române, este de prevăzut că, 

agenţii diplomatici şi consulari vor aduce ţării mai mari servicii decât ar putea fi cazul prin 

încasarea unor taxe de înmatriculare câteodată exagerate şi percepute adesea inegal (pentru a nu 

spune arbitrar), oricâtă grijă ar depune consulul respectiv, pentru a nu pricinui nedreptăţi. 

Randamentul acestor taxe urcate a fost întotdeauna slab, precum dovedesc cifrele examinate în 

anul trecut de organele competente ale Ministerului, după datele înaintate de toate oficiile 

noastre. 

a
 Actualmente clasa V-a şi taxa de petiţie dublată. Pentru amenzi, se dublează taxa de înmatriculare pe fiecare an de 

restanţă, conform celor arătate la tariful consular din 1934, art. 1, lit. d şi la Manual II, 5 A § 28 şi 29.
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§ 6. Fiind necesar ca fondurile benevole, eventual strânse de oficii, pentru scopuri 

umanitare şi patriotice, să fie administrate, contabilizate şi justificate cu exactitate, Ministerul a 

dat normele cuvenite la Manual V, 8. 

§ 7. Principiile expuse în capitolul de faţă, trebuind să fie cunoscute şi de consulatele 

onorifice, acest text va fi tradus pentru „Manualul" lor prin îngrijirea legaţiunilor respective. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor noastre din străinătate sub nr. 31.185/943. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca.
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STRICT CONFIDENŢIAL 

ROMÂNII ÎN STRĂINĂTATE ŞI RECHEMAREA LOR ÎN ŢARĂ
25

 

§ 1. Dacă admitem principiul că accesul şi şederea unui român pe teritoriul unui stat 

străin sunt condiţionate de învoirea autorităţilor competente ale acelui stat, nu este mai puţin 

adevărat că orice stat suveran este în drept să recheme pe un cetăţean al său din străinătate, pentru 

îndeplinirea îndatoririlor sale militare, spre a răspunde faţă de autorităţile judiciare competente 

pentru faptele sale sau pentru simplul motiv de „ordine publică". 

§ 2. Cererea de prelungire a paşaportului, este în genere, momentul cel mai potrivit 

pentru o asemenea rechemare în ţară a unui cetăţean stabilit sau călătorind peste hotarele ţării. 

Asemenea rechemări pot fi efectuate însă în orice moment socotit potrivit de autorităţile 

competente. 

În asemenea cazuri, oficiile diplomatice şi consulare, vor primi instrucţiunile cuvenite să 

pună în vedere celui în cauză că urmează să se înapoieze în ţară: 

a) pentru a-şi îndeplini îndatoririle militare, fie că este vorba de serviciul militar sau de 

concentrare, sau 

b) pentru a răspunde de atitudinea sa sau de faptele sale, potrivnice intereselor ţării, sau 

c) fiind rechemat pentru motive de „ordine publică". 

§ 3. Deoarece cel rechemat în ţară, nu va mai putea obţine o prelungire de paşaport decât 

pentru timpul strict necesar pentru lichidarea afacerilor şi averii sale în străinătate, la expirarea 

acestui termen, el va rămâne fără nici un act legal de identitate şi călătorie în vigoare, emis de o 

autoritate românească competentă. 

§ 4. Dacă cetăţeanul în chestiune refuză să se înapoieze în ţară, când este chemat, el se 

pune singur în afară de lege. El nu mai poate rămâne în ţara în care se găseşte, decât cu învoirea 

specială a autorităţilor competente ale ţării sale de origine. 

În acest caz, acel român poate fi considerat că s-a supus unei protecţii străine, deoarece 

deşi nu mai are actele în regulă, refuzând ascultarea ce datorează autorităţilor ţării sale, este 

tolerat de statul străin a rămâne mai departe pe teritoriul său, în loc de a fi expulzat în ţara lui de 

origine. 

Oficiul competent este atunci dator să comunice Ministerului situaţiunea interesatului 

printr-un raport amănunţit, în vederea eventualei aplicări a art. 40, punctul 3 al Legii naţionalităţii 

urmându-se normele stabilite la Manual II, 3 B § 27, 28 şi 32, „Pierderea naţionalităţii române". 

§ 5. Oficiile vor putea primi, de acum înainte, instrucţiunile necesare să pună în vedere 

unui cetăţean român aflat în circumscripţiunea lor, fără paşaport valabil că este rechemat în ţară 

pentru unul din motivele expuse mai sus la § 2.. 

Acest ordin se va putea extinde şi asupra membrilor familiei interesatului. Ministerul va 

hotărî totodată dacă cel în cauză va primi un avertisment că i se vor putea aplica prevederile Legii 

naţionalităţii art. 40 punctul 3, în caz de neascultare nemotivată a chemării, astfel transmise.  

Ca regulă generală, statul nu poate plăti repatrierea unui minoritar, precum s-a arătat la 

Manual V, 3 § 8, lit. a, sub rubrica „Repatrieri pe spesele statului" aceste cheltuieli căzând în 

sarcina celui avizat.  
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Aprobat: Gh. Lecca. 

§ 6. In aplicarea instrucţiunilor de faţă, oficiile vor mai observa cele ce urmează: 

a) Statul are interes ca cei cuprinşi în § 2, lit. a., de mai sus, să se înapoieze în România, 

fiind vorba de români de origine, care pot fi folositori ţării; 

b) Statul poate avea interes ca cei cuprinşi în § 2, lit. b, să se înapoieze în ţară, oficiile 

vor primi instrucţiuni precise, pentru fiecare caz ce se prezintă; 

c) Statul n-are nici un interes ca cei cuprinşi în § 2 lit. c, să se înapoieze în România, 

fiind vorba în genere, de minoritari, mai ales evrei. Este deci de dorit ca aceştia să obţină cât mai 

curând întreaga protecţie străină de care ar putea avea nevoie, aceasta fiind în interesul României, 

deoarece ne putem astfel lepăda de ei în mod legal, fără ca statul străin să aibă obiecţiune de 

ridicat. 

Şefii de misiune şi de oficiu, vor lucra în consecinţă cu tot tactul şi cu toată discreţia 

necesare, în limita legilor şi instrucţiunilor în vigoare, raportând cum au procedat în fiecare caz 

care se prezintă. 

§ 7. În cazurile când cei vizaţi la § 2, lit. b şi c, se hotărăsc a se înapoia în ţară, actul de 

călătorie emis pe scurt timp, va purta o menţiune pe pag. I-a: „Bun pentru înapoiere în 

România, prin punctul de frontieră  ......................................... titularul fiind chemat în ţară 

conform ordinului nr .......................... din ........................................ 
a
" 

Această însemnare va fi subliniată cu cerneală roşie, pentru a fi bine vizibilă. 

Punctul de fruntarii va fi hotărât de Minister, sau va fi comunicat telegrafic 

Ministerului, de oficiul care emite actul de repatriere. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

a
 Numărul Siguranţei nu al Ministerului de Externe.
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PAŞAPORTUL ROMÂNESC 

DISPOZIŢIUNI LEGALE ŞI NORME GENERALE
26

 

I. Dispoziţiuni legale 

§ 1. Textele în vigoare relative la paşapoarte sunt: 

a) Legea asupra paşapoartelor din 21 martie 1912 (Hamangiu, VII, p 1104 [Constantin 

Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 

1856-1907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la 

curent până la zi, vol. VII, Legi uzuale 1911-1913, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 

1913, 1552 p.]), modificată prin Legea nr. 1.023 din 21 noiembrie 1941 (M. Of. nr. 278 din 22 

noiembrie 1941). Textul complet, în forma actualmente în vigoare, se alătură (anexa 1); 

b) Regulamentul Legii paşapoartelor din 31 martie 1912. (Hamangiu, VII, p. 1104), 

modificat la 16 februarie 1932 (Hamangiu, XX, p. 78 [Constantin Hamangiu, Codul general al 

României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1920, Ediţiunea a 3-a 

revăzută, completată şi adusă la zi, vol. XX, Legi uzuale: cuprinzând întreaga legislaţiune a 

anului 1932, Bucureşti, Editura Librăriei „Universală" Alcalay & Co., 1933, 1101 p.]). Textul 

astăzi în vigoare se alătură (anexa 2). 

II. Convenţii 

§ 2. Convenţiile semnate de România în materie de paşapoarte sunt arătate în Condica 

Tratatelor [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 13541937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I-III, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, vol. I, 1938, 354 p; vol. II, 1938, p. 355-687, 88 p.; 

vol. III, Legăminte din anii 1938-1941 şi adausuri la volumele I şi II (1354-1937), 1942, 147 p.] 

a Ministerului Afacerilor Străine. 

Cele multilaterale sunt în genere mai mult rezoluţii şi deziderate, decât angajamente 

formale luate de statele semnatare. România nefiind în nici un caz legată, clauzele lor nu prezintă 

o valoare practică suficientă pentru a se da aceste texte în Manualul de faţă. 

Chestiunile în legătură cu livretele de marinari sunt tratate deosebit la Manual IV, 7 iar 

cele în legătură cu vizele de intrare în ţară vor figura sub nr. II, 15 îndată ce va fi cu putinţă să 

ajungem la norme stabile în această materie. 

III. Ce este un paşaport românesc 

§ 3. Un paşaport naţional n-a constituit niciodată şi nu este nici astăzi considerat ca o 

dovadă certă de cetăţenie română. 

Regulamentul din 31 martie 1912 prevede chiar la art. 5, că: „Paşapoartele se eliberează 

cetăţenilor români precum şi acelora care, fără a fi dobândit cetăţenia, au însă dreptul la protecţia 

statului român”. 

Cu toate că Legea paşapoartelor nu-i dă nici-o definiţie, paşaportul românesc trebuie 

socotit ca un simplu act de legitimaţie şi de călătorie în străinătate, emis de o autoritate 

competentă, după anumite norme stabilite de lege. Titularul unui asemenea act, emis legalmente, 

beneficiază însă de protecţia statului român, până la dovada contrarie sau până la expirarea 

paşaportului ce a primit. 

§ 4. Din cele expuse la § 3, reiese că legile ţării nu pretind nici unui român să aibă un 
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paşaport valabil. 

Din acest fapt rezultă că titularul unui paşaport expirat poate solicita eliberarea unui nou 

paşaport sau eventual reînnoirea celui vechi, dacă nimic nu s-ar opune, începând cu ziua 

prezentării pentru reînnoire, iar nu de la data când vechiul paşaport a încetat să mai fie valabil, 

aceasta, în cazurile când paşaportul e expirat de mult timp (ceea ce se întâmplă adesea în 

America. Franţa, Italia şi alte ţări unde paşaportul nu este obligatoriu). 

O altă chestiune de lămurit este în ce condiţiuni va mai căpăta alt paşaport, un român 

lipsit de mult timp de paşaport naţional şi neînmatriculat de mai mulţi ani la un oficiu românesc, 

cu toate că a locuit în permanenţă în străinătate. (Normele precise sunt date la Manual II, 5 A, 

Manual II, 2 precum si la § 8, lit. m din instrucţiunile de faţă). 

Este adevărat că multe state (de exemplu Germania), cer sub sancţiuni mergând uneori 

până la pedepse cu închisoare, ca străinii domiciliaţi pe teritoriul lor să aibă întotdeauna un 

paşaport valabil. 

În interesul solicitatorului, oficiile noastre vor putea prelungi deci, în unele cazuri, 

valabilitatea paşapoartelor prezentate la reînnoire, începând chiar din ziua expirării, cu toate că 

aceste paşapoarte sunt uneori expirate de mult timp. 

In unele ţări este chiar necesar ca paşaportul să fie de fapt prelungit câtva timp înainte de 

expirare, pentru a scuti pe titular de dificultăţi cu poliţia locală. (Cazul Germaniei, v. § 29 de mai 

jos). 

De observat este că emiterea sau prelungirea unui paşaport nu poate fi datată decât în 

ziua când a fost acordată, operaţiunea fiind atunci înscrisă în registrul de intrare şi ieşire şi în cel 

de casă. Ambele registre sunt „registre publice” în sensul art. 1.182 din Codul Civil, dând astfel 

dată certă înscrierii efectuate
27

. 

IV. Înmatricularea obligatorie 

§ 5. Considerând că dispoziţiunile legale în vigoare nu impun obligaţiunea de a avea 

paşaport valabil, oficiile vor atrage atenţiunea românilor asupra îndatoririlor ce au de a se 

înmatricula, îndată ce îndeplinesc condiţiunile stabilite în regulamentul consular, şi expuse la 

Manual II, 5 A aceasta fiind şi în interesul lor propriu. 

Românul care contravine acestei îndatoriri, se expune la neplăceri şi pagube, mergând în 

anumite cazuri până la pierderea dreptului la paşaport şi chiar la retragerea naţionalităţii române, 

precum se arată la Manual II, 2 § 17—18, Manual II, 3 B § 9, 28 şi 33 şi Manual II, 5 A § 43. 

V. Persoane neavând drept la paşapoarte 

§ 6. Următoarele categorii de persoane n-au drept la paşaport, atât timp cât Ministerul nu 

ar dispune altfel, pentru fiecare caz în parte, în deplină cunoştinţă de cauză: 

a) cei care şi-au pierdut drepturile ce aveau la naţionalitatea română (v. Manual II. 3 B); 

b) cei pentru care există o decizie precisă transmisă de Minister şi arătând că nu vor mai 

beneficia de paşaport naţional (v. Manual VI, 14 sub rubrica „Dreptul de petiţie, faţă de 

hotărârile administrative" şi Manual II, 5 A § 18, lit. D. „înmatriculări"); 

c) cei ale căror pretenţii la cetăţenia română sunt atât de şubrede, nefiind întemeiate pe 

dovezi serioase, încât nici nu pot fi prezentate Ministerului, pentru cercetare; 

d) Femeile care şi-au rezervat o naţionalitate străină conform art. 6 al Legii naţionalităţii 

din 1939, sau care au făcut acte în acest sens, în conformitate cu legea lor de origină, supunându-

se unei protecţii străine, în sensul art. 40, al. 3 al Legii naţionalităţii din 1939, cu toate că sunt 
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căsătorite cu cetăţeni români. Copiii legitimi ai unor asemenea femei sunt însă cetăţeni români, 

urmând condiţiunea tatălui lor şi vor putea primi la nevoie, paşapoarte naţionale deosebite, 

precum s-a arătat la Manual II, 10 § 13 şi 14. 

e) Paşapoartele de emigrare, emise conform art. 11 până la 15 din Legea migraţiunilor 

din 1925 (Mon. Of. nr. 92 din 29 aprilie 1925) şi cele „speciale” prevăzute la art. 14 din aceeaşi 

lege, nu pot fi prelungite, decât în condiţiunile stabilite de zisa lege (v. Manual II, 26], 

f) Certificatele de călătorie eliberate de Ministerul Afacerilor Interne şi înfiinţate prin 

Decretul-lege nr. 4.072 din 1938 (Mon. Of. nr. 283 din 5 decembrie 1938), nu pot fi prelungite, 

Aceste certificate au o înfăţişare similară cu certificatele de repatriere, emise de oficiile 

diplomatice şi consulare conf. disp. Manual II, 24. 

g) Paşapoartele eliberate de Ministerul de Interne conform deciziei ministeriale nr. 

91.130 din 1938 (Mon. Of. nr. 302 din 29 decembrie 1938) nu pot fi nici ele prelungite. 

§ 7. Paşapoartele expirate prezentate de persoane intrând în categoriile arătate la § 6 vor 

fi, ca regulă generală, reţinute, anulate şi păstrate la dosar, eliberându-se în schimb o dovadă în 

limba ţării în care se află titularul, pentru a fi arătată autorităţilor de poliţie locale. In această 

dovadă se va arăta cauza pentru care paşaportul a fost reţinut. Oficiul care reţine un paşaport va 

referi cazul pentru hotărârea Ministerului, fără întârziere. 

Dovada eliberată urmând a fi folosită drept act de identitate pentru obţinerea unui 

document de legitimaţie din partea autorităţilor competente străine, nimic nu se opune ca o 

fotografie a titularului şi semnalmentele sale să figureze pe această „dovadă". Oficiile vor urma 

în această privinţă uzanţele locale, acordând sprijinul lor, dacă ar fi cazul, în limita 

dispoziţiunilor legale şi după putinţă, fostului titular al unui paşaport naţional, în demersurile, 

adesea neplăcute, ce va avea de întreprins, pentru a-şi aranja situaţia. 

Trebuie să ne amintim întotdeauna că în dreptul internaţional, aplicat în litera şi spiritul 

lui, orice stat are dreptul să ceară ca un străin, intrat pe teritoriul său ca paşaport eliberat de 

autorităţile altei ţări, să fie* oricând reprimit pe teritoriul acelei ţări, chiar dacă nu ar mai fi 

recunoscut de acel stat ca cetăţean al său, care să aibă drept la paşaport naţional. 

VI. Cazurile ce urmează să fie cercetate de Minister sau de alte autorităţi din ţară 

§ 8. Oficiile nu vor elibera sau prelungi paşapoarte sau acte de călătorie deţinute de 

următoarele categorii de persoane, fără instrucţiuni precise de la Minister: 

a) celor a căror extrădare a fost cerută de autorităţile competente româneşti (v. Manual 

III, 4). Actele de călătorie eventual necesare pentru aducerea în ţară a celor în cauză, vor fi 

eliberate conform instrucţiunilor date de Minister, de la caz la caz, în deplină înţelegere cu 

autorităţile competente ale Siguranţei noastre Generale şi după ce se va fi căzut de acord cu 

autorităţile competente străine; 

b) dezertorilor, nesupuşilor şi tinerilor a căror situaţie militară nu este clarificată. In 

cazul însă când unii dintre ei şi-ar exprima dorinţa să se înapoieze în ţară, pentru a se prezenta 

autorităţilor militare si presupunând că nimic nu s-ar opune la aceasta, li se vor elibera acte de 

călătorie, cu menţiunea: „Valable pour un seul voyage en Roumanie pour régler sa situation 

militaire au régiment şi conform normelor expuse la Manual II, 25 § 9 şi IV, 3 § 6. 

c) tinerilor care ar putea fi chemaţi în România pentru îndeplinirea îndatoririlor 

premilitare şi militare si care nu vor primi paşapoarte decât în urma unui aviz favorabil al 

ataşatului militar competent, sau, conform dispoziţiunilor Legii recrutării (Manual IV, 1) sau a 

celor stabilite din timp în timp de Ministerul Apărării Naţionale şi clasate la Manual sub nr. IV, 
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2; 

d) Se vor avea întotdeauna în vedere dispoziţiunile în vigoare, referitoare la cei socotiţi 

ca evrei de justiţia şi administraţia românească (v. Manual III, 14 şi II, 8)
28

; 

e) Pentru cei care declară că şi-au pierdut paşapoartele, se vor urma instrucţiunile date la 

Manual II, 9; 

f) Cei care au părăsit România în mod ilegal, clandestin, cu simple bilete de trecere de 

frontieră şi fără paşaport emis legal, nu vor primi acte de călătorie, fără instrucţiunile 

Ministerului, date de la caz la caz, în deplină cunoştinţă de cauză, urmându-se la nevoie, 

procedura arătată la Manual II, 12 „Interogatorii pentru stabilirea naţionalităţii" (v. Manual II, 3 

B § 30); 

g) Oficiile nu vor reînnoi paşapoarte eliberate sau prelungite ultima dată în ţară, fără ca 

Ministerul să fi dat încuviinţarea necesară. Se va cere de asemenea avizul oficiului consular sau 

diplomatic care a emis sau prelungit paşaportul în străinătate. Prezentarea unei dovezi recente de 

mutaţiune de înmatriculare, conform Manual II, 5 A § 34, echivalează cu un aviz favorabil dat de 

oficiul competent. Dovada va fi oprită în acest caz, la dosar, ca act justificativ dimpreună cu 

paşaportul de bază. 

Orice relaţiune poate fi cerută telegrafic, pe spezele petiţionarului; 

h) Atunci când li s-ar prezenta paşapoarte care par a fi plăsmuite, drese sau prefăcute, 

oficiile vor observa dispoziţiunile date la Manual II, 7. Se vor vedea şi cele arătate în § 15—22 

de mai jos; 

i) Minorii nu au drept la paşapoarte deosebite, fără prezentarea în scris a unei autorizaţii 

a părinţilor sau tutorilor legali, conform art. 7, lit. b din regulamentul din 31 martie 1912 (v. 

anexa 2). 

In cazurile de forţă majoră, de exemplu când părintele sau tutorele legal se află într-o 

altă ţară, oficiul va putea elibera actul de identitate şi călătorie necesar, cazul fiind imediat 

raportat Ministerului; 

j) Paşapoartele diplomatice şi cele de serviciu (v. Manual II, 22) nu pot fi prelungite fără 

instrucţiunile cuvenite ale Ministerului; 

k) Oficiile nu vor elibera sau prelungi paşapoartele solicitate de titularii care nu se 

găsesc în circumscripţia lor sau în circumscripţia unui consulat onorific în subordine, dacă 

Ministerul nu va fi hotărât altfel, (v. Manual II, 10 § 2, lit. d si § 3, lit. d). 

Când titularul nu se înfăţişează în persoană, el va trebui să producă o dovadă de prezenţă 

recentă, arătând că el se află într-adevăr în localitatea unde pretinde a fi. Această dovadă va fi 

eliberată de preferinţă de un consulat onorific românesc pe răspunderea personală a titularului. 

La primirea instrucţiunilor de faţă, oficiile vor avea grijă să comunice această dispoziţie 

consulatelor onorifice în subordine
a
. In cazurile când solicitatorul unui paşaport nu se găseşte 

101 

102

                                                        
a Instrucţiunile în chestiune vor fi clasate de oficiile onorifice în exemplarul lor din Manual, sub nr. 

102 6 acelaşi număr ca cel al instrucţiunilor de faţă. 
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v. şi Manual 

II, 1 urmare 

Ibidem. 

într-o localitate unde funcţionează un oficiu român onorific, se vor primi dovezi eliberate de 

autorităţile de poliţie competente ale locului unde se găseşte, cu condiţia ca aceste dovezi să fi 

fost date pe baza unor acte de identitate neîndoielnice şi în prezenţa persoanei în cauză. 

Asemenea dovezi vor trebui întotdeauna anexate cererilor de paşapoarte trimise prin poştă, 

oficiile neputând da curs acestor cereri, în lipsa dovezilor menţionate. Dovezile trebuiesc păstrate 

la dosar ca acte justificative. 

l) Oficiile nu vor elibera paşapoarte naţionale persoanelor care n-au beneficiat încă de 

asemenea acte de călătorie, decât în urma unei autorizaţii date de Minister, exceptându- se 

cazurile prevăzute la Manual II, 10 „înscrierea în paşaport a soţiei şi copiilor titularului”; 

m) Cei care n-au fost înmatriculaţi la un oficiu românesc timp de trei ani de-a rândul 

deşi au stat neîntrerupt în străinătate (v. Manual II, 10 § 14—20 şi II, 13 § 27—28 şi § 38) si 

minoritarii neînmatriculaţi ale căror paşapoarte româneşti sunt expirate de mai mult de 12 luni 

împlinite şi care—din propria lor vină — n-au obţinut alte acte de identitate şi călătorie, nu pot 

obţine paşapoarte sau prelungiri de paşapoarte decât după o prealabilă învoire a Ministerului, 

cerută printr-un raport deosebit, însoţit, dacă este cazul, de un interogator completat de petiţionar. 

înainte de a supune asemenea cazuri Ministerului, oficiile vor avea grijă să se asigure de 

identitatea persoanei sau persoanelor care se prezintă cu paşaport perimat (v. şi Manual II, 10 § 

11, lit. c); 

n) Paşapoartele străinelor devenite românce prin căsătorie, nu vor 

putea fi prelungite după desfacerea căsătoriei sau dacă aceasta a fost găsită 

putativă, decât în condiţiunile arătate la Manual II, 3 B § 10—17 şi Manual III, 

15 § 10, lit. f şi g, până ce naţionalitatea lor va fi lămurită; 

o) Cei care, la cunoştinţa legaţiunilor şi consulatelor, vor fi avut în 

străinătate o purtare de natură să discrediteze ţara, sau care vor fi suferit o 

condamnare penală (v. Manual III, 7 § 4), n-au drept la prelungire de paşaport 

fără instrucţiuni precise de la Minister date în deplină cunoştinţă de cauză, 

autorităţile competente putând hotărî eventual rechemarea lor în ţară (Manual II, 

5 B). 

Oficiul competent este dator să raporteze cazul, îndată ce-i va ajunge la cunoştinţă, 

trecând, totodată, numele celui în cauză pe o fişă clasată în grupa D, precum s-a arătat la Manual 

II, 5 A § 18, „înmatriculare". 

Ministerul va examina cazul, luând o hotărâre de acord cu autorităţile competente ale 

Ministerului Afacerilor Interne (Siguranţa Generală a statului) sau când este vorba de un student, 

cu Ministerul Culturii Naţionale (v. Manual VI, 16 „Studenţii în străinătate"); 

p) La o cerere de repatriere prezentată de autorităţile străine competente, Ministerul va 

fi sesizat înainte de a se elibera paşaportul sau certificatul de repatriere, solicitat conform 

instrucţiunilor date la Manual V, 3 § 6; 

în caz de repatriere, fişa de înmatriculare a celui în cauză va fi transferată în grupa B; 

r) Certificatele de călătorie emise pentru o singură şi directă călătorie în România şi 

purtând însemnarea ,,fără drept de prelungire" nu pot fi prelungite, (v. Manual II, 24 § 6); 

s) în caz de îndoială asupra dispoziţiunilor în vigoare, oficiile vor referi Ministerului 

procedând, dacă este cazul, conform § 7 de mai sus.  
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VII. Paşapoarte ce pot fi eliberate sau prelungite fără autorizaţie sau aviz special 

§ 9. Cazurile expuse la § 6 şi 8 fiind limitative, oficiile pot reînnoi sau prelungi 

paşapoarte în limita dispoziţiunilor legale, observând instrucţiunile amănunţite cuprinse la 

Manual II, 21 sub rubrica „Prelungirea paşapoartelor persoanelor cu drepturi necontestate la 

cetăţenia română” în toate împrejurările neprevăzute în instrucţiunile de faţă, cu condiţiunea ca 

rezoluţia cuvenită să fie dată pe răspunderea personală a titularului oficiului sau locţiitorului său 

(când titularul este absent din oraş), sau a funcţionarului care are delegaţie, înregistrată în regulă, 

să hotărască şi să semneze pentru el. 

VIII. Dispoziţie tranzitorie pentru timp de război sau când se proclamă stare de 
asediu într-o parte sau într-alta a ţării 

§ 10. În vremuri anormale de război, etc. Siguranţa noastră Generală are dreptul şi chiar 

datoria să efectueze un control deosebit de riguros al paşapoartelor şi altor acte de călătorie 

eliberate. 

Oficiile vor înainta deci Ministerului în zilele de 1 şi 15 ale fiecărei luni, copii de pe 

înscrierile efectuate în registrul de paşapoarte eliberate (v. Manual II, 21 § 6) 
29

. 

Aceste copii vor fi semnate de titularul oficiului consular sau de funcţionarul având 

delegaţie permanentă să conducă serviciul consular al unei legaţii, iar în lipsa acestora de 

locţiitorul lor. Copiile vor fi alăturate pe răspunderea personală a funcţionarilor care le 

semnează
30

. 

Siguranţa Generală a statului va putea oricând cere, prin mijlocirea acestui 

Departament, să se arate motivul pentru care un paşaport sau orice alt act de călătorie a fost 

eliberat sau prelungit, fără ca oficiul respectiv să fi referit cazul Ministerului, pentru cercetare. 

Va face aceasta mai ales când un titular de paşaport pare a intra în categoria celor vizaţi mai sus 

la § 6 sau 8. 

IX. Prelungirea valabilităţii paşapoartelor 

§ 11. Numai paşapoartele emise de acelaşi oficiu, pot fi prelungite prin aplicarea unei 

ştampile. 

Cele emise de o altă autoritate vor fi oprite la dosar ca acte justificative, după ce vor fi 

fost anulate precum se arată mai jos la § 35. 

Valabilitatea paşapoartelor se poate prelungi pe cel mult un an. Un acelaşi paşaport nu 

poate fi prelungit după expirarea de cinci ani de la emiterea sa. După acest termen, va fi oprit la 

dosar, eliberându-se titularului un alt paşaport, dacă va fi cazul. 

X. Răspunderi 

§ 12. Funcţionarul care dă rezoluţia în această materie îşi asumă întreaga răspundere 

pentru hotărârea luată. Paşaportul eliberat va fi semnat de el însuşi la pagina 5. Ştampila de 

prelungire va fi de asemenea semnată de el 

§ 13. Funcţionarul (cancelarul) care complectează paşaportul, asumă răspunderea pentru 

exactitatea înscrierilor făcute de el: numele şi pronumele, profesiunea, semnalmentele, vârsta, 

data emiterii, încasarea taxei, aplicarea timbrelor consulare, numărul de înregistrare, ş.a.m.d. 

Dacă şeful de post ar dispune astfel, acest funcţionar poate semna paşaportul la locul prevăzut 
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pentru certificare, sub fotografia titularului sau titularilor. Prin acest fapt el asumă întreaga 

răspundere că fotografia este într-adevăr cea a titularului actului sau cel puţin cea certificată de 

autorităţile care au căderea să adeverească că această fotografie este într-adevăr cea a persoanei 

pretinse. Acelaşi funcţionar mai este răspunzător ca fotografia să fie bine prinsă si ca ea să poarte 

timbrul sec sau ştampila oficiului aplicată în aşa fel, încât jumătate să fie pe fotografie iar cealaltă 

jumătate pe coperta paşaportului. Despre răspunderea cancelarului, v. şi disp. Manual II, 5 A § 

18, lit. D. ultimul alineat. 

Cu această ocazie se va verifica dacă fotografia este recentă şi asemănătoare. Fotografii 

învechite, neclare sau murdare, vor fi refuzate. 

O fotografie identică cu cea fixată pe paşaport va fi întotdeauna păstrată la dosar pentru 

justificare şi pentru identificare în caz de pierdere a paşaportului (v. Manual II, 9 § 13). 

XI. Paşapoarte emise în România 

§ 14. Oficiile vor avea grija să controleze ca paşaportul pretins a fi fost emis în România 

să poarte viza de ieşire din ţară, sau cel puţin o viză străină dovedind că titularul a intrat cu acest 

paşaport într-o ţară vecină cu România, printr-un punct de frontieră deschis traficului de călători, 

sau ca acel paşaport să poarte o viză de sosire la un aeroport deservit de o linie aeriană cu 

România sau la un port naval sau fluvial la care titularul ar fi putut debarca, venind din România. 

Paşaportul prezentat în străinătate si care nu poartă o asemenea viză, dă de bănuit că ar fi 

putut fi emis ilegal fiind primit în străinătate de titular, prin poştă sau printr-un intermediar. Lipsa 

vizei de ieşire mai poate da de bănuit că titularul a trecut graniţa română în mod fraudulos şi în 

contravenţie cu Codul Penal, art. 267. Pedeapsa prevăzută a fost recent mărită la un termen de 

închisoare corecţională de cel mult cinci ani. Asemenea cazuri necesită întotdeauna o cercetare 

atentă, precum s-a arătat la Manual II, 3 B § 30. 

Punctele de frontieră şi aeroporturile române au ordin să nu primească în ţară pe titularii 

paşapoartelor emise în România, cari nu poartă vize de ieşire sau cel puţin cele străine de intrare, 

arătate mai sus, prin care să se dovedească ieşirea din ţară cu observarea formelor legale.  

XII. Completarea datelor în paşaport 

§ 15. Paşapoartele sunt adesea incorect sau neglijent complectate, fără a se ţine seama de 

faptul că sunt acte publice importante. 

Ministerul recomandă această chestiune atenţiei deosebite a şefilor de misiune sau de 

oficii consulare, orice neglijenţă în această privinţă trebuind să fie tratată după cum arată 

capitolul XIII din Codul Funcţionarilor Publici. Se va observa mai ales, ca numele titularului să 

fie exact transcris, iar semnalmentele să fie indicate clar şi fără greşeli. Prescurtări de prenume, 

nume, etc., nu sunt îngăduite. Se va acorda atenţie şi ortografiei franceze. La rubrica „etatea” se 

va indica dativ şi anul exact al naşterii, nu numai vârsta, cum se face adesea. 
XIII. Rectificarea de erori 

§ 16. Titularul unui paşaport românesc sau alte persoane particulare n-au căderea să 

îndrepte erorile ce s-ar fi strecurat în ortografia numelui înscris pe act ori în semnalmente, vârstă, 

data emisiunii, termenul de valabilitate, ş.a.m.d. 

De îndată ce ar observa o asemenea eroare, titularul va solicita rectificarea cuvenită de la 

oficiul care a emis paşaportul, sau care a comis eroarea cu ocazia prelungirii acelui act. Dacă 
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eroarea este atât de însemnată încât îndreptarea ei nu s-ar putea face, fără a vătăma prea mult 

paşaportul, sau dacă s-a fixat cumva — în paşaport — din eroare, o altă fotografie decât cea a 

titularului, nu rămâne decât ca acesta să fie anulat şi depus în dosarul respectiv, precum s-a arătat 

la Manual VI, 17 § 9, emiţându-se în schimb un alt paşaport. 

§ 17. Dacă eroarea comisă se poate rectifica uşor, la îndreptarea cuvenită se va însemna 

în margine „Corrige d'office", cu data când s-a făcut, semnătura şefului oficiului şi ştampila 

respectivă. 

§ 18. Numai titularul oficiului care a comis eroarea de înscriere, este competent să o 

îndrepte sau să comunice învoirea sa, ca eroarea să fie îndreptată de un alt oficiu, în cazul când 

titularul nu s-ar mai afla în circumscripţia lui. 

§ 19. Paşapoartele corectate fără observarea dispoziţiunilor de mai sus, pot fi tratate ca şi 

când ar fi drese sau prefăcute (v. Manual II, 7), dacă titularii lor nu sunt cunoscuţi sau dacă nu 

oferă garanţii serioase că nu poate fi vorba de prefaceri efectuate cu intenţii frauduloase. Oricum, 

se va pune întotdeauna în vederea celor în cauză, riscul ce asumă prin astfel de îndreptări 

neregulate. 

XIV. Nepotriviri şi modificări de nume 

§ 20. In caz de nepotrivire între ortografia numelui înscris pe un paşaport şi felul în care 

acest nume este menţionat în alte acte ale titularului (actul de naţionalitate, de înscriere la biroul 

populaţiei, acte de studii, militare ş.a.m.d.), se vor cere instrucţiunile Ministerului. 

Ca regulă generală, numele pe actele emise de oficiile noastre, vor fi ortografiate precum 

sunt înscrise în paşaport. Dacă asemenea acte urmează să fie folosite în România, se va putea 

menţiona în ele că numele este altfel ortografiat pe cutare sau pe cutare act, adăugându-se toate 

lămuririle ce comportă cazul. 

§ 21. Actele întocmite în ţară de avocaţi, notari publici etc., în care numele celor în 

cauză este altfel ortografiat, decât în paşapoartele sau actele de identitate prezentate, nu vor fi 

legalizate sau autentificate decât după o cercetare prealabilă şi după prezentarea unor dovezi certe 

a identităţii celui în cauză. Precauţiunile luate vor fi indicate în rezoluţia şefului oficiului pusă pe 

petiţie. (v. Manual III, l § 25, lit. c şi § 55, lit. h. „Legalizări şi autentificări"). 

§ 22. Prenume străine, ca: Lajos, Erzsebeth, Rifca, Ruhala, purtate de minoritari si astfel 

trecute în paşapoartele de bază prezentate de ei, sau în actele lor de stare civilă, nu vor fi 

românizate sau modificate, decât cu învoirea Ministerului. 

§ 23. Se atrage atenţia oficiilor asupra dispoziţiunilor Legii numelui din 8 aprilie 1936 

(Manual III, 11 B) şi regulamentului Legii actelor de stare civilă, art. 19, alin. 2 (Manual III, 11 

A). 
XV. Extinderea valabilităţii paşapoartelor pentru alte ţări sau continente 

§ 24. Ca regulă generală, valabilitatea paşapoartelor emise în România pentru a fi 

folosite numai în anumite ţări, nu poate fi extinsă pentru alte state, decât cu învoirea Ministerului. 

In mod excepţional şi în cazuri de urgenţă, pe deplin justificate si dovedite (de ex. un caz 

de boală sau de deces a unei rude apropiate într-o altă ţară), şeful oficiului poate acorda însă, 

extinderea solicitată, dar va aduce cazul de îndată la cunoştinţa Ministerului. 

§ 25. La extinderea pentru alte continente, se urmează aceeaşi regulă ca cea arătată la § 

24, afară de cazul evreilor expus la Manual II, 13. 
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XVI. Putinţa de a adăuga foi la un paşaport 

§ 26. Nu se pot adăuga foi la un paşaport decât în cazul când acestea luate din paşaportul 

expirat al titularului ar cuprinde vize străine sau permise de şedere încă neexpirate. Se va avea 

grijă ca foile astfel adăugate în paşaportul nou emis, să fie bine prinse, ştampila oficiului fiind 

aplicată pe înăditură. 

Pe paşaportul anulat, din care s-au scos foile cu vize încă valabile, se va face o 

însemnare arătând că acestea au fost prinse în noul paşaport eliberat. 

§ 27. In ţările extraeuropene, situate la mare depărtare de legaţie sau oficiul consular de 

carieră, consulatele onorifice pot fi împuternicite de Minister sau de legaţiunea de care depind, să 

adauge foi în paşapoartele care nu conţin pagini libere suficiente pentru vizele necesare. 

XVII. Paşapoarte preschimbate înainte de expirare 

§ 28. Exceptându-se cazurile prevăzute la § 27, paşapoartele în deplin curs de 

valabilitate, neavând însă foi suficiente pentru toate vizele trebuincioase, pot fi preschimbate, 

eliberându-se alte paşapoarte în schimb. şefii de oficii pot acorda, în asemenea cazuri, o scutire 

de taxă (afară de taxa de petiţie), dacă noul paşaport este dat numai până la data expirării celui 

vechi. Rămâne şi în acest caz să se observe toate dispoziţiunile date mai sus la § 6—9, privitoare 

la eliberări sau prelungiri, paşaportul de bază fiind anulat şi depus la dosar. 

§ 29. Dacă poliţia locală ar cere-o, cum este cazul în unele ţări, dacă titularul pleacă într-

o călătorie lungă, sau arată vreo altă cauză justificată, nimic nu se opune, ca un paşaport să fie 

prelungit înainte de expirare, prelungirea începând însă, în acest caz, cu data înregistrării 

operaţiei efectuate. 

XVIII. Paşapoarte expirate 

§ 30. Paşapoartele expirate se păstrează la dosar, după ce au fost anulate, precum se arată 

mai jos la § 35. Un paşaport expirat nu poate ii lăsat în nici un caz în posesia titularului. 

Asemenea paşapoarte expirate au fost adesea folosite — pentru plăsmuiri — de persoane puţin 

scrupuloase. 

§ 31. Titularii paşapoartelor expirate şi puse la dosar, pot solicita certificate, taxate după 

tariful consular, arătând actele de călătorie ce au avut şi vizele şi permisele de şedere cuprinse în 

ele. Asemenea certificate pot fi cerute, între altele, pentru scopuri fiscale (Manual II, 5 A § 31), 

pentru a dovedi un alibi în cazuri penale ş.a.m.d. Dacă şeful hotărăşte astfel, se vor putea 

fotografia paşapoartele vechi aflate la dosar, pentru uzul celor în drept, aceste fotografii fiind 

executate prin îngrijirea oficiului, dar pe spezele petiţionarului. Paşaportul expirat şi anulat, poate 

fi cerut şi de un tribunal românesc, prin mijlocirea Departamentului nostru. Pentru folosinţa 

eventuală a tribunalelor străine, nu se vor da decât copii fotografice sau certificate legalizate, 

blanchetele de paşapoarte trebuind să rămână la dosar şi să nu fie înstrăinate cât timp Ministerul 

nu hotărăşte altfel. 

XIX. Păstrarea paşapoartelor perimate şi anulate 

§ 32. Până ce Ministerul va dispune altfel, vechile paşapoarte perimate şi anulate si 

dosarele de naţionalitate vor îi păstrate cu grijă, neputând fi distruse. Ele sunt adesea necesare 

pentru cercetarea naţionalităţii foştilor titulari sau a descendenţilor lor, când aceştia ajung la 
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majorat. Pentru rânduirea acestor dosare s-au dat instrucţiunile necesare la Manual II, 5 A § 26, 

§ 33. În caz de furt, pierdere sau distrugere de paşapoarte anulate sau dosare de 

naţionalitate vechi, Ministerul va fi înştiinţat, dându-se toate amănuntele necesare, îndată ce un 

asemenea fapt va fi descoperit. 

XX. Înapoierea în ţară a titularilor de paşapoarte expirate 

§ 34. Cetăţeanul care se înapoiază în România va avea grijă ca paşaportul său să fie 

valabil. In caz contrar se va adresa unui oficiu român competent, solicitând o reînnoire sau o 

prelungire de paşaport, cerând totodată, dacă este cazul, o dovadă de mutaţiune, de înmatriculare, 

conform Manual II, 5 A § 34. 

Cel care nu observă această dispoziţiune, poate fi oprit la graniţă, intrarea sa în ţară 

cerând formalităţi, întârzieri şi cheltuieli. 

Pentru înapoierea evreilor în ţară se va vedea Manual II, 8. 

XXI. Cum se anulează un paşaport, o blanchetă de paşaport sau un certificat 
de repatriere 

§ 35. Un paşaport sau o blanchetă de paşaport neîntrebuinţată se anulează prin aplicarea 

unei ştampile sau întrebuinţarea unui perforator cu cuvântul anulat, cu litere înalte de circa 2 cm. 

peste prima pagină ce poartă numele titularului, peste fotografia sau fotografiile figurând în act, 

precum şi peste pagina a 4-a şi a 5-a. 

In afară de aceasta, colţul de jos din dreapta al tuturor foilor interioare, va fi tăiat, 

detaşat şi distrus; paşaportul anulat va fi vizat şi de şeful oficiului în curmeziş pe pagina Ia: 

,,anulat din oficiu” sau „anulat conform ordinului ministerial nr ..........................................  din 

 ........................... - ......... ", viza fiind urmată de parafa şefului oficiului. 

Oficiile vor avea de acum înainte in vedere că un paşaport de la care lipseşte colţul de 

jos al foilor interioare (ca la prezenta foaie de instrucţiuni) este anulat şi că folosirea lui nu 

poate fi decât frauduloasă. 

Certificatele de repatriere fiind emise de oficiile diplomatice şi consulare numai pentru o 

singură călătorie în România, sunt anulate prin însăşi viza de intrare pusă la frontieră de 

autorităţile române de poliţie. Aceste autorităţi au instrucţiuni să taie sau să rupă, totodată, colţul 

de jos din dreapta al acestor certificate sau vor ridica certificatul care se înaintează Direcţiei 

Generale a Poliţiei din Bucureşti. 

XXII. Intervenţii solicitate 

§ 36. La cererea, titularilor de paşapoarte româneşti, oficiile sunt datoare să facă 

intervenţiile necesare pe lângă autorităţile străine competente, pentru obţinerea de vize (avându-

se în vedere cele arătate la Manual II, 5 B) şi pentru obţinerea de permise de şedere, de lucru, 

etc., dacă nu ar exista cauze speciale pentru a se refuza serviciul cerut, de ex. îndatoriri militare, o 

purtare nemulţumitoare a titularului (Manual II, 5 B), lipsă de autorizaţie în cazul unui minor (v. 

§ 8, lit. f de mai sus), sau faptul că paşaportul nu ar fi valabil pentru ţara în care doreşte să plece 

titularul (Manual II, 13). 

§ 37. Avându-se în vedere cele expuse mai sus la § 3, orice intervenţie în scris făcută pe 

lângă vreo autoritate străină în favoarea unui purtător de paşaport naţional, se va face în favoarea 

lui X sau Y „titular al paşaportului român nr ........................................ emis de ........ la data de 
t i 
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., ................  

Asemenea intervenţii nu vor fi făcute ca regulă generală în favoarea lui X sau Y 

„cetăţean român”. 

Ocolind acest termen, oficiile îşi vor evita discuţii ulterioare neplăcute în cazul când s-ar 

stabili mai târziu că cel în cauză nu ar avea drept la naţionalitatea română sau că ar fi pierdut-o 

între timp. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise la oficiile din străinătate cu adresa ministerială nr. 80.201/942.  

Ele au fost redactate în deplină înţelegere cu Direcţiunea Generală a Siguranţei Statului, precum s-a 

confirmat sub nr. 13.552 din 2 septembrie 1942. 

Redactor şi director răspunzător: KARADJA 
Aprobat: Gh. Lecca 

ANEXA 1 

EXTRAS DIN LEGEA ASUPRA PAŞAPOARTELOR 

DIN 21 MARTIE 1912 

(Mon. Of. nr. 280 din 21 martie 1912, Hamangiu, VII, p. 1104 [Constantin Hamangiu, Codul general al 

României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a 

revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. VII, Legi uzuale 1911-1913, Bucureşti, Editura Librăriei Leon 

Alcalay, 1913, 1552 p.] şi Mon. Of. nr. 278 din 22 noiembrie 1941). 

Art. 1. — Paşapoartele se emit în numele regelui şi se eliberează de Ministerul de Interne 

şi de prefecţii de judeţe şi de poliţie în condiţiunile ce se vor determina prin regulamentul de 

aplicare al acestei legi. 

Art. l, alin, 2 (modificat): „Numai Ministerul Afacerilor Străine poate elibera paşapoarte 

care atrag după sine imunităţi şi scutiri speciale, cum şi paşapoarte de serviciu”. 

Legaţiunile şi consulatele române vor elibera paşapoarte conformându-se dispoziţiunilor 

prezentei legi şi regulamentului ei de aplicare. 

Art. 2. — Paşapoartele se eliberează pe 12 luni, pe 6 luni şi pe 3 luni; ele vor fi de 

formatul unei cărţi mici portative. 

Modelul paşapoartelor se va determina prin regulamentul de aplicare al acestei legi. 

Art. 3. — Priveşte taxarea paşapoartelor (v. tariful consular in vigoare). Acest articol mai 

conţine următorul adaus din 22 noiembrie 1941: 

La art. 3: „Paşapoartele care atrag după sine imunităţi şi scutiri speciale, adică 

paşapoarte diplomatice, cum şi paşapoartele de serviciu, sunt scutite de taxa timbrului şi de orice 

alte taxe". 

Art. 4. — Priveşte eliberarea de bilete de trecere peste frontieră pe timp de cinci zile. 

Art. 5. — Paşapoartele, sunt individuale. Cu toate acestea soţul, soţia şi copiii legitimi 

minori
a
, pot figura pe acelaşi paşaport, nu însă şi servitorii. 

Art. 6. — Se va pedepsi acela care cu bună ştiinţă se va servi în România de un paşaport 

sau orice alt document de călătorie ţinând loc de paşaport, eliberat de autoritatea unei ţări străine, 

dacă acel paşaport sau document de călătorie va fi fost plăsmuit, dres ori prefăcut. 

Este pasibil de aceeaşi pedeapsă cel care împrumută altuia paşaportul său adevărat sau 

plăsmuit, dres sau prefăcut. 
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Art. 7. — Se va pedepsi acela care se va servi de un paşaport român sau străin sau 

document de călătorie ţinând loc de paşaport care poartă alt nume decât al său. 

Art. 8. — Se va pedepsi cu închisoare de la 3 luni la un an acela care va fi dovedit că a 

intrat sau a ieşit din ţară prin alte locuri decât acelea hotărâte pentru trecerea călătorilor. 

Aceeaşi pedeapsă se va aplica şi acelor care vor fi dovediţi că au înlesnit intrarea sau 

ieşirea din ţară prin alte locuri decât acelea hotărâte pentru trecerea călătorilor. Pedeapsa va fi de 

la 6 luni la 2 ani contra acelora care vor fi dovediţi că se ocupă cu trecerea în mod fraudulos a 

călătorilor peste fruntarii. 

Art. 9. — Un regulament de administraţiune publică va dezvolta dispoziţiunile acestei 

legi, stabilind în acelaşi timp condiţiunile ce trebuie să îndeplinească cineva pentru a putea obţine 

un paşaport, persoanele care pot figura în acelaşi paşaport, cazurile în care pot fi eliberate 

paşapoarte colective, precum şi paşapoarte fără taxă pentru emigranţi şi săraci. 

Art. 10. — Această lege va intra în vigoare de la 1 aprilie 1912. 

Art. 11. — Toate dispoziţiunile contrare prezentei legi sunt şi rămân abrogate. 

În privinţa clauzelor penale se va mai vedea şi Codul Penal din 1939 şi Manual II, 9. 

a
 Multe state străine cer însă ca cetăţenii români de peste 15 ani să se legitimeze cu paşapoarte deosebite, în 

conformitate cu Rezoluţia de la Paris din 21 octombrie 1920 (Cond. Trat., nr. 1.394 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a 

altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.394, p.  449]). 

ANEXA 2 

EXTRAS DIN REGULAMENTUL 

PENTRU APLICAREA LEGII ASUPRA PAŞAPOARTELOR DIN 31 MARTIE 

1912 

(Mon. Of. nr. 287 din 31 martie 1912, Hamangiu, VII, p. 1151 [Constantin Hamangiu, Codul general al 

României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a 

revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. VII, Legi uzuale 1911-1913, Bucureşti, Editura Librăriei Leon 

Alcalay, 1913, 1552 p.] şi Mon. Of. nr. 39 din 16 februarie 1932, Hamangiu, XX, p. 78 [Constantin Hamangiu, Codul 

general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1920, Ediţiunea a 3-a revăzută, completată şi 

adusă la zi, vol. XX, Legi uzuale: cuprinzând întreaga legislaţiune a anului 1932,  Bucureşti, Editura Librăriei 

„Universală" Alcalay & Co., 1933, 1101 p.]. 

CAPITOLUL I 

Paşapoarte 

Art. 1 (modificat). — Paşapoartele se emit în numele regelui şi se eliberează de 

Ministerul de Interne, prefecţii de judeţe şi chestorii de poliţie, în condiţiunile prevăzute în 

regulamentul de faţă si respectându-se principiul competenţei teritoriale. 

Legaţiunile şi consulatele române vor elibera paşapoarte conform prescripţiunilor acestui 

regulament. 

Numai Ministerul Afacerilor Străine poate elibera paşapoarte care atrag după sine 

imunităţi şi scutiri speciale (paşapoarte diplomatice). 

Pot beneficia de asemenea paşapoarte, conform convenţiunilor internaţionale, numai: 

1. Membrii familiei regale. 

2. Demnitarii curţii regale. 
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3. Membrii guvernului. 

4. Mareşalii. 

5. Preşedinţii Corpurilor Legiuitoare. 

6. Funcţionarii diplomatici şi consulari şi personalul superior al Ministerului Afacerilor 

Străine. 

7. Şeful Marelui Stat Major al Armatei. 

8. Foştii preşedinţi ai Consiliului de Miniştri. 

9. Foştii miniştri ai Afacerilor Străine. 

10. Foştii demnitari ai curţii regale. 

11. Personalităţile civile şi militare, însărcinate cu misiuni speciale şi învestite cu 

depline puteri pentru a negocia în numele guvernului român cu guvernele străine, precum şi acele 

făcând parte din organismele internaţionale oficiale. 

12. Ataşaţii militari, navali şi aeronautici, comerciali, financiari şi de presă, de pe lângă 

oficiile diplomatice române din străinătate, cu excluderea ajutorilor sau agenţilor de sub ordinele 

lor. 

Termenul acestor paşapoarte diplomatice va fi limitat de durata însăşi a funcţiunii sau 

misiunii îndeplinite. 

Art. 2. (modificat). — Priveşte formatul şi înfăţişarea paşapoartelor. 

Art. 3. — Priveşte taxarea paşapoartelor (v. tariful consular în vigoare).
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Art. 4. — Paşapoartele sunt individuale. Cu toate acestea soţul, soţia şi copiii legitimi 

minori, pot figura pe acelaşi paşaport, nu însă perceptorii sau guvernantele copiilor, damele de 

companie, secretarii, servitorii şi orice alte persoane care sub orice titlu ar fi în serviciul 

posesorului paşaportului. 

Art. 5. — Paşapoartele se eliberează cetăţenilor români precum şi acelora care fără a fi 

dobândit cetăţenia, au însă dreptul la protecţiunea statului român (certificate de călătorie).  

Din această din urmă categorie fac parte: 

a) fiii de străini născuţi în ţară, care au satisfăcut obligaţiunea Legii de recrutare şi care 

nu se bucură de protecţiune străină sau au renunţat la asemenea protecţiune; 

b) aceia care fiind născuţi în ţară au trecut de vârsta de 30 de ani şi n-au servit în armata 

română, dar care nu se bucură nici ei nici părinţii lor de suditenţă străină şi posedă în acelaşi timp 

şi imobile în comune urbane sau exercită un comerţ ori o industrie însemnată; 

c) aceia care pot dovedi cu acte că sunt stabiliţi de mai mult de 10 ani în ţară, nu se 

bucură de nici o protecţiune străină şi au solicitat la Corpurile Legiuitoare, înpământenirea. 

Art. 6. — Persoanele care fac parte din categoriile arătate la lit. a, b, c şi d din articolul 

precedent, nu pot obţine paşaport decât de la Ministerul de Interne. 

Cererile pentru eliberare de paşaport, însoţite de acte doveditoare se vor adresa 

prefecturii locului unde petiţionarii îşi au domiciliul sau reşedinţa obişnuită. In cel mult 15 zile de 

la cerere, după o anchetă prealabilă făcută de prefectură asupra identităţii şi asupra temeiniciei 

actelor, ele vor fi înaintate Ministerului. 

Persoanele care au dobândit un paşaport în condiţiunile arătate mai sus, îl vor putea 

reînnoi, la oricare din autorităţile prevăzute la art. l al acestui regulament. 

Paşapoartele eliberate în virtutea acestui articol vor purta menţiunea: acest paşaport a 

fost eliberat în virtutea art. 5, lit. ... din regulamentul pentru aplicarea Legii asupra paşapoartelor. 

Art. 7. — Nu se vor elibera paşapoarte: 

a) tinerilor care vor fi înscrişi pe tabelele de recensământ pentru recrutare, afară numai 

dacă prezintă un certificat al depozitului de recrutare respectiv, din care să se arate că se poate 

elibera paşaportul cerut; 

b) minorilor care sunt trimişi la studii afară din ţară nu li se poate da paşapoarte 

individuale decât cu autorizarea părinţilor sau tutorilor şi dacă va fi cazul că au obţinut amânarea 

recrutării în vederea studiilor; 

c) militarilor sub drapel, dacă nu justifică că au învoirea de la autorităţile militare pentru 

a trece frontiera. 

Art. 8. — Paşapoartele de emigrare se eliberează numai de Ministerul de Interne şi sunt 

scutite de taxă. 

Cei care cer asemenea paşapoarte sunt datori a justifica Ministerului că au mijloacele de 

a se transporta până în ţara unde vor să emigreze şi că îndeplinesc condiţiunile cerute de legile 

acelei ţări pentru emigranţi. 

Ministerul poate însă refuza eliberarea paşapoartelor de emigrare atunci când ar socoti că 

emigrarea este în acel moment vătămătoare intereselor ţării. 

Art. 9. — Persoanelor lipsite cu totul de mijloace de trai li se vor elibera paşapoarte 

scutite de taxă. 
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Art. 10 (modificat). — Paşapoartele colective se eliberează grupurilor de persoane care 

fac excursiuni în afară din ţară în scopuri ştiinţifice, sportive, trupelor de artişti, etc. 

Paşaportul colectiv se eliberează pe numele capului grupului. 

Fiecare grup ce solicită paşaport colectiv va prezenta avizul favorabil al comisiunii 

mixte de excursiuni de pe lângă Ministerul de Instrucţie, iar în cazul când paşaportul e solicitat în 

scopuri sportive, se va prezenta încuviinţarea Direcţiunii Educaţiunii Poporului.  

Numele şi prenumele persoanelor care întovărăşesc pe capul grupului, se vor trece în 

borderou separat, care va fi parafat şi certificat de Minister, ca anexă a paşaportului. 

CAPITOLUL II 

Priveşte biletele de trecere peste frontieră. 

CAPITOLUL III 

Penalităţi 

Art. 24. — Se va pedepsi cu închisoarea de la 3 luni până la doi ani, oricine va plăsmui 

paşaportul său, sau va drege sau va preface un paşaport adevărat, sau va adăuga într-însul vreun 

cuvânt, sau cifră, sau literă, precum şi cel ce cu bună ştiinţă se va servi de un asemenea paşaport. 

Art. 25. — Se va pedepsi acel care cu bună ştiinţă se va servi în România de un paşaport 

sau orice document de călătorie ţinând loc de paşaport, eliberat de o autoritate a unei ţări străine, 

dacă acel paşaport sau document de călătorie va fi fost plăsmuit, dres ori prefăcut. 

Este pasibil de aceeaşi pedeapsă acel care împrumută altuia paşaportul său adevărat ori 

plăsmuit, dres sau prefăcut. 

Art. 26. — Cine va lua pentru sine un paşaport pe nume închipuit sau va fi mijlocit ca 

martor spre a se elibera un paşaport pe nume străin se va pedepsi cu închisoare de la 3 luni până 

la l an. 

Art. 27. — Funcţionarii care, cunoscând această schimbare de nume, vor fi dat paşaport 

pe nume închipuit, se vor pedepsi cu trei ani închisoare. 

Art. 28. — Se va pedepsi cu închisoare de la 3 luni la l an acela care va fi dovedit că a 

intrat sau a ieşit din ţară prin alte locuri decât acelea hotărâte pentru trecerea călătorilor. 

Aceeaşi pedeapsă se va aplica şi acelor care vor fi dovediţi că au înlesnit intrarea sau 

ieşirea din ţară prin alte locuri decât acelea hotărâte pentru trecerea călătorilor. 

Pedeapsa va fi de la 6 luni la 2 ani, contra acelora care vor fi dovediţi că se ocupă cu 

trecerea în mod fraudulos a călătorilor peste frontieră (art. 8 din Legea paşapoartelor). 

Art. 30. — Funcţionarii care se vor abate de la dispoziţiunile prezentului regulament, vor 

fi pedepsiţi pe cale disciplinară conform legilor lor organice, independent de pedepsele prevăzute 

în Codul Penal. 

În privinţa clauzelor penale, se va mai vedea şi Codul Penal din 1939, art. 401 —405, 409, 412 şi 414. 
STRICT CONFIDENŢIAL 
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PAŞAPOARTE ŞI VIZE PLĂSMUITE
31

 

§ 1. Oficiile vor proceda precum urmează îndată ce vor avea cauze serioase a bănui că 

un paşaport sau alt act de călătorie sau o viză figurând într-un asemenea act ar putea fi plăsmuită, 

dreasă sau prefăcută, cu intenţie frauduloasă. 

I. CETĂŢENI STRĂINI SAU FOLOSINDU-SE DE ACTE DE CĂLĂTORIE 

STRĂINE 

§ 2. In principiu, oficiul va reţine actul suspect, înştiinţând numaidecât poliţia locală (în 

ţările cu care menţinem relaţii destul de prietenoase pentru a putea fi siguri că cel vinovat va fi 

judecat legal şi pedepsit). Se va proceda însă astfel, numai dacă şeful diplomatic sau consular 

unde se iveşte cazul crede că actul plăsmuit n-a fost prezentat autorităţilor noastre pentru a 

dobândi o viză de intrare în România sau pentru alt scop cu ştirea şi aprobarea unei autorităţi 

străine (în genere alta decât poliţia obişnuită, de pildă serviciul de informaţiuni sau spionaj, 

poliţia secretă, etc.). 

§ 3. În ţările unde relaţiunile noastre dau de bănuit că ar putea fi vorba de o chestiune de 

spionaj, sabotaj, propagandă subversivă, complot, etc.: 

a) Se va opri actul de călătorie până a doua zi, sub un pretext sau altul, pentru ca să 

poată fi fotografiat (fără ca fotograful respectiv să ştie că execută lucrarea în contul oficiului 

nostru); 

b) Viza solicitată va fi apoi acordată, însă numai pentru intrarea în ţară printr-un anumit 

punct de fruntarie de ex. Curtici, însemnându-se sub viză: „Bun pentru intrare în ţară în punctul 

Curtici" şi urmându-se dacă este cazul instrucţiunile date prin Manual II, 25; 

c) Legaţiunea respectivă va fi înştiinţată prin telegramă cifrată, dacă cazul se petrece la 

un oficiu consular. In cazuri grave şi când ar fi de bănuit că cifrul consulatului ar putea fi 

cunoscut autorităţilor străine, raportul confidenţial al oficiului va putea fi adus legaţiei de un 

funcţionar consular sau altă persoană sigură, de pildă o rudă apropiată a consulului; 

d) Legaţiunea va aduce cazul la cunoştinţa Ministerului, prin telegramă cifrată, pentru a 

se putea lua măsurile necesare în ţară; 

e) Şeful oficiului va avea grijă ca asemenea cazuri să nu fie cunoscute decât de 

funcţionarii strict indispensabili, telegramele putând fi cifrate şi descifrate de dânsul personal; 

f) Fotografiile menţionate mai sus la lit. a, vor fi trimise Ministerului cu primul curier 

sau cu prima ocazie sigură. 

§ 4. Când un individ prezintă un paşaport sau o viză străină (alta decât a ţării în care se 

iveşte cazul) şi când o plăsmuire sau prefacere ar fi de bănuit, se va putea opri actul suspect, 

legaţiunea sau consulatul străin competent fiind avertizate telefonic cu rugămintea a se constata 

numaidecât printr-un funcţionar competent dacă este într- adevăr vorba sau nu de un act 

fraudulos. In cazul afirmativ, paşaportul va putea fi eventual predat oficiului străin direct 

interesat de cele de cuviinţă. Asemenea cazuri vor fi imediat raportate Ministerului şi legaţiunii 

române competente, în cazul unui 
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consulat. În orice caz numele titularului actului plăsmuit va fi întotdeauna trecut în 

cartea neagră (Manual II, 14). 

Ministerul nu înţelege să dea instrucţiuni principiale rigide pentru asemenea cazuri, 

procedeul de urmat putând să fie hotărât după împrejurări. 

II. CETĂŢENI ROMÂNI SAU INDIVIZI FOLOSINDU-SE DE ACTE DE 

CĂLĂTORIE ROMÂNE 

§ 5. În asemenea cazuri, agentul diplomatic sau consular se va lămuri asupra mai multor 

puncte. Hotărâtor pentru procedeul de urmat va fi întotdeauna scopul prezumat al plăsmuirii şi 

împrejurările cazului (v. Manual II, 6 § 8, lit. h.). 

Experienţa ne arată că există cazuri puţin serioase, altele însă foarte grave: 

a) Un caz puţin serios ar fi de pildă (ceea ce s-a şi întâmplat în practică) când o femeie 

îşi modifică singură vârsta indicată în paşaport (indiferent de faptul că paşaportul a fost greşit, 

completat sau nu). Un serios avertisment, arătându-se disp. art. 41-49 Cod Penal va fi în genere 

de ajuns în asemenea cazuri, paşaportul putând fi preschimbat persoana vinovată plătind un alt 

act de călătorie drept pedeapsă, dacă şeful oficiului socoteşte de cuviinţă (v. Manual II, 6 § 16 şi 

19); 

b) Mai serios este cazul când un evreu plăsmuieşte un paşaport pentru a da impresia că 

este de origine ariană. Actul respectiv va fi oprit până ce Ministerul va putea da instrucţiunile 

cuvenite, urmându-se procedura arătată la Manual II, 6 § 7
32

; 

c) S-au mai ivit în trecut numeroase cazuri când ţăranii români neştiutori de carte au 

primit paşapoarte plăsmuite, scump plătite, prin mijlocitori puţin scrupuloşi, cu scopul de a putea 

părăsi ţara ilegal, în genere pentru a-şi exercita meseria de negustori ambulanţi. Unii dintre ei 

prinşi de autorităţile străine cu paşapoarte sau vize false, au fost pedepsiţi de justiţia respectivă 

(era vorba de cea germană) cu închisoare corecţională sau altfel. În asemenea cazuri, consulul va 

proceda conform disp. art. 137 şi următ. din Codul de Procedură Penală (v. Manual IV, 11 § 7 şi 

anexa). Se va lua o declaraţie din partea celui în cauză, sub formă de proces-verbal în trei 

exemplare, dintre care două vor fi înaintate Ministerului, cerându-se instrucţiuni. 

Oficiul va opri apoi actul de călătorie plăsmuit dând în schimb o dovadă provizorie de 

identitate, precum s-a arătat la Manual II, 6 § 7; 

d) În cazuri urgente, când titularul paşaportului plăsmuit este lipsit de mijloace, 

cetăţenia şi identitatea sa fiind în afară de orice bănuială şi când este de origine română se va 

putea elibera un certificat de repatriere în condiţiunile arătate la Manual II, 24 § 2, ultimul alineat 

şi § 5; 

e) În cazurile care ar putea fi bănuite ca fiind grave (de spionaj, propagandă subversivă 

sau de alţi falsificatori profesionali de paşapoarte, etc.) se va putea proceda după cum s-a arătat 

mai sus la § 3, lit. a, c-f, dacă este de presupus că este în interesul nostru ca cel vinovat să se 

înapoieze în ţară. În locul paşaportului oprit, se va putea elibera un act de călătorie, pe termen 

scurt în condiţiunile arătate mai sus la lit. d, urmându-se eventual instrucţiunile date la Manual II, 

25 punându-se în vedere celui în cauză că autorităţile noastre nu mai permit şederea sa în 

străinătate, conform celor arătate la Manual II, 5 B; 

f) Procedându-se astfel, oficiul va avea întotdeauna grijă să ceară cetăţeanului să 

prezinte un act oficial emis de autorităţile de poliţie locale, arătând unde este domiciliat. 

Oficiul va lua notă de adresa şi de semnalmentele sale, oprind când va fi cu putinţă, fotografia sa 

şi luând, când ar fi cu putinţă, impresiunile sale digitale, spre a putea provoca mai târziu o 
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intervenţie eventuală a poliţiei locale străine, pe temeiul că cel în cauză s-a legitimat cu acte false 

(delict pedepsit în toate ţările) dacă vinovatul nu se întoarce în ţară după cum i s-a pus în vedere; 

g) Ministerul aminteşte că o extrădare nu poate fi cerută decât pe cale diplomatică în 

urma instrucţiunilor Ministerului, consulatele urmând însă să aibă în vedere cele arătate la 

Manual III, 4 § 4; 

h) Pentru impresiunile digitale care trebuiesc luate în asemenea cazuri (v. Manual IV, 

11 anexa 1 § 138, 6 al. 3), se vor urma instrucţiunile date prin Manual VII, 5. 

Aceste instrucţiuni au fost date în deplin acord cu organele competente ale Direcţiunii Generale a Poliţiei, 

ceea ce ni s-a confirmat sub nr. 24.161 din 12 februarie 1943. 

Ele au fost trimise oficiilor în străinătate sub nr. 28.817 din 1943. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca.
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CONFIDENŢIAL 

ÎNAPOIEREA ÎN ŢARĂ A EVREILOR
33

 

§ 1. înapoierea în România a evreilor (în sensul Decretului-lege nr. 2.650 din 1940, v. 

Manual III, 14) fiind contrară dispoziţiunilor în vigoare, oficiile diplomatice şi consulare nu vor 

transmite în ţară nici o petiţie prezentată în acest scop, urmând principiile stabilite la Manual VI, 

14 § 7. 

§ 2. Singurul caz când un agent diplomatic sau consular va face o asemenea intervenţie 

pe lângă acest Minister, este când autorităţile străine competente cer reprimirea în România a 

unui evreu sosit legal în ţara străină în care se află, cu paşaport românesc în regulă. Dacă a 

trecut graniţa clandestin, rămâne să fie eventual expulzat de poliţia ţării respective în ţara din 

care a venit, dacă nu i se acordă ospitalitate în locul unde se află. Raportându-se Ministerului 

astfel de cazuri, se vor urma instrucţiunile date la Manual II, 2 § 14-20 şi II, 12 

§ 4-12- 

§ 3. în nici un caz nu se va mai prelungi paşaportul ce ar avea eventual un asemenea 

evreu, fără învoirea acestui Departament, dată în deplină cunoştinţă de cauză. Cade de fapt în 

sarcina fiecărui stat să păzească hotarele sale în aşa fel încât intrarea unor străini nedoriţi să nu 

fie cu putinţă. în asemenea cazuri, oficiile noastre, se vor folosi mai ales, de argumentul juridic 

expus la Manual II, 2 § 17 cercetările necesare de întreprins din partea autorităţilor noastre 

cerând însă întotdeauna mult timp. 

§ 4. Fiecare paşaport prezentat de un evreu, spre preschimbare sau prelungire, va fi deci 

examinat de aproape, spre a se constata dacă poartă viza de intrare în ţara în care se află titularul, 

în toate cazurile în care paşaportul a fost emis sau prelungit într-o altă ţară paşapoartele care nu 

poartă asemenea vize, vor fi confiscate în măsura posibilului, conform Manual II, 2 § 19. 

§ 5. Dându-se eventual un nou paşaport, după instrucţiunile Ministerului se vor urma 

cele confidenţiale cuprinse în Manual II, 24. 

§ 6. Instrucţiunile de faţă au fost date în deplină înţelegere cu autorităţile competente ale 

Siguranţei Generale a statului, ceea ce ni s-a confirmat de Direcţiunea Generală a Poliţiei sub nr. 

16.241 din 27 octombrie 1942. 

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

(ss) Karadja 

p. Directorul Afacerilor Consulare, 

(ss) D. Zarma
34

 

Ad. nr. 7.690/943.
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PAŞAPOARTE FURATE, RĂTĂCITE SAU GĂSITE
35

 

I. Paşapoarte furate sau rătăcite 

§ 1. Oficiile sunt datoare să atragă atenţia celor în cauză ori de câte ori se prezintă 

prilejul, că un paşaport este un act public, încredinţat titularului de către autorităţile competente, 

pentru uzul său personal şi pentru a fi folosit numai în limita dispoziţiunilor legale în vigoare. În 

asemenea condiţiuni, înstrăinarea sau chiar pierderea sau rătăcirea unui astfel de act de identitate 

şi călătorie este o chestiune foarte gravă, atrăgând, întotdeauna, după sine cheltuieli, îndepliniri 

de formalităţi care cer timp şi de multe ori alte consecinţe neplăcute. 

Titularul unui act de călătorie dispărut poate fi bănuit, în asemenea cazuri, de fals în acte 

publice (Cod Penal art. 8, 10, 12, 401, 404, 405 sau 409) sau de fals prin abuz de semnătură în 

alb (Cod Penal art. 407), delicte pedepsite atât de legile străine cât şi de codul nostru penal cu 

interdicţie corecţională, amenzi şi închisoare corecţională. 

§ 2. Precauţiunile ce urmează a fi luate de acum înainte, au devenit necesare, deoarece s-

a constatat că multe paşapoarte, aşa zise „furate sau pierdute", au fost de fapt vândute sau 

înstrăinate altor persoane în scopuri frauduloase. Asemenea cazuri au devenit atât de frecvente, 

în ultimii ani, încât o vigilenţă deosebită se impune tuturor organelor de stat. 

§ 3. Paşapoartele astfel dobândite de persoane puţin scrupuloase, au fost, precum ne 

arată experienţa, plăsmuite în ţară sau în străinătate, prin schimbarea numelui şi a 

semnalmentelor titularului, prin înlocuirea fotografiei sau prin modificarea datelor de emisiune 

sau de validitate a actului însuşi sau a vizelor ce poartă. 

§ 4. În acest fel s-a îngăduit altor persoane decât titularilor adevăraţi: 

a) să iasă sau să intre în ţară; 

b) să treacă graniţele între două sau mai multe ţări străine; 

c) să ascundă un nume sau o origine semită; 

d) să obţină permise de şedere, carnete de muncă sau alte foloase, ori 

e) să obţină în mod fraudulos alte paşapoarte noi, pe baza celor astfel plăsmuite. 

La Berlin, în Ardeal şi în alte părţi, au funcţionat adevărate centrale de paşapoarte 

plăsmuite, lucrând uneori cu scop de câştig, iar alteori în serviciul unor organisme politice, ostile 

aşezării noastre de stat, ba chiar în slujba spionajului duşmanilor ţării. 

§ 5. In instrucţiunile de faţă, titularul paşaportului pierdut este în dictat sub cuvântul 

„reclamant". 

§ 6. Ca o primă măsură de precauţie şi atât timp cât Ministerul Afacerilor Interne cât şi 

acel al Afacerilor Străine, nu ar dispune altfel, de la caz la caz, nu se vor elibera paşapoarte noi 

celor care au avut asemenea acte de călătorie, decât la prezentarea vechiului paşaport, care va fi 

anulat (v. Manual II, 6 § 13) şi păstrat la dosar ca act justificativ. 

§ 7. Oficiile diplomatice şi consulare vor pune în vedere celor în cauză, că o măsură 

similară a fost luată în ţară. 

Direcţiunea Generală a Poliţiei, Prefectura Poliţiei Capitalei, Prefecturile de judeţe, 

Chesturile de Poliţie şi celelalte autorităţi emiţătoare de paşapoarte, ţin registre şi cartoteci de 

evidenţă a tuturor paşapoartelor eliberate. Afară de cazurile excepţionale când departamentele 

competente ar hotărî altfel, paşapoartele nu pot fi eliberate sau prelungite în ţară, decât de 

organele competente ale locului de domiciliu al titularului, iar în străinătate decât cu învoirea 

autorităţii care a emis sau prelungit ultima dată paşaportul de bază, precum s-a arătat la Manual 
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II, 6 § 7, lit. h. 

§ 8. Având în vedere cele expuse la § 2-4 de mai sus, oficiile vor socoti, de acum 

înainte, orice pierdere sau rătăcire de paşaport ca un act suspect. Reclamantul va trebui să arate 

că este de bună credinţă şi în măsura posibilului se va cerceta trecutul său, înainte de a i se putea 

elibera vreun alt act de călătorie. 

Dacă şeful de misiune respectiv nu hotărăşte altfel, printr-o rezoluţie în scris dată pe 

propria sa răspundere şi comunicată şi Ministerului cu toate amănuntele şi motivările 

trebuincioase, oficiile vor proceda în asemenea cazuri după cum urmează: 

§ 9. Vor invita pe reclamant să se prezinte de urgenţă la consulatul sau legaţia în 

circumscripţia căreia locuieşte. 

§ 10. În cazurile excepţionale când o deplasare a reclamantului nu ar fi cu putinţă (de ex. 

când e în închisoare, grav bolnav sau locuieşte într-o localitate prea îndepărtată) i se va trimite un 

interogator, cu invitaţia de a-l completa în cel puţin trei exemplare (conform celor arătate la 

Manual II, 12), dintre care două vor fi înaintate Ministerului, împreună cu o declaraţie scrisă de 

reclamant relatând toate amănuntele în legătură cu pierderea sau furtul paşaportului, declaraţii 

însoţite de dovezile cerute mai jos la § 11, iar al treilea exemplar va fi oprit la dosar. 

§ 11. Odată cu îndeplinirea celor arătate la § 9, oficiul va cere autorităţilor de poliţie din 

localitatea unde se află reclamantul: 

a) o dovadă că pierderea paşaportului le-a fost anunţată şi rezultatul cercetărilor; 

b) informaţii dacă numărul şi data paşaportului pierdut sunt cunoscute acestor autorităţi 

fiind înscrise în registrele lor (se va proceda astfel bineînţeles numai în afară de 

cazurile când paşaportul pierdut ar fi fost emis de însuşi oficiul la care se anunţă 

pierderea); 

c) indicaţii asupra condamnărilor ce ar fi suferit eventual reclamantul sau asupra altor 

măsuri ce s-ar fi luat în contra sa, măsuri similare cu cele prevăzute la art. 71 din 

Codul nostru Penal; 

d) amănunte asupra reputaţiei celui în cauză; 

e) o fotografie recentă a reclamantului cu semnalmentele sale, certificate în regulă 

(dacă poliţia respectivă le-ar poseda); 

Oficiul va motiva cererea acestor informaţiuni. 

§ 12. La prezentarea reclamantului la un oficiu românesc i se vor lua impresiunile 

digitale pe fişe 1 şi 2 (Manual VII, 5) spre a fi trimise Serviciului Cazierului Judiciar din 

Bucureşti, prin mijlocirea Ministerului, ca o măsură de precauţiune pentru viitor şi spre a se 

putea verifica dacă acest reclamant nu ar avea o condamnare la activul său. 

§ 13. Dacă reclamantul nu este cunoscut personal oficiului, identitatea sa va putea fi 

stabilită prin mijloacele de probaţiune cele mai potrivite, care pot varia după împrejurări (acte de 

identitate cu fotografie - asemenea acte fiind lăsate în copie fotostatică la dosar, pentru justificare 

- martori cunoscuţi care vor da o declaraţie în scris ş.a.m.d. 

§ 14. Reclamantul va face o declaraţie, expunând cazul cu toate amănuntele, sub formă 

de proces-verbal semnat de el şi de şeful oficiului, redactat în trei exemplare, înregistrate, dintre 

care unul va rămâne la dosar, iar celelalte vor fi înaintate Ministerului, împreună cu un raport 

arătând rezultatul cercetărilor. 

§ 15. În caz de urgenţă şi dacă şeful oficiului ar socoti de cuviinţă, cele expuse de 

reclamant în procesul-verbal, pot fi transmise în rezumat Ministerului, pe cale telegrafică, 

spezele telegramei fiind bineînţeles plătite de cel direct interesat. 

§ 16. Dacă paşaportul pierdut a fost emis sau prelungit ultima dată la alt oficiu 
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diplomatic sau consular decât cel unde este anunţată pierderea, se vor trimite acelui oficiu copii 

de pe toate actele menţionate mai sus la § 10-11 (§ 12 dacă funcţionează în altă ţară) şi § 14, cu 

rugămintea să dea lămuriri urgente asupra cetăţeniei, situaţiei militare, originii etnice, moralităţii, 

activităţii politice, etc., a reclamantului, cercetându-se eventual dacă el ar fi suferit vreo 

condamnare penală în acea ţară. 

Oficiul care dă asemenea lămuriri, le va putea transmite în acelaşi timp şi Ministerului, 

dacă socoteşte necesar. 

împreună cu lămuririle cerute se vor trimite oficiului căruia s-a prezentat reclamantul: 

a) numărul de serie şi data paşaportului emis sau prelungit; 

b) o fotografie recentă a titularului şi a membrilor familiei înscrişi eventual în 

paşaportul pierdut (v. Manual II, 6 § 11); 

c) numele membrilor familiei înscrişi eventual în actul de călătorie rătăcit, vârsta şi 

semnalmentele lor. 

§ 17. Oficiul va publica în două ziare locale, un anunţ făgăduind o răsplată, precis 

indicată, pentru găsitorul paşaportului pierdut. Această răsplată va fi stabilită între limitele 

contravalorii a 1.000-5.000 lei, după cum va hotărî şeful oficiului, de la caz la caz. Costul acestor 

inserări, precum şi răsplata oferită vor fi suportate de reclamant. în acest scop el va depune la 

oficiul sesizat, o sumă rotundă în consemnare, în schimbul eliberării unei chitanţe. Reclamantul 

are dreptul la un decont al sumei depuse, soldul eventual restituindu-i-se, fie direct, fie după un 

termen de trei luni, prin mijlocirea Ministerului, dacă reclamantul se va fi întors până atunci în 

România. 

§ 18. Numai în cazuri de paupertate dovedită, şeful oficiului personal va putea hotărî 

neaplicarea celor arătate mai sus la § 17. 

§ 19. Dacă reclamantul domiciliază în străinătate în permanenţă sau dacă intră în 

categoria persoanelor care nu se pot înapoia în România, dovedind totodată o stare de paupertate 

completă, şeful oficiului va fixa cheltuielile prevăzute la § 17, la un nivel cât mai scăzut. 

Orice dificultăţi ce s-ar ivi în legătură cu executarea dispoziţiunilor § 17-19 vor fi 

semnalate Ministerului, oficiul făcând propuneri concrete pentru soluţionarea cazului. 

§ 20. Când formalităţile expuse mai sus vor fi fost îndeplinite, rămâne de hotărât, dacă 

şeful de misiune nu ar dispune altfel (conform § 8) cu ce act se va legitima reclamantul până la 

regăsirea paşaportului pierdut sau până la sosirea instrucţiunilor cerute de la Minister, sau 

lămuririlor aşteptate de la alt oficiu, conform § 16. 

Ar fi nedrept, de pildă, să oprim pe loc un călător de bună credinţă care şi-a pierdut într-

adevăr paşaportul ce a avut, mai ales dacă nu dispune de mijloace sau dacă biletul lui de călătorie 

nu este valabil decât pe scurt timp, sau să facem dificultăţi inutile unui călător, domiciliat în 

circumscripţia respectivă, dacă este o persoană onorabilă şi bine cunoscută. 

§ 21. în caz de urgenţă dovedită şi dacă toate lămuririle culese sunt în favoarea 

reclamantului, oficiul va putea elibera un paşaport (sau certificat de repatriere) pe termen 

scurt, menţionând însă la pagina 4: „bun numai pentru o singură călătorie la ...................... (sau: 

bun numai pentru un termen de trei luni) şi fără drept de prelungire, instrucţiunile Ministerului 

fiind cerute sub nr ................................. din ..................... 

Paşapoartele eliberate în asemenea condiţiuni vor fi acordate pe un termen de cel mult 

trei luni sau pe timpul necesar pentru înapoierea în România, dacă este cazul.
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În lipsa instrucţiunilor cerute de la Minister, un asemenea paşaport poate fi prelungit la 

expirare, de oficiul emitent, pe acelaşi termen, făcându-se o revenire pentru urgentare, la 

Administraţia Centrală. 

§ 22. Când şeful oficiului nu se socoteşte în măsură să asume personal răspunderea 

eliberării unui alt paşaport în locul celui pierdut (în condiţiunile arătate la § 21) va putea elibera 

reclamantului un certificat de identitate provizoriu, conform Manual II, 6 § 7 pentru a fi 

prezentat la nevoie autorităţilor de poliţie, locale, în aşteptarea instrucţiunilor Ministerului. 

§ 23. În caz de pierdere a unui paşaport diplomatic sau de serviciu, Ministerul va fi 

înştiinţat telegrafic sau prin telefon, aşteptându-se instrucţiunile necesare, înainte de a se lua vreo 

altă măsură, afară dacă şeful misiunii în ţara respectivă nu hotărăşte altfel, pe propria sa 

răspundere, raportând cazul Ministerului. 

O asemenea telegramă sau convorbire telefonică va fi urmată întotdeauna de un raport 

amănunţit. 

§ 24. Măsurile luate în ţară de Ministerul Afacerilor Interne sau de cel al Afacerilor 

Străine, pentru semnalarea pierderii unui paşaport, care urmează să fie anulat (prin publicaţii în 

Monitorul Oficial, etc.), vor fi comunicate tuturor oficiilor noastre. 

Cheltuielile pentru aceste publicaţii vor putea fi puse în sarcina reclamantului, dacă 

Ministerul hotărăşte astfel. 

§ 25. Oficiile vor ţine întotdeauna evidenţa paşapoartelor pierdute, datele respective 

fiind trecute pe fişe păstrate la grupa D prevăzută la Manual II, 5 A § 18, sub numele titularului. 

§ 26. Numerele de serie ale paşapoartelor anunţate ca fiind pierdute, vor fi trecute pe fişe 

deosebite, cu referinţe la dosar. Aceste fişe vor fi păstrate în cartotecă (de înmatriculare) la 

începutul grupei D, fiind clasate în ordinea numerică după numerele de serie ale acestor 

paşapoarte (conform Manual II, 5 A § 18). 

II. Paşapoarte găsite 

§ 27. Cel care aduce unui oficiu românesc un paşaport naţional pierdut, are dreptul în 

principiu la o răsplată. 

§ 28. Această răsplată urmează să fie plătită de titularul paşaportului pierdut, indiferent 

de faptul dacă acesta a obţinut, între timp, un alt act de călătorie şi dacă paşaportul rătăcit şi 

regăsit mai este încă valabil sau nu. 

§ 29. Fiind în interesul statului ca paşapoartele rătăcite să fie înapoiate autorităţilor 

noastre competente, Ministerul va dispune achitarea răsplatei efectuate şi justificate de şeful 

oficiului, în limita sumelor fixate la § 28, în toate cazurile când recuperarea sumelor din partea 

titularului s-ar dovedi cu neputinţă, suma putând fi deci plătită, în caz de nevoie, înainte ca 

depozitul prevăzut la § 17 să fi fost efectuat. 

§ 30. Titularul paşaportului regăsit va fi imediat înştiinţat. Dacă el nu a anunţat până 

atunci pierderea paşaportului, va fi rugat să facă o declaraţie în scris, relatând împrejurările în 

care a pierdut acel act. 

§ 31. Această declaraţie va fi înregistrată şi păstrată la dosar, făcându-se însemnarea 

cuvenită pe fişa de înmatriculare a celui în cauză, dacă aceasta nu s-a făcut deja conform § 25. Se 

va proceda la fel dacă titularul declară singur, după un timp că a regăsit un paşaport pe care 

anunţase înainte că l-ar fi pierdut. 

§ 32. Dacă reclamantul refuză să plătească răsplata sau dacă nu răspunde la scrisorile 

oficiului, nu i se va înapoia paşaportul regăsit şi nici nu i se vor mai elibera alte acte în viitor, 
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afară de, în caz de nevoie, o foaie de identitate (conform Manual II, 6 § 7 pentru a se evita 

conflicte cu poliţia locală, care de altfel va fi pusă la curent). Numele titularului va fi înscris pe o 

fişă în grupa D, conform Manual II, 5 A § 18 şi se va raporta Ministerului pentru cele de 

cuviinţă. 

§ 33. In timpul validităţii sale, paşaportul rătăcit şi înapoiat unui oficiu românesc, va 

putea fi predat titularului, dacă el se află în circumscripţia respectivă şi dacă va fi plătit răsplata 

şi cheltuielile de publicitate menţionate la § 17 şi 28. In acest caz, paşaportul provizoriu emis 

eventual, conform § 8, 21 şi 22 sau 23, va fi retras, anulat (v. Manual II, 6 § 13) şi păstrat la 

dosar. 

§ 34. Paşapoartele nevalabile, expirate sau care urmează a fi confiscate pentru o cauză 

sau alta şi care ar fi prezentate oficiilor, vor fi anulate şi puse la dosar. 

§ 35. Paşapoartele plăsmuite sau prefăcute ce ar fi prezentate oficiilor, vor fi tratate 

conform instrucţiunilor date prin Manual II, 7. 

§ 36. Dacă în momentul găsirii paşaportului se crede că titularul acestuia s-ar putea afla 

în altă circumscripţie consulară decât acea în care a fost prezentat paşaportul găsit, oficiul 

respectiv va fi imediat înştiinţat, spre a putea face cercetările necesare, dacă este cazul, conform 

Manual II, 5 A § 39-43 sau spre a se putea aduce la cunoştinţa titularului găsirea actului său, 

pentru a-i putea fi eventual restituit. 

§ 37. Ministerul va fi înştiinţat: 

a) dacă este cert sau probabil că titularul se află în România; 

b) dacă pierderea paşaportului a fost adusă la cunoştinţa autorităţilor din ţară, conform 

instrucţiunilor de faţă; 

c) dacă adresa titularului nu poate fi aflată în termen de opt zile de la găsirea 

paşaportului; 

d) dacă paşaportul găsit a fost emis sau prelungit în ţară; 

e) dacă paşaportul găsit poartă semne de plăsmuire. 

§ 38. Dacă titularul nu poate fi găsit, oficiul care a primit paşaportul rătăcit, va putea 

întreprinde cercetările cuvenite, conform Manual II, 5 A § 39-40. 

§ 39. Dacă se află că titularul a încetat din viaţă (de ex. într-un accident sau prin 

sinucidere iar paşaportul a fost găsit la hotelul sau locuinţa unde a stat) se vor urma instrucţiunile 

date la Manual III, 9 „Decesul cetăţenilor români în străinătate". 

§ 40. La regăsirea şi prezentarea unui paşaport socotit pierdut, oficiul emitent sau care 

va fi prelungit ultima dată acel act de călătorie, va fi înştiinţat dacă pierderea îi fusese semnalată, 

pentru a se putea face însemnarea cuvenită în dosarul respectiv şi pe cartoteca ţinută conform 

Manual II, 5 A § 18 (vezi şi § 25 de mai sus). 

§ 41. Se vor raporta Ministerului orice dificultăţi întâmpinate în aplicarea întocmai a 

instrucţiunilor de faţă sau orice dubiu asupra interpretării lor. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate sub nr. 80.201/942. 

Ele au fost date în deplină înţelegere cu autorităţile competente ale Siguranţei Generale a statului, precum 

s-a confirmat sub nr. 14.615 din 4 octombrie 1942. 

Redactor şi director răspunzător: KARADJA 

Aprobat: Gh. Lecca 

ÎNSCRIEREA ÎN PAŞAPORT A SOŢIEI ŞI COPIILOR TITULARULUI
36

 

§ 1. Legea asupra paşapoartelor din 21 martie 1912, prevede la art. 5 că „soţul, soţia şi 

copiii legitimi minori pot figura pe acelaşi paşaport". De fapt însă, nu se înscriu copiii trecuţi de 
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vârsta de 15 ani în paşaportul părinţilor lor (conform Rezoluţiei adoptată de conferinţa 

paşapoartelor din 21 octombrie 1920, Condica Tratatelor nr. 1.394 [F.C. Nanu, Condica 

Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului 

Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 

Naţională, 1938, nr. 1.394, p. 449]). 

Ministerul socoteşte necesar să dea norme precise în această chestiune, oficiile 

diplomatice şi consulare urmând să aplice instrucţiunile de faţă: 

A. Înscrierea membrilor unei familii în paşaportul capului de familie sau eliberarea 
primului paşaport pentru aceştia 

§ 2. Soţia care cere o asemenea înscriere, va arăta: 

a) că soţul ei este cetăţean român (v. decizia Ministerului de Interne nr. 91.150, Mon. 

Of. nr. 302 din 29 decembrie 1938); 

b) că este legal căsătorită, depunând o copie de pe actul de căsătorie, afară de cazul când 

căsătoria ar fi fost oficiată de însuşi şeful oficiului căruia se adresează; 

c) că este într-adevăr soţia pretinsă, depunând act de legitimaţie şi identitate, emis sau 

vizat recent de o autoritate română sau străină competentă, purtând o fotografie recentă şi dând 

semnalmente complete; 

d) că se găseşte în circumscripţia oficiului solicitat. Dacă nu este prezentă în persoană, 

dovada necesară va fi eliberată în scris de un consulat onorific românesc sau de poliţia localităţii 

unde se găseşte (v. Manual II, 6 § 8, lit. e). 

Dovezile astfel prezentate vor fi oprite la dosar, în original sau eventual în copii 

fotostatice. 

§ 3. Pentru înscrierea copiilor în paşaportul părinţilor sau în cel al unuia dintre părinţi se 

vor prezenta şi depune la dosar: 

a) dovada că tatăl este cetăţean român; 

b) actul de naştere dovedind filiaţiunea; 

c) un act de identitate cu fotografie şi semnalmente, liberat de poliţie sau de autorităţile 

şcolare locale sau de vreo altă autoritate similară, dacă copilul este în vârstă de cinci ani trecuţi, 

fără ca el să fi fost înmatriculat la oficiul respectiv; 

d) o dovadă similară cu cea prevăzută la § 2, lit. d. 

§ 4. Soţia sau copiii nu vor fi înscrişi în paşaportul soţului sau al tatălui, dacă reiese din 

actele prezentate, sau dacă este cunoscut oficiului: 

a) că femeia şi-a rezervat o cetăţenie străină cu toate că este căsătorită cu un cetăţean 

român; 

b) că naţionalitatea soţului sau tatălui este în curs de cercetare, nefiind bine stabilită 

(fişa lui de înmatriculare figurând în grupa C, conf. Manual II, 1 A § 18, dacă este trecut în 

cartoteca unui oficiu diplomatic sau consular românesc); 

c) că soţul sau tatăl respectiv ar putea cădea sub prevederile art. 33-53 al Legii 

privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii din 1939 (Manual II, 3 B).
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§ 5. Dacă paşaportul soţului sau tatălui a fost eliberat sau prelungit de alt oficiu în 

străinătate sau dacă titularul unui asemenea paşaport se găseşte înmatriculat la un astfel de oficiu 

(fără să se prezinte dovada de mutaţiune de înmatriculare) conform Manual II, 5 A § 34, se va 

cere avizul acestui oficiu, înainte de a se înscrie în paşaport soţia sau un copil minor. 

§ 6. Înscriind soţia sau copiii într-un paşaport, li se va atrage atenţia asupra faptului că 

nu vor putea trece graniţa română pe baza acelui paşaport, fără să fie însoţiţi de însuşi titularul 

acestui act de călătorie. În caz de nevoie, ei vor putea solicita paşapoarte deosebite, precum este 

arătat mai jos. Această dispoziţiune a fost luată pentru a împiedica fraudele, acelaşi paşaport 

trimis prin poştă sau într-un intermediar, putând fi folosit uneori şi de alte persoane decât 

membrii adevăraţi ai familiei. 

Solicitatorii de paşapoarte, vor fi totdeauna sfătuiţi să se informeze în interesul lor 

propriu dacă o dispoziţiune similară există sau nu, în alte ţări unde ar dori să călătorească. 

§ 7. Pe baza principiului de drept că nimeni nu este nelegitim din partea mamei, copiii 

legitimi minori pot figura în paşaportul mamei, cu toate că textul legii citat la § 1, vorbeşte 

numai de copiii „legitimi" minori. Copilul legitimat sau adoptat beneficiază, de asemenea, de 

toate drepturile unui copil legitim. 

§ 8. Cu ocazia eliberării primului paşaport românesc sau a înscrierii într-un paşaport al 

unui membru al familiei titularului care nu s-a folosit până atunci de asemenea acte, se vor lua ca 

regulă generală impresiunile digitale ale celui în cauză, conform dispoziţiei Manual VII, 5 § 2 şi 

4. 

§ 9. Oficiile vor raporta Ministerului cazurile de eliberare de paşaport soţiei sau copiilor 

unui român precum şi înscrierile acestora în paşaportul capului de familie atunci când ei nu ar fi 

beneficiat până atunci de un asemenea act (v. Manual III, 11 şi III, 12) aceasta în vederea 

îndeplinirii formalităţilor cerute de art. 38 al Legii privitoare la actele de stare civilă şi de art. 31 

şi 32 ale regulamentului legii, dacă aceasta nu s-a făcut. 

Acest raport va fi înaintat Ministerului în dublu exemplar, şi se va menţiona localitatea 

în care urmează să se facă înscrierea în registrele de stare civilă. Actele de căsătorie sau de 

naştere eliberate de autorităţile străine competente, vor fi anexate în dublu exemplar, împreună 

cu o traducere legalizată în limba română, certificându-se că au fost întocmite conform legilor 

locului. 

§ 10. Fotografia membrilor de familie va figura numaidecât în paşaport, fiind certificată, 

conform celor arătate la Manual II, 6 § 13. 

B. Eliberarea de paşapoarte deosebite soţiei şi copiilor minori înscrişi până atunci 
în paşaportul şefului de familie 

§ 11. a) Cele cerute mai sus la § 2, lit. a, b şi c, şi la § 3, lit. a, b şi c, se pot dovedi până 

la proba contrarie din paşaportul familiar prezentat de solicitant; 

b) Vor fi observate cu atenţie condiţiunile puse la § 2, lit. d, § 3, lit. d şi la § 4 şi 5; 

c) Oficiile vor avea grijă la cercetarea identităţii petiţionarilor, să verifice ca fotografiile 

şi semnalmentele să corespundă într-adevăr cu înfăţişarea persoanei care urmează să primească 

un paşaport deosebit. Fotografiile vechi vor fi refuzate. Dacă faţa soţiei sau copilului s-au 

schimbat mult de la data când a fost emis paşaportul familiar de bază (aceasta a putut fi prelungit 

mai mulţi ani de-a rândul), se vor cere dovezi suplimentare cum ar fi o serie de fotografii luate în 

diferiţi ani, acte de identitate cum sunt cele arătate mai sus la § 3, lit. c, martori cunoscuţi care să 

certifice în scris că cunosc bine persoana în chestiune, ş.a.m.d. 
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§ 12. Eliberându-se un paşaport deosebit, se va nota pe acest act de călătorie numărul de 

serie, data de emisiune şi oficiul care a dat paşaportul de bază. 

§ 13. Persoana care va primi un paşaport deosebit, va fi ştearsă din paşaportul familiar în 

care fusese înscrisă până atunci, dacă titularului paşaportului familiar, nu i s-ar elibera în acelaşi 

timp un alt paşaport, cel de bază fiind atunci anulat şi oprit la dosar, drept act justificativ.  

Ştergerea dintr-un paşaport se face prin tragerea unei linii groase cu cerneală peste 

numele şi semnalmentele persoanei în chestiune, chipul ei pe fotografie urmând să fie de 

asemenea barat cu cerneală, diagonal în cruciş, fotografia fiind însă lăsată pe paşaport. Se va face 

totodată o însemnare în vechiul act de călătorie că s-a eliberat persoanei respective, un paşaport 

individual. 

§ 14. Copilul minor, neavând încă 15 ani împliniţi, nu poate avea un paşaport deosebit, 

decât excepţional, în caz de nevoie dovedită, când urmează să călătorească, trecând graniţa ţării, 

unde se găseşte, fără să fie însoţit de unul din părinţii săi - sau când nu va mai locui împreună cu 

aceştia sau când ar fi rămas orfan şi aceasta numai atunci când un asemenea paşaport este cerut 

de autorităţile străine competente, sau pentru înapoierea copilului în România. 

§ 15. Copilul minor, cetăţean român, poate şi trebuie să aibă o fişă deosebită de 

înmatriculare, dacă se află în condiţiunile expuse la Manual II 5 A § 21. 

C. Cazuri de îndoială în răspunderi penale 

§ 16. In cazuri de îndoială asupra faptelor înfăţişate sau asupra interpretării 

instrucţiunilor de faţă, Ministerul va fi numaidecât sesizat, dându-se toate amănuntele necesare. 

§ 17. Falsul în acte publice, cum sunt paşapoartele prin substituire de persoane sau 

acordarea sau folosirea ilegală a unor asemenea acte de identitate şi călătorie cade în prevederile 

art. 401-405 şi 409 din Codul Penal. 

§ 18. Instrucţiunile de faţă vor fi traduse de legaţiile române pentru uzul consulatelor 

onorifice în subordine, atrăgându-li-se atenţia îndeosebi asupra celor cuprinse la § 2, lit. d, § 3, 

lit. d, şi § 11, lit. a şi b. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate cu adresa ministerială sub nr. 80.201/942. 

Ele au fost date în deplină înţelegere cu autorităţile competente ale Direcţiunii Generale a Poliţiei, precum 

ni s-a confirmat sub nr. 13.552 din 2 septembrie 1942. 

Redactor şi director răspunzător: KARADJA 

Aprobat: Gh. Lecca 

IMIGRAREA ÎN ROMÂNIA A STRĂINILOR ROMÂNI DE ORIGINE
37

 

I. Elementele problemei 

§ 1. România fiind un stat naţional, este firesc ca politica generală a oricărui guvern să 

tindă la întărirea elementului românesc. 

Un mijloc pentru înfăptuirea acestui scop a fost în trecut şi va fi desigur şi în viitor, 

aducerea în ţară a multor români de origine, stabiliţi peste hotarele ţării. 

§ 2. Până în timpul din urmă a fost însă adesea îndeajuns ca un individ să aducă oarecare 

probe că este „român de origine" (dovezi uneori foarte şubrede) sau ca un grup de colonişti să se 

bucure în parte de o atare origine etnică, pentru ca să fie primiţi în ţară şi să dobândească 

cetăţenia română prin recunoaştere, fără ca trecutul, moralitatea şi sentimentele lor româneşti să 

fi fost îndeajuns cercetate sau cunoscute în sensul art. 19, al. 5 şi art. 28 al Legii naţionalităţii din 
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1939. 

Printre actele cerute pentru recunoaşterea calităţii de cetăţean român (conform 

dispoziţiunilor publicate în Monitorul Oficial nr. 16 din 19 ianuarie 1939), se cuprinde, este 

adevărat, un certificat de necondamnare emis de Serviciul Cazierului Judiciar. Acest act este însă 

eliberat de autorităţile româneşti, după ce acel în cauză a fost admis în ţară, nedând în genere nici 

o informaţie asupra trecutului său înainte de intrarea lui în România. 

§ 3. Avându-se în vedere noile condiţiuni în care se va afla ţara, în urma războiului 

actual, Ministerul socoteşte necesar să înfiinţeze, de acum înainte, un control strict în această 

privinţă. Este preferabil să refuzăm aducerea în ţară a multor indivizi rămaşi până acum sub 

protecţie străină, originari din ţările baltice, Rusia, America, sau din altă parte, decât să primim 

printre noi indivizi suspecţi, care ar fi săvârşit poate în străinătate delicte, crime sau acte anti-

româneşti. 

II. Autorităţile de control competente 

§ 4. Acest control nu poate fi realizat numai de autorităţile de poliţie din România 

(cărora adesea le lipsesc elementele trebuincioase pentru judecarea cazurilor ce se ivesc), ci va 

trebui să fie efectuat printr-o colaborare între organele Ministerelor Afacerilor Străine, Afacerilor 

Interne şi Justiţiei. 

§ 5. Autorităţile noastre de poliţie au putinţa să culeagă informaţiuni asupra tuturor 

persoanelor stabilite pe teritoriul românesc. Au deci oarecum şi posibilitatea să cerceteze 

reputaţia şi trecutul rudelor şi prietenilor lor care doresc să imigreze în ţară. Când un astfel de 

imigrant „inspe" are asemenea rude sau prieteni în România, se va face deci de acum înainte o 

anchetă printre ei. Li se vor cere între altele să garanteze personal sau solidar pentru moralitatea 

viitorului cetăţean, care se va stabili printre noi, urmând să fie primit în ţară ca şi când s-ar fi 

născut şi ar fi crescut în România. 

§ 6. Declaraţiunile cuprinse într-o simplă petiţie prezentată de un intermediar oarecare 

nu pot fi însă o chezăşie îndestulătoare. 

Acest intermediar, avocat, sau altă persoană, va trebui să aibă o situaţie oferind garanţii 

serioase. I se va cere să semneze şi să înainteze acestui Departament o foaie de garanţie, 

legalizată de o autoritate românească competentă, spre a fi alăturată dosarului cererii, primit 

eventual de la consulatul respectiv din străinătate, înainte ca petiţia în cauză 
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să fie trimisă pentru aviz Ministerelor Justiţiei şi Internelor. Până la primirea foii de 

garanţie semnată în regulă, acest Departament nu va da curs chestiunii. 

Se alătură un model de foaie (anexa 1), pentru a fi comunicată celor direct interesaţi, 

împreună cu dispoziţia sus-arătată. 

§ 7. In cazurile când cei care solicită cetăţenia română nu au nici rude, nici cunoscuţi în 

România sau aceştia nu sunt dispuşi să semneze foaia de garanţie menţionată la § 6, consulatele 

vor cere ca această răspundere să fie asumată de preotul parohiei în care au domiciliat 

solicitatorii în ultimii cinci ani. Dacă au locuit în acest timp în mai multe localităţi, se vor 

prezenta foi de garanţie emise de parohiile respective. 

In cazul însă când aceste foi de garanţie nu vor putea fi prezentate pentru un motiv 

valabil (de pildă dacă preotul respectiv nu mai este în viaţă), Ministerul va avea în vedere 

celelalte lămuriri ce se vor găsi la dosar şi care sunt indicate mai jos la § 8. 

III. Controlul consulatelor 

§ 8. Lăsând la o parte foaia de garanţie menţionată la § 6 şi 7, oficiile diplomatice sau 

consulare competente, vor înainta următoarea documentaţie împreună cu petiţia de primire în 

ţară a unui român de origine şi cu raportul amănunţit prin care va expune cazul: 

a) un interogator (v. Manual II, 12), completat de petiţionar, anexându-se copii 

fotostatice sau copii legalizate de consulat de pe actele justificative, dovedind pe cât posibil, 

afirmaţiile făcute de interogator; 

b) un „curriculum vitae" semnat de petiţionar, însoţit de actele justificative (certificate 

de serviciu, diplome, etc. în copii) pe care le va crede folositoare; 

c) un certificat de moralitate şi bună purtare emis de poliţia locală a domiciliului sau a 

localităţilor de domiciliu ale petiţionarului, din ultimii cinci ani, arătând că n-a suferit nici o 

condamnare penală; 

d) un certificat emis de serviciile cazierului judiciar central al ţărilor unde a locuit el în 

ultimii 5 ani, arătând pe baza impresiunilor digitale ale celui în cauză că n-a suferit nici o 

condamnare penală (pentru luarea impresiunilor digitale care vor fi supuse serviciului sau 

serviciilor respective de consulatul competent, fără a se arăta pentru ce cauză (v. Manual VII, 5 § 

3-8). In aceste certificate, date pe baza impresiunilor digitale, urmează să fie înscris individual, 

fiecare dintre membrii familiei petiţionarului, având vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi; 

e) un exemplar din impresiunile digitale ale petiţionarului şi ale fiecăruia din membrii 

familiei sale care doresc să fie primiţi în ţară, începând cu vârsta de 16 ani împliniţi. 

Aceste impresiuni vor fi luate pe fişa nr. 1 şi fişa nr. 2 (v. Manual VII, 5 § 7), urmând să 

fie depuse de Ministerul Afacerilor Străine la Serviciul Central de Identificare al Ministerului 

Justiţiei ca o măsură de control preventiv, pentru a se putea trage la răspundere la nevoie, mai 

târziu, cel sau cei care au semnat foaia de garanţie menţionată la § 6 şi 7; 

f) un certificat emis de preşedintele comunităţii române sau de preotul parohiei 

ultimului domiciliu al petiţionarului sau o atestare semnată de cel puţin trei persoane, de origine 

românească, cunoscute oficiului, şi certificate - dacă este posibil - de preşedintele coloniei sau de 

preot, arătând că cel în cauză este român de origine şi că este socotit ca fiind un om vrednic, 

demn de a fi primit în ţară şi de a obţine recunoaşterea cetăţeniei române. 

§ 9. Certificate, atestări sau „carnete de identitate", emise de preşedinţii coloniilor, 

menţionaţi la § 8, lit. f, nu vor mai fi legalizate de oficiile române în străinătate. 

§ 10. Dând prezentele instrucţiuni, Ministerul insistă asupra faptului că formalităţile şi 
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dovezile cerute n-au fost prevăzute într-un spirit de birocratism sau formalism îngust, ci ca o 

măsură de precauţie, luată în interesul tuturor locuitorilor acestei ţări. 

Dacă ar fi cumva cu neputinţă să se obţină una sau alta din dovezile menţionate (afară 

bineînţeles de cele referitoare la originea română, dovezi de identitate îndestulătoare şi 

impresiuni digitale care sunt indispensabile) consulul răspunzător va raporta Ministerului arătând 

toate amănuntele cazului pentru a le putea aviza de către direcţia competentă a Ministerului, 

chiar în lipsa unora din actele cerute, dacă informaţiunile primite vor fi îndestulătoare.  

§ 11. Nimic nu se opune ca întregul cuprins al prezentelor instrucţiuni să fie adus verbal 

la cunoştinţa celor direct interesaţi, cât şi membrilor comitetelor şi preşedinţilor coloniilor 

române, preoţilor şi profesorilor români sau altor notabili bucurându-se de o situaţie morală de 

netăgăduit printre românii stabiliţi dincolo de hotarele ţării. 

§ 12. Cele cuprinse în prezentele instrucţiuni se aplică în principiu şi cazurilor de 

naţionalitate prevăzute în Manual II, 3 B „Pierderea naţionalităţii române". 

Fiind vorba aici de menţinerea cetăţeniei române a unei persoane, se impune aceeaşi 

grijă şi aceleaşi precauţii ca şi în cazul aducerii ei în ţară. 

§ 13. Oficiile diplomatice şi consulare vor supune Ministerului, toate cazurile de dubiu 

sau neprevăzute în textul de faţă. 

Ele se vor abţine în orice caz de a lua măsuri care ar putea provoca, mai târziu, vreun 

conflict de legi sau care ar putea da naştere la divergenţe de vederi între Departamentul nostru cu 

alte ministere sau instanţele judecătoreşti, chemate să aplice legile ţării. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate cu nr. 29.766 din 16 aprilie 1942, fiind aprobate 

de Ministerul Justiţiei sub nr. 150.718 din 18 decembrie 1941, de Ministerul Afacerilor Interne sub nr. 5.619 din 16 

aprilie 1942 şi de Subsecretariatul de Stat al Românizării, sub nr. 919 din 29 decembrie 1941. 

Redactor şi director răspunzător; Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca 

ANEXA 1 

FOAIE DE GARANŢIE 

Subsemnatul  ..............................................................................................  

Cetăţean  ..............................................................................................  

Născut la  ......................................................................................................................  

Domiciliat  ......................................................................................................  

De profesiune  ..................................................................................................  

Certific prin prezenta că cunosc bine pe d-l  ...........................................................  din 

 ............................................ , din anul  ............................. , fiind înrudit cu el (se va indica 

gradul de rudenie), sau prieten cu el de ..................... ani. 

Socotesc că atât d-sa cât şi familia sa compusă din  .......................................  persoane 

 ....................................................  sunt de o moralitate neîndoielnică şi că din acel punct de 

vedere nimic nu s-ar opune ca ei să fie primiţi în ţară şi să dobândească cetăţenia română, prin 

recunoaştere. 
a
Asum pe socoteala mea întreţinerea persoanei (persoanelor) arătate mai sus pentru un 

timp de ............................................ de la sosirea ei (lor) în România. 

Am semnat prezenta foaie de garanţie în deplină cunoştinţă de cauză, dându-mi bine 

seama de răspunderea ce asum, contribuind astfel la aducerea printre noi în România a persoanei 
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(persoanelor) despre care este vorba. 

Locul şi data, 
(Semnătura) 

a
 Alineat facultativ.



MANUAL II, 12 

290 

 

 

INTEROGATORII 

PENTRU STABILIREA NAŢIONALITĂŢII
38

 

I. NECESITATEA INTEROGATORIILOR 

§ 1. Ori de câte ori se va pune chestiunea cercetării naţionalităţii persoanelor ale căror 

drepturi la cetăţenie nu sunt pe deplin stabilite - sau ar exista îndoieli asupra originii lor ariene - 

rapoartele prin care asemenea cazuri se vor semnala Ministerului, vor fi însoţite de un 

interogator, întocmit după modelul alăturat (anexa 1). 

§ 2. Asemenea interogatorii pot fi folosite deci în următoarele cazuri: 

a)  Pentru înmatriculare (Manual II, 5 A), eliberare de paşaport (Manual II, 6) sau 

orice altă protecţie dată de statul român (afară de cazul când acesta ar fi preluat eventual 

protecţia cetăţenilor unui stat amic, în timp de război); 

b) Pentru imigrarea în ţară a românilor de origine, cetăţeni străini sau fără cetăţenie 

(Manual II, 11 şi II, 3 A); 

c) Pentru înapoierea în România a dezertorilor sau nesupuşilor la recrutare sau la 

încorporare (Manual IV, 2 şi IV, 3), şi 

d) Pentru lămurirea cazurilor dubioase a celor presupuşi a fi de origine semită. 

II. SCOPUL INTEROGATORIILOR 

§ 3. Interogatoriile au un scop întreit: 

a) Formează o bază certă pentru efectuarea cercetărilor necesare în ţară de către 

autorităţile competente, fără pierdere de timp şi fără corespondenţe zadarnice, care ar atrage 

cheltuieli inutile pentru stat şi întârzieri în rezolvarea chestiunii; 

b) Oferă o garanţie că nici o informaţie esenţială n-a fost omisă, ceea ce se poate 

întâmpla într-un raport neînsoţit de interogator, şi 

c) Interogatoriile aflate la dosar alcătuiesc un mijloc de control a bunei credinţe a celui 

în cauză. De multe ori s-au putut constata nepotriviri între declaraţiuni anterioare sau acte aflate 

la dosar, şi interogatorii recent completate. Interogatorul fiind semnat de interesat, nu ar putea fi 

vorba în asemenea cazuri, de o eroare a funcţionarilor noştri (v. § 12 de mai jos).  

III. COMPLETAREA INTEROGATORIILOR 

§ 4. Funcţionarul însărcinat să ia un interogator nu trebuie să influenţeze întru nimic 

declaraţiile făcute de cel în cauză. Va pune însă în vedere petiţionarului că satisfacerea celor ce 

solicită atârnă în primul rând de declaraţiile făcute în interogator şi că este deci în interesul său 

ca răspunsurile ce dă, să fie precise, sincere şi cât mai complete. 

§ 5. Interogatoriile vor fi luate în trei exemplare, dintre care unul va rămâne la oficiul 

respectiv, în dosarul personal al celui în cauză, iar celelalte două vor fi înaintate Ministerului, 

însoţite de raportul respectiv, transmis de asemenea în două exemplare, dintre care unul va fi 

trimis apoi autorităţii care urmează să facă cercetările. 

§ 6. Interogatoriile vor fi completate de persoana direct interesată - dacă e posibil - cu 

maşina de scris. În oficiile care nu sunt prea aglomerate cu lucrări, cel în cauză va putea să 

dicteze răspunsurile sale unui funcţionar al oficiului care le va scrie la maşină. Interogatoriile vor 

purta semnătura petiţionarului şi viza oficiului. Când petiţionarul se prezintă personal oficiului, 
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funcţionarul răspunzător va adăuga la viză „luat în faţa noastră". În caz contrar, se va nota 

„primit prin poştă" sau felul în care a fost transmis oficiului. 

§ 7. Interogatoriile vor purta sus, pe prima pagină, numele oficiului, numărul şi data 

raportului cu care sunt înaintate Ministerului. 

§ 8. Cei neştiutori de carte vor dicta răspunsurile la întrebările puse şi vor semna prin 

punere de deget. In acest caz, interogatoriile vor fi însoţite de câte un proces-verbal întocmit 

după modelul aici alăturat (anexa 2). Cele certificate în procesul-verbal vor fi riguros îndeplinite. 

Neştiutorii de carte sunt ţinuţi, ca regulă, să se prezinte în persoană la oficiul care ia 

interogatoriul. Dacă aceasta nu ar fi totuşi cu putinţă, nu se va întocmi proces-verbal. Şeful 

oficiului, făcând însă însemnarea cuvenită sub rubrica „observaţii" din formular, arătând totodată 

ce precauţii au fost luate pentru a se obţine, pe cât se va fi putut, declaraţiuni sincere şi conforme 

voinţei interogatului. 

§ 9. Interogatoriile pot fi completate, la nevoie, în limbile franceză, germană sau 

engleză. Folosirea altor limbi străine nu este îngăduită. Se va atrage însă atenţia celui în drept că 

este preferabil ca un interogator să fie înaintat Ministerului, în limba română, fie chiar cu greşeli 

de gramatică sau ortografie. 

§ 10. Formularele de interogatorii sunt scutite de timbru sau alte taxe consulare. 

§ 11. Interogatoriile pot fi însoţite de copii fotostatice sau de copii scrise la maşină - 

certificate şi legalizate de oficiul respectiv - (eventual cu scutire de taxă) de pe toate actele 

justificative necesare (acte de naştere, de botez, de naţionalitate, etc.) Scutirea de taxă se acordă, 

în asemenea cazuri, numai celor lipsiţi de mijloace. Actele originale vor fi restituite posesorilor, 

nefiind niciodată oprite de oficiu, exceptându-se paşapoartele naţionale expirate, care vor fi 

imediat anulate şi puse la dosar, conform instrucţiunilor date la Manual III, 16. 

IV. DECLARAŢII SUSPECTE ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

§ 12. In raportul ce însoţeşte un interogator, şeful oficiului va semnala orice bănuieli ar 

avea asupra sincerităţii declaraţiilor făcute. El este dator să controleze ca acele declaraţii să 

corespundă cu datele aflate eventual în dosarele sau registrele oficiului şi va raporta Ministerului 

orice nepotriviri constatate. Dacă socoteşte cu cale, el va atrage atenţia celui în cauză asupra 

nepotrivirilor găsite. In nici un caz însă, nu va îndrepta sau modifica - sau nu va îngădui ca altul 

să îndrepte sau să modifice - declaraţiile odată făcute în interogator. Este totuşi permis 

declarantului să semneze o declaraţiune suplimentară care va însoţi interogatoriul înaintat 

Ministerului, dând explicaţiile ce va socoti necesare asupra nepotrivirilor constatate. 

In raportul ce însoţeşte un interogator, şeful oficiului va mai da orice alte lămuriri va 

crede utile, pentru stabilirea identităţii şi drepturilor petiţionarului, raportând totodată toate 

informaţiunile ce va putea culege asupra moralităţii, reputaţiei şi trecutului celui în cauză. 
V. IMPRESIUNI DIGITALE 

§ 13. Fiecare interogator înaintat Ministerului în conformitate cu prezentele instrucţiuni, 

va fi însoţit pe cât va fi cu putinţă de impresiunile digitale ale celui în cauză, luate conform 

instrucţiunilor date la Manual VII, 5. 

Impresiunile vor fi luate şi înaintate pe formulare 1 şi 2, precum este arătat la § 4 şi 7 

din zisele instrucţiuni, ele urmând a fi depuse de acest Departament la „Serviciul Central pentru 

Identificarea Judiciară", spre verificare şi păstrare. 
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VI. DISPOZIŢIUNI PENALE 

§ 14. In caz de nevoie, oficiile vor pune în vedere celor în cauză, dispoziţiunile art. 404 

şi 405 din Codul Penal, cu următorul cuprins: 

Art. 404. - Acela care înaintea unui funcţionar public face declaraţiuni neadevărate 

pentru întocmirea unui act public, privitor la starea civilă sau stabilirea identităţii unei 

persoane, ori privitor la vreun raport juridic dintre alte persoane, comite delictul de fals în 

declaraţiuni şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 3 luni la un an, amendă de la 

2.000 la 5.000 lei şi interdicţie corecţională de la unu la 2 ani. 

Art. 405. - Acela care, afară de cazul prevăzut de art. 404, cu ocazia unui interogator 

asupra identităţii, situaţiunii sau altor calităţi ale persoanei sale sau ale altuia, face declaraţiuni 

neadevărate înaintea unui funcţionar public, aflat în exerciţiul funcţiunii sale, comite delictul de 

fals în declaraţiuni şi se pedepseşte potrivit art. 404. 

Aceeaşi pedeapsă se aplică şi aceluia care face declaraţiuni neadevărate, în scopul de a 

induce în eroare autoritatea publică asupra identităţii, stării sale civile sau altor calităţi ale 

persoanei sale ori ale alteia, chiar dacă faptul s-a petrecut înaintea unui particular ce are 

îndatorirea de a înregistra identitatea persoanelor. 

Instrucţiunile de faţă au fost înaintate oficiilor din străinătate, sub nr. 29.766 din 16 aprilie 1942, fiind 

redactate în deplină înţelegere cu autorităţile competente ale Ministerului de Justiţie, precum s -a confirmat, sub nr. 

10.431 din 20 ianuarie 1942. 

Redactor şi director răspunzător; Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca 

ANEXA nr. 2. 

Legaţiunea regală a României din  ..............................................................................................  

Consulatul (general) al României din  .........................................................................................  

PROCES-VERBAL 

Anul  ......................... , luna  ...............................  ziua  ....................  

înaintea noastră ministru/consul al României ....................................................  asistat de 

dl .................................................................. , făcând funcţiunea de grefier, s-a prezentat 

astăzi ........................ , în pretoriul acestui oficiu. 

D .............................................................  
Identitatea susnumitului am constatat-o prin  ..................................................... 
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D-sa a declarat că nu ştie carte şi că doreşte să dea răspunsuri adevărate şi precise la întrebările 

puse în interogatoriul aici alăturat care urmează să fie înaintat Ministerului 

Afacerilor Străine de acest oficiu sub nr ................................  Interogatoriul este întocmit în 

 ..................exemplare identice. 

După ce am vizat toate aceste  ........................  exemplare, am citit interogatoriul din 

cuvânt în cuvânt, în prezenţa şi auzul declarantului, care ne-a declarat că toate răspunsurile 

cuprinse în interogator sunt date cu consimţământul său, ele fiind exacte, şi că a semnat 

exemplarele actului prin punere de deget în faţa noastră, opunând în dreptul numelui respectiv 

amprenta degetului mare de la mâna dreaptă. 

Luând act de această declaraţiune, 

NOI, 

am vizat interogatoarele în chestiune, înregistrate la acest oficiu sub nr

 ..................................... din .........................................  

Acest proces-verbal s-a semnat de noi şi de dl ................................................................ 

 .................................................................................... făcând funcţiunea de grefier. 

MINISTRU/CONSUL 

Cancelar făcând funcţiunea de grefier, 

Scutit de taxe consulare.
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39
EXTINDEREA PAŞAPOARTELOR EVREILOR 

PENTRU ALTE CONTINENTE
40

 

§ 1. Oficiile diplomatice şi consulare pot extinde valabilitatea paşapoartelor 

minorităţilor şi evreilor, fără a solicita autorizaţia Ministerului, dacă următoarele condiţiuni sunt 

îndeplinite: 

a) Titularul sau titularii să fie evrei în sensul art. 1 din Decretul-lege nr. 2.650 din 8 

august 1940 (Manual III, 14)
41

; 

b) Paşapoartele să fie în curs de valabilitate. 

§ 2. Primind paşaportul astfel prelungit, titularul va semna o declaraţie, care va fi 

legalizată de oficiul respectiv şi păstrată la dosar, şi prin care să afirme: 

1) că neavând legături sufleteşti cu România, doreşte să emigreze în ţara care se 

arată; 

2) că n-are intenţia să se înapoieze în România; 

3) să posede mijloacele necesare de trai în ţara unde pleacă; 

4) că nu va solicita niciodată vreun ajutor din partea statului român, înţelegând să 

dobândească o naţionalitate străină, îndată ce va fi cu putinţă; 

5) că solicită o mutaţiune de înmatriculare, conform Manual II, 5 A § 35, dacă este 

cazul. 

§ 3. Odată cu extinderea valabilităţii paşaportului, şeful oficiului va face următoarea 

însemnare la pagina 4-a a acestui act de călătorie: „titularul a declarat că pleacă 

în.................................... , dorind să dobândească naţionalitatea ........................., îndată ce va fi 

cu putinţă". 

§ 4. Acordându-se extinderea paşaportului, oficiul respectiv va înainta Ministerului un 

interogator în 2 exemplare, completat şi semnat de cel în cauză, conform celor arătate la Manual 

II, 12. Un al treilea exemplar din interogatorul astfel completat, va fi oprit la dosar. 

§ 5. Pentru cetăţenii români presupuşi ca fiind de origine etnică română, se va cere 

întotdeauna autorizaţia Ministerului, înainte de a li se acorda paşapoarte pentru alte continente, 

exceptându-se cazurile bine justificate prin dovezi, când şeful oficiului va hotărî altfel (de ex. o 

invitaţie a ţine o conferinţă sau a da un concert, lichidarea unei moşteniri, etc.). În asemenea 

cazuri, Ministerul va fi imediat înştiinţat, printr-un raport amănunţit înaintat în dublu exemplar. 

§ 6. Instrucţiunile de faţă au fost date în deplină înţelegere cu Direcţiunea Generală a 

Poliţiei, ceea ce ni s-a confirmat sub nr. 16.662 din 29 octombrie 1942. 

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

(ss) Karadja 

p. Directorul Afacerilor Consulare 

(ss) Cernovodeanu
42

 
Ad. nr. 7.690/942.
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CARTEA NEAGRĂ
43

 

§ 1. Cartea neagră cuprinde numele străinilor care, la cunoştinţa legaţiunilor şi 

consulatelor, vor fi avut o atitudine duşmănoasă faţă de ţară, prin cuvinte sau fapte. 

Autorizarea de venire în ţară - fie chiar vremelnic - a unor asemenea persoane, va fi 

condiţionată de instrucţiuni precise, date de Minister, în deplină cunoştinţă de cauză. 

Nu se va acorda nici o viză de intrare în ţară pe un paşaport sau alt act de călătorie fără 

să se fi controlat, în prealabil, că solicitatorul nu figurează în cartea neagră. 

Funcţionarul răspunzător pentru acest control îşi va aplica întotdeauna iniţialele sau 

parafa pe petiţia prin care a fost cerută viza, putându-se astfel stabili răspunderile, în caz de 

neatenţie la acordarea unei vize. 

§ 2. începând cu data de 1 aprilie 1942, cărţile negre ale tuturor oficiilor noastre 

diplomatice şi consulare, vor fi întocmite pe fişe de carton alb, în mărime de circa 10x15 cm. 

Aceste fişe vor fi rânduite alfabetic după numele de familie al persoanei în cauză. în caz de 

îndoială, care din nume este cel de familie, aceeaşi persoană va fi înscrisă pe mai multe fişe.  

§ 3. Cuprinsul cărţii negre este strict confidenţial. Ea va fi păstrată sub cheie şi sub 

directa răspundere a funcţionarului competent, şi nu va putea fi consultată sub nici un motiv de 

persoane nefăcând parte din funcţionarii oficiului. 

§ 4. Cartea neagră poate fi încredinţată de şeful oficiului unui funcţionar de încredere, 

care rămâne direct răspunzător pentru buna sa păstrare şi ţinerea ei la zi. Delegaţia dată în acest 

scop va fi datată şi înregistrată în registrul de intrare şi ieşire al oficiului, fiind reînnoită ori de 

câte ori funcţionarul răspunzător este schimbat, fie chiar vremelnic (de ex. în timpul concediilor). 

§ 5. Şeful oficiului care va fi omis să dea delegaţia înregistrată, menţionată la § 4, 

rămâne personal răspunzător pentru buna păstrare şi rânduială a fişierului şi pentru orice nereguli 

ce s-ar constata ulterior şi care vor fi înregistrate de acest Departament la dosarul personal al 

funcţionarului vinovat. 

§ 6. Străinului refuzat la viză nu i se va comunica, de obicei, că figurează în cartea 

neagră. Răspunsul cuvenit a se da, în caz de nevoie, ar fi că oficiul trebuie să ceară instrucţiuni 

de la Minister, înainte de a putea acorda viza solicitată. 

Aceasta se aplică de altfel, în realitate, precum reiese din conţinutul § 14 de mai jos. 

§ 7. Fişele alcătuind cartea neagră vor fi întotdeauna completate cu maşina de scris sau 

cu cerneală, fiind scrise foarte citeţ, cu numele de familie în litere majuscule. 

§ 8. Ele vor cuprinde numele şi prenumele, data şi localitatea de naştere, dacă sunt 

cunoscute şi - pe cât posibil - cetăţenia, domiciliul şi profesiunea persoanei înscrise. Vor mai 

cuprinde, dacă este cazul, numărul ordinului de bază al Ministerului sau al raportului oficiului, 

prin care s-a făcut semnalarea (v. § 10, lit. b), precum şi o scurtă menţiune a faptelor săvârşite de 

persoana înscrisă pe fişă şi, dacă va fi cu putinţă, data precisă când ele au fost comise (v. modelul 

alăturat, anexa 1). 

§ 9. Pe o fişă poate fi trecută numai o singură persoană. Se va putea adăuga totuşi şi 

numele soţiei, deşi aceasta n-ar fi căzut şi ea în prevederile de mai sus. 

§ 10. Persoanele trecute în cartea neagră pot fi de două categorii: 

a) cele care s-ar fi făcut vinovate de fapte grave, fiind înscrise în cartea neagră a tuturor 

oficiilor noastre, în urma unui ordin circular dat de acest Departament;
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b) cele înscrise de fiecare şef de oficiu în parte, pe cartea neagră ţinută în păstrarea sa. 

Acestea vor fi imediat semnalate Ministerului, indicându-se motivul înscrierii. Toate oficiile 

româneşti funcţionând în ţara în care este domiciliat străinul în chestiune, vor fi informate în 

acelaşi timp, pentru a putea proceda la o înscriere similară. 

În această din urmă categorie ar figura toţi străinii care prin grai sau prin scris au 

exprimat păreri ostile ţării sau neamului, fără să fi dus însă vreo campanie sistematică de 

ponegrire sau agitaţie în presă sau aiurea în contra noastră, şi fără a fi adus ţării sau economiei ei 

pagube reale, ceea ce ar necesita o generalizare a măsurii. Şefii de oficii vor avea grijă să nu facă 

înscrieri în cartea neagră în urma unei simple bănuieli, ci numai pe baza unor fapte bine 

cunoscute şi verificate de ei. 

§ 11. Faptele grave, comise în dauna ţării sau contrare ordinii publice, vor fi numaidecât 

semnalate Ministerului de către oficiul competent, cu toate amănuntele necesare, pentru a se 

putea da tuturor oficiilor instrucţiunile cuvenite. 

§ 12. O persoană odată înscrisă în cartea neagră nu poate obţine sub nici un pretext, o 

viză de intrare în România, fără un ordin precis dat de acest Departament, în deplină cunoştinţă 

de cauză. 

În cazuri excepţionale şi urgente este însă îngăduit miniştrilor şefi de misiune să dispună 

altfel, pe răspunderea lor personală, comunicându-se Ministerului hotărârea luată şi motivul ei. 

Consulatele aflate sub controlul unei legaţii se vor conforma unor asemenea dispoziţiuni 

excepţionale date în scris de şeful misiunii. 

§ 13. Cărţile negre folosite până acum, vor fi copiate treptat pe fişe, această lucrare 

trebuind să fie terminată cel mai târziu până la expirarea anului în curs. Şefii de oficii sunt direct 

răspunzători pentru executarea, în timpul arătat, a acestei lucrări care va fi supravegheată de ei 

personal, şi ducerea ei la bun sfârşit va fi raportată Ministerului. 

Până la terminarea operaţiunii de copiere, se va căuta atât în vechea carte neagră, cât şi 

în noua cartotecă, dacă numele fiecărui solicitator de viză, în parte, nu figurează cumva printre 

cei nedoriţi în România. 

§ 14. Ori de câte ori o persoană înscrisă în cartea neagră va solicita o viză ce va fi 

refuzată, cazul va fi imediat semnalat Ministerului, cerându-se instrucţiuni dacă numele în 

chestiune mai trebuie menţinut pe listă. 

§ 15. Desfiinţarea unei fişe din cartotecă nu este îngăduită decât pe baza unui ordin 

precis dat de Minister, sau când oficiul ar avea cunoştinţă de decesul persoanei în chestiune, ceea 

ce va fi imediat comunicat Ministerului. 

§ 16. Propuneri pentru eliminarea unor fişe de mult perimate, sau nemaiavând nici un 

sens, vor fi întotdeauna examinate cu atenţie - la cererea unui oficiu - de autorităţile competente 

din ţară, fiind în interesul serviciului ca această „carte neagră" să nu fie mai voluminoasă decât 

este necesar. 

§ 17. In oraşele unde România menţine atât o legaţiune, cât şi un consulat de carieră, 

cartea neagră va fi ţinută numai de acesta din urmă. 

Ori de câte ori legaţiunea are de acordat o viză diplomatică, de serviciu, specială, de 

curtenie sau alta, consulatul îşi va da numai un aviz, certificând, dacă este cazul, printr- o 

însemnare pe hârtia de bază înregistrată, că titularul paşaportului în chestiune nu figurează în 

cartea neagră.  
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R O N A I  A N D R E A S ,  Dr. 

Născut 1906 

Vice-director al Institutului de Ştiinţe de Stat din Budapesta 

Studiu ostil în publicaţia „Siebenbürgen" 1940 Ordin ministerial nr

 ........................................................ din ..........................................................  

In caz contrar, legaţiunea va refuza viza, dacă şeful misiunii nu hotărăşte altfel, conform 

celor arătate mai sus la § 12. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor sub nr. 29.766 din 16 aprilie 1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Lecca 

MODEL DE FIŞĂ
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VIZA DE INTRARE ÎN ŢARĂ
44 

(Instrucţiuni generale) 

Norme statornice neputând fi stabilite în împrejurările de astăzi, această rubrică va fi 

lucrată mai târziu, de îndată ce va fi cu putinţă.
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APATRIZI
45

 

§ 1. Un apatrid (Staatenlos, Heimatlos) este un individ lipsit de cetăţenie. 

Dreptul internaţional privat face distincţie între: 

a) cei născuţi apatrizi, şi 

b) cei care au devenit apatrizi (de exemplu prin denaturalizare şi retragerea 

paşaportului). 

§ 2. Apatridul se legitimează cu un paşaport „Nansen" sau „Fremdenpass" sau alt 

certificat de identitate eliberat de autorităţile competente ale ţării unde domiciliază. 

§ 3. Un paşaport „Nansen" sau „Fremdenpass" nu este, în sine, după părerea acestui 

Departament, o dovadă de supunere la o protecţie străină, în sensul art. 40, al. 3 al Legii 

naţionalităţii din 1939. 

Un astfel de paşaport este un simplu act de identitate şi călătorie impus de poliţia locală 

celui care nu poate obţine un paşaport naţional. 

Faptul de a poseda un paşaport Nansen sau Fremdenpass nu trebuie interpretat mai mult 

în sensul de a fi o supunere la o protecţie străină, decât e natural să se facă în cazurile de folosire 

de către un diplomat străin a carnetului de identitate eliberat de Ministerul Afacerilor Străine al 

ţării unde este acreditat. 

În dreptul german prezentarea unui Fremdenspass este considerată chiar ca o dovadă că 

titularul lui nu poate pretinde la cetăţenia sau protecţia germană, cu toate că asemenea acte pot fi 

uneori prelungite sau chiar corectate, în caz de nevoie, de oficiile consulare germane din 

străinătate (v. Kraske: Handbuch des auswärtigen Dienstes, 1939, p. 252 [Handbuch des 

auswärtigen Dienstes, Auf Veranlassung des Auswärtigen Amtes bearbeitet von Erich Kraske, 

Halle/Saale, Max Niemeyer Verlag, 1939, 715 p.]). 

§ 4. In acelaşi spirit, oficiile noastre nu vor socoti posesia unui Fremdenpass, paşaport 

Nansen etc., mai mult decât o dovadă „prima facie" că titularul nu posedă cetăţenia română. 

Sarcina dovezii contrare cade, în asemenea cazuri, asupra interesatului, el urmând a arăta pe ce 

bază invocă drepturile ce ar putea avea la cetăţenia română. Aceste eventuale drepturi vor trebui 

să fie verificate şi recunoscute de organele competente ale Ministerului de Justiţie în urma cererii 

oficiului nostru respectiv, însoţită de actele depuse de cel în cauză în copii legalizate şi de un 

interogator completat, după cum s-a arătat la Manual II, 12. 

§ 5. Spre deosebire de cele expuse la § 3, alin. 4, un paşaport Nansen sau alt act similar, 

fie el chiar emis de autorităţile competente din România, nu va putea fi prelungit sau corectat de 

oficiile noastre din străinătate. 

§ 6. Cu toate că apatridul nu se bucură de protecţia română i se va putea acorda, totuşi, 

în mod excepţional sprijinul ce va fi socotit de cuviinţă de şefii de post (fără a angaja întru nimic 

statul român), aceasta ca un act de omenie sau de consideraţie faţă de eventualele sale rude 

apropiate, care ar avea cetăţenia română. 

Astfel, instrucţiunile date la Manual III, 9 referitoare la decesul în străinătate al 

cetăţenilor români, se poate aplica în asemenea cazuri şi apatrizilor. 

§ 7. Ca un act de umanitate faţă de apatridul ce ar fi fost denaturalizat recent de 

autorităţile noastre sau al cărui paşaport românesc ar fi fost retras în urma instrucţiunilor 

Ministerului şi pentru a nu provoca discuţii sau conflicte inutile cu autorităţile locale, oficiile vor 

înlesni, în măsura posibilului, liberarea unui Fremdenpass sau a unui alt act similar, explicând 

autorităţilor străine cauza pentru care paşaportul a fost retras (de pildă, că s-a stabilit că numitul a 

făcut acte aducând după sine pierderea cetăţeniei române). 
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Se va ţine seamă în asemenea cazuri: 

a) ca statul român să nu fie angajat în nici un fel; 

b) ca actele sau dovezile eliberate apatridului să nu cuprindă afirmaţii inexacte, şi 

c) ca actele de stare civilă şi cele militare să fie înapoiate apatridului, vechile 

paşapoarte româneşti fiind reţinute, anulate şi puse la dosar. Vizele şi permisiile de şedere încă 

valabile, din aceste paşapoarte retrase, pot fi însă înapoiate celui în cauză, tăindu-se paginile 

respective din paşaport (v. Manual II, 6). 

La nevoie, oficiul va înscrie cu cerneală numele interesatului pe pagina astfel tăiată. 

§ 8. Dacă apatridul este de origine etnică română, se vor urma principiile stabilite la 

Manual III, 6 § 3. 

§ 9. Pentru apatrizii de origine română, doritori să imigreze în România, se vor urma 

dispoziţiunile comunicate prin Manual II, 11. 

§ 10. Oficiile vor observa regula generală că un apatrid nu poate fi în nici un caz admis 

în România, obţinând o viză românească, fără instrucţiuni precise de la Minister. Asemenea 

instrucţiuni trebuie să arate lămurit că autorizaţia de viză se dă cutărui individ „titular al unui 

paşaport Nansen, Fremdenpass", etc. 

In caz contrar, se vor cere instrucţiuni mai precise, oficiul fiind dator să arate 

Ministerului cu ce fel de paşaport călătoreşte persoana despre care este vorba. 

§ 11. Pentru statutul personal al apatrizilor, foşti cetăţeni români, v. Manual III, 13. 

§ 12. Ordinea publică română nu admite ca o româncă cu drepturi bine stabilite la 

naţionalitatea română, căsătorită cu un străin, a cărui naţionalitate n-o urmează „ipso facto" să 

rămână fără naţionalitate. 

Legea naţionalităţii din 1939 a prevăzut acest caz la art. 36, al. II (acest articol se aplică 

de ex. când o româncă se căsătoreşte cu un cetăţean american). 

Indată ce un oficiu va afla că o asemenea persoană a dobândit naţionalitatea soţului ei 

străin, va proceda după cum este arătat la Manual II, 3 § 6-9. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate cu nr. 29.766 din 16 aprilie 1942. Au fost 

examinate de d-l profesor universitar, A. Juvara şi de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al Avocaţilor 

Publici, fiind găsite conform legilor în vigoare. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca. 

«CETĂŢENIA LOCUITORILOR DIN BASARABIA ŞI 

BUCOVINA DE NORD
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§ 1. Decretul-lege nr. 2.509 din 3 septembrie 1941 (Monitorul Oficial nr. 209 din 4 

septembrie 1941) hotărăşte această importantă chestiune. Dăm textul in extenso ca anexă, 

împreună cu raportul d-lui ministru al Justiţiei, nr. 104.023 din 2 septembrie 1941 (publicat în 

acelaşi Monitor). 

§ 2. însemnate pentru oficiile noastre sunt art. 1-4 şi 12, singurele care prevăd îndatoriri 

eventuale de îndeplinit din partea organelor acestui Departament. 

§ 3. Regulamentul legii, publicat în Monitorul Oficial nr. 119 din 26 mai 1942, se 

găseşte aici alăturat (anexa 2). 

§ 4. Art. 1, lit. a. Toţi locuitorii înseamnă şi basarabenii absenţi din Basarabia sau 

Bucovina de Nord în timpul ocupaţiei ruseşti, cu condiţiunea ca ei să fi fost cetăţeni români cu 

drepturi bine stabilite, pe ziua de 28 iunie 1940. 

Românii din Basarabia sau Bucovina de Nord, domiciliaţi sau locuind în străinătate nu 
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vor fi pierdut deci, prin acest singur fapt, drepturile ce aveau la cetăţenia română. 

§ 5. în ceea ce priveşte situaţia evreilor, având drepturi bine stabilite în provinciile 

despre care este vorba, Ministerul socoteşte că cele arătate la § 4 se aplică şi lor. Această părere a 

fost împărtăşită în totul de Ministerul de Justiţie, precum ni s-a confirmat prin adresa nr. 255, 

Cab. din 8 aprilie 1942. 

Oficiile vor avea totuşi în vedere, dispoziţiunile speciale luate pentru a nu îngădui 

înapoierea sau imigrarea evreilor în ţară. 

Cererile eventuale de paşapoarte prezentate de evrei, vor fi însoţite de date complete, în 

caz de nevoie sub formă de interogator, conform Manual II, 12. 

§ 6. Art. 2, lit. b. Copiii legitimi ai celor menţionaţi la lit. a, sunt evident cetăţeni 

români, oriunde s-au născut ei, pe temeiul art. 4, al. 1, al Legii naţionalităţii din 1939. 

§ 7. Cazurile ce se prezintă oficiilor noastre pentru aplicarea Decretului-lege despre care 

este vorba, vor fi semnalate Ministerului cerându-se instrucţiunile ce ar fi necesare. Oficiile vor 

mai observa dispoziţiunile cuprinse la Manual II, 3 B § 53. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor cu adresa nr. 29.766 din 16 aprilie 1942, fiind examinate şi 

găsite legale de d-l profesor A. Juvara şi M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al Avocaţilor Publici.  

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca. 

ANEXA 1 

DECRET-LEGE nr. 2.509 

reglementând cetăţenia locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de Nord 
Publicat în Monitorul Oficial nr. 209 din 4 septembrie 1941 

Art. 1. - Au fost şi sunt români: 

a) toţi locuitorii din teritoriile dezrobite care potrivit legilor în vigoare la 28 iunie 1940, 

se bucurau de naţionalitatea română; 

b) copiii născuţi la 28 iunie 1940, sau după această dată, pe teritoriile dezrobite, dacă 

tatăl sau în cazul copilului nelegitim, mama, au fost şi sunt cetăţeni români, potrivit prevederilor 

de la lit. a.
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c) copiii născuţi la 28 iunie 1940, sau după această dată, pe teritoriile dezrobite din tată 

şi mamă necunoscuţi. Copiii găsiţi pe teritoriile dezrobite se prezumă că sunt născuţi pe acele 

teritorii. 

Art. 2. - Au pierdut naţionalitatea română: 

a) locuitorii care au cerut după 28 iunie 1940, autorizaţia de a se reîntoarce în teritoriile 

cotropite; 

b) cei care între timp au dobândit o altă naţionalitate decât aceea a U.R.S.S.; 

c) locuitorii din teritoriile dezrobite, cu excepţia românilor de sânge, care au părăsit 

ţinuturile cotropite, înainte ca ele să fie reocupate de armatele române; 

Art. 3. - Naţionalitatea română va fi retrasă oricărui cetăţean român, care în timpul 

evacuării Basarabiei ori Bucovinei de Nord sau după această dată a săvârşit în acest teritoriu, 

fapte de duşmănie împotriva armatei ori populaţiunei române sau care a vătămat prin fapta lui 

interese româneşti sau a manifestat în public sentimente ostile neamului sau ţării. 

Naţionalitatea română se retrage prin deciziunea Ministerului Justiţiei, întemeiată pe 

constatarea judecătorului de pace a locului domiciliului cetăţeanului. Judecătorul sesizat fie de 

vreo autoritate, fie prin vreun denunţ sau chiar din oficiu, va întreprinde cercetări ascultând pe 

învinuit, dacă domiciliul său este cunoscut şi va aduna probe. După terminarea cercetărilor, 

judecătorul va trimite dosarul Ministerului Justiţiei. Raportul va fi motivat şi vă arăta dacă este 

locul a se retrage sau nu naţionalitatea română. 

Dispoziţiunile art. 44 şi 46 din Legea relativă la dobândirea şi pierderea naţionalităţii 

române, se vor aplica şi în aceste cazuri. 

Art. 4. - Sub rezerva art. precedent, dispoziţiunile art. 40 al Legii privitoare la 

dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 19 februarie 1939, nu se vor aplica faptelor 

săvârşite în timpul ocupaţiunei în teritoriile vremelnic ocupate din Basarabia sau Bucovina de 

Nord. 

Art. 5. - Situaţia locuitorilor Basarabiei sau Bucovinei de Nord, care întrunesc 

condiţiunile prevăzute de Legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 24 

februarie 1924, cum şi din art. 1 şi 2 din prezenta lege, va fi constatată din oficiu de autorităţile 

administrative ce se vor arăta în regulament. 

Art. 6. - Autorităţile administrative însărcinate cu operaţiunea constatării, vor întocmi pe 

comune, liste de cetăţenie, care vor cuprinde pe toţi acei care întrunesc condiţiunile cerute de 

articolul precedent. 

După terminarea operaţiunilor, listele se vor afişa în fiecare comună la localul primăriei. 

Un exemplar al listelor se va trimite judecătoriei de pace respective, împreună cu procesul-verbal 

constatând afişarea. 

Art. 7. - Acei neînscrişi în liste vor putea face apel în termen de 30 zile libere de la data 

afişării. 

Apelul se judecă de judecătoria de pace în circumscripţia căreia se găseşte comuna. 

Apelul se declară fie la judecătoria de pace, fie la primăria unde listele s-au afişat. 

Art. 8. - Judecătoria primind apelul va cere primăriei informaţiuni asupra situaţiunii de 

fapt şi arătarea motivelor care îndrituie neînscrierea în liste. 

Dacă apelul este declarat la primărie, aceasta îl va trimite neîntârziat judecătoriei, 

împreună cu raportul informativ, prevăzut de aliniatul precedent. 

La judecătorie apelantul va fi citat. 

Art. 9. - împotriva hotărârii judecătoriei, se poate face recurs în termen de 10 zile de la 
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pronunţare. 

Recursul se declară la grefa judecătoriei şi se judecă de Curtea de Apel, potrivit 

dreptului comun. 

Curtea se va constitui cu reprezentantul Ministerului Public. 

Art. 10. - Dovada cetăţeniei române pentru toţi cei intrând în prevederile art. 5, se va 

face cu certificat de naţionalitate, eliberat de pe registrele ce se vor întocmi potrivit 

regulamentului legii. 

Art. 11. - întreaga procedură în materie de înscriere în listele de naţionalitate se va urma 

din oficiu. 

Citaţiunile şi orice acte procedurale sunt scutite de timbru, impozit şi orice taxe. 

Art. 12. - Aplicaţiunea art. 3 este mărginită în termen de un an de la publicarea prezentei 

legi. Acest termen poate fi prelungit cu încă şase luni, prin jurnalul Consiliului de Miniştri, după 

propunerea ministrului Justiţiei. 

Art. 13. - Un regulament special pentru constatarea naţionalităţii va stabili amănunţit 

condiţiunile de aplicare ale art. 5 şi urm. din prezenta lege. 

Dat la Bucureşti, la 3 septembrie 1941. 

„Conform Legii nr. 116 (Mon. Of. nr. 50 din 28/2/943) termenul arătat la paragraf 12 a fost prelungit cu 6 luni 

începând cu 1 martie 1943, putând fi prelungit cu încă 6 luni prin jurnal al Consiliului de Miniştri".  

(Raportul d-lui ministru al Justiţiei către d-l preşedinte ad-interim al 

Consiliului de Miniştri) 

în anul 1940 au fost ocupate fără titlu Basarabia şi Bucovina de Nord. 

în ceea ce priveşte teritoriile ce au fost ocupate fără titlu şi care acum sunt dezrobite, 

intervenţiunea legiuitorului asupra naţionalităţii locuitorilor apare necesară atât pentru a stabili 

consecinţele ce decurg din caracterul juridic al acestei ocupaţiuni vremelnice, cât şi spre a 

sancţiona purtarea acelor supuşi români care uitându-şi îndatoririle de fidelitate către neam şi 

ţară, au săvârşit acte de ostilitate împotriva armatei, populaţiunei şi bunurilor româneşti. 

Prin izgonirea trupelor de ocupaţiune, obstacolul ce împiedica exerciţiul dreptului nostru 

de suveranitate a încetat, iar România a reintrat în posesiunea de fapt a unor teritorii pe care în 

drept nu a încetat să le stăpânească. 

Urmează de aici, în ceea ce priveşte naţionalitatea locuitorilor, că toţi supuşii români 

care, în cazul când U.R.S.S. ar fi dobândit dreptul de suveranitate asupra acestor teritorii, ar fi 

devenit supuşi sovietici în temeiul originii sau al domiciliului, au continuat să fie români sau au 

devenit prin naştere români şi în timpul ocupaţiunii străine. 

Din nefericire, atât în timpul operaţiunilor de evacuare, cât şi în timpul ocupaţiunii sau 

al luptelor de dezrobire s-au găsit supuşi români care au săvârşit acte de ostilitate împotriva 

armatei, bunurilor sau populaţiunii româneşti. Ei nu mai merită să se bucure de naţionalitatea 

română. 

Textul art. 41, pct. 5, din Legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 

1939, în care aceste fapte s-ar putea încadra, nu pare însă a fi deplin adecvat, căci pe deoparte el 

se referă la fapte săvârşite în străinătate şi prin ipoteză chiar în timpul ocupaţiunei, Basarabia şi 

Bucovina de Nord nu au încetat să fie româneşti, iar pe de altă parte textul nu distinge expresis  

verbis între actele săvârşite de bunăvoie, şi cele pe care românul a fost constrâns de puterea 
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ocupantă să le săvârşească. 

Crearea prin lege a unui caz special de pierdere a naţionalităţii române apare, dar, ca 

necesară. 

Dimpotrivă, basarabenii şi bucovinenii trebuie exceptaţi pentru timpul ocupaţiunei de la 

aplicarea art. 40 al Legii din 1939, care sancţionează cu pierderea de plin drept a naţionalităţii 

române, pe românii care, fără autorizaţiunea guvernului român, au intrat în serviciul unui stat 

străin, căci sub rezerva cazului special de pierderea naţionalităţii mai sus-analizat, se poate 

prezuma că aceste fapte au fost săvârşite sub constrângerea ocupantului. 

Am stabilit în acelaşi timp felul cum prin organe administrative, se va constata 

îndeplinirea condiţiunilor celor care urmează a fi consideraţi cetăţeni români, precum şi 

procedura de urmat în cazul când vreunul dintre cei îndreptăţiţi a fi omişi după listele de 

cetăţenie, dispoziţiuni ce urmează a fi precizate printr-un regulament. 

Dacă şi dvs. împărtăşiţi acest mod de a vedea, vă rugăm ca pe baza Decretelor-legi nr. 

3.052 din 5 septembrie şi nr. 3.072 din 7 septembrie 1940, cât şi în baza delegaţiunii dată prin 

Decretele cu nr. 1.799 din 21 iunie 1941 şi nr. 1.916 din 29 iunie 1941, să binevoiţi a-l semna. 

C. Stoicescu
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Nr. 104.023 1941 septembrie 2. 

ANEXA 2 

REGULAMENT 

privitor la constatarea cetăţeniei române a locuitorilor din Basarabia şi 
Bucovina de Nord 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 119 din 26 mai 1942 

CAPITOLUL I 

Dispoziţiuni generale 

Art. 1. - Constatarea îndeplinirii condiţiunilor prevăzute de Legea pentru 

dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 24 februarie 1924, cum şi de art. 1 şi 2 din 

Legea nr. 793 din 1941, pentru reglementarea cetăţeniei locuitorilor din Basarabia şi Bucovina 

de Nord, se va face în conformitate cu dispoziţiunile prezentului regulament. 

CAPITOLUL II 

Calitatea de cetăţean român 

Art. 2. - Au fost şi sunt cetăţeni români: 

1. Locuitorii din teritoriile dezrobite Bucovina de Nord şi Basarabia care, potrivit legilor  

în vigoare la data de 28 iunie 1940, se bucurau de naţionalitatea română. 

2. Copiii născuţi la 28 iunie 1940, sau după această dată pe teritoriile dezrobite 

Bucovina de Nord şi Basarabia, dacă tatăl, sau în cazul copilului nelegitim mama, au fost şi sunt 

cetăţeni români, potrivit prevederilor de la nr. 1. 

3. Copiii născuţi la 28 iunie 1940, sau după această dată pe teritoriile dezrobite 

Bucovina de Nord şi Basarabia, din tată şi mamă necunoscuţi. Copiii găsiţi pe teritoriile 

dezrobite se prezumă că sunt născuţi pe aceste teritorii. 

Art. 3. - Sunt de drept socotiţi a fi avut naţionalitatea română la 28 iunie 1940: 
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1. Acei înscrişi până la această dată în listele de naţionalitate întocmite în conformitate 

cu regulamentul din 17 aprilie 1924. 

2. Acei care au obţinut o hotărâre ordonând înscrierea în listele de naţionalitate fie de la 

comisiunea administrativă de apel, fie de la instanţele judecătoreşti dacă aceste hotărâri nu au 

fost reformate în recurs şi au rămas definitive. 

3. Acei a căror înscriere în listele de naţionalitate a fost ordonată de Ministerul Justiţiei, 

în conformitate cu prevederile art. 62 din Legea privitoare la dobândirea şi pierderea 

naţionalităţii române, după modificarea din 20 octombrie 1939. 

4. Copii legitimi, cum şi cei legitimaţi înainte de 1 februarie 1939, al căror tată intră în 

una din categoriile enumerate la nr. 1, 2 şi 3, precum şi copiii nelegitimi ai femeii intrând în 

prevederile aceluiaşi text. 

5. Copiii legitimaţi după 1 februarie 1939, al căror tată intră în una din categoriile 

enumerate la nr. 1, 2 şi 3, dacă la data legitimării nu îndepliniseră vârsta de 21 ani. 

6. Descendenţi ai celor prevăzuţi la nr. 4 şi 5. 

7. Femeia de naţionalitate străină, căsătorită cu una din persoanele arătate la nr. 1-6, 

dacă la căsătorie nu şi-a păstrat această naţionalitate, potrivit legilor în vigoare la data când 

căsătoria a fost încheiată. 

8. Copiii născuţi pe teritoriul României din tată şi mamă necunoscuţi. Copiii găsiţi pe 

teritoriul României se prezumă că sunt născuţi în România. 

Art. 4. - Vor fi socotiţi cetăţeni români, dacă întrunesc condiţiunile prevăzute de 

articolul următor, acei care, până la 1 februarie 1940, au solicitat înscrierea în listele de 

naţionalitate, în conformitate cu prevederile art. 62 din Legea pentru dobândirea şi pierderea 

naţionalităţii române din 19 ianuarie 1939, modificată prin Legea din 20 octombrie 1939, dar 

asupra cererilor cărora Ministerul Justiţiei nu s-a pronunţat până la 4 septembrie 1940. 

Art. 5. - Au dobândit cetăţenia română din anexiune: 

1. Toţi locuitorii din Bucovina care aveau indigenatul (apartenenţa) la 18 noiembrie (1 

decembrie) 1918, în una din comunele ce sunt situate în acest ţinut. 

2. Locuitorii din Basarabia, supuşi ruşi, care la data de 27 martie (9 aprilie) 1918, aveau 

domiciliul administrativ în Basarabia. 

3. Persoanele originare din Bucovina, domiciliate la data unirii în Vechiul Regat, dacă 

aveau indigenatul (aparţinerea, apartenenţa, sau competenţa) într-una din comunele din acest 

ţinut. 

4. Persoanele care, la data unirii, deşi n-au domiciliul în vreuna din comunele din 

Bucovina sau Basarabia, erau însă născute în acele comune din părinţi domiciliaţi acolo. 

Domiciliul părinţilor se constată pentru Bucovina prin indigenatul comunal, iar pentru Basarabia 

prin domiciliul administrativ. 

Art. 6. - Sunt considerate a fi pierdut de drept naţionalitatea română, persoanele din 

categoriile arătate de art. 5, care, înainte de 24 februarie 1924, au optat pentru altă naţionalitate, 

sau au renunţat la naţionalitatea română. 

Opţiunile sau renunţările făcute înainte de 24 februarie 1924, fie că au rezultat din 

declaraţii sau acte sub semnătură privată, sau numai din fapte din care se poate deduce 

neîndoielnic voinţa şi hotărârea de a opta, au de efect pierderea naţionalităţii române.  

Declaraţiunile de opţiune sunt valabile dacă cel care a exercitat acest drept avea vârsta 

de cel puţin 18 ani. 
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Opţiunea sau renunţarea soţului atrage după sine pe aceea a soţiei; opţiunea părintelui 

atrage după sine pe aceea a copiilor minori mai mici de 18 ani. 

Art. 7. - Sunt considerate fapte de opţiune care au dus la pierderea naţionalităţii române: 

1. înscrierea în listele electorale pentru Parlament, comună, judeţ sau altele asemenea, 

dintr-un stat străin, urmată de exerciţiul dreptului de vot. 

2. Primirea unei funcţiuni publice sau intrarea în armata unui alt stat, fără învoirea 

guvernului român. 

3. Orice declaraţiune făcută pentru a obţine repatrierea din România în altă ţară. 

4. Folosirea de un paşaport străin, afară numai dacă pentru intrarea în ţară nu s-a putut 

obţine un paşaport român. 

Art. 8. - Numai cetăţenii austrieci au putut dobândi valabil drepturi de apartenenţă 

(indigenat), în o comună din cuprinsul fostului stat austro-ungar. 

Locuitorii Basarabiei care nu au fost supuşi ai statului rus nu au devenit de plin drept 

cetăţeni români. 

Art. 9. - Pentru ca cetăţenii austrieci să fie putut dobândi de plin drept naţionalitatea 

română, trebuia ca dreptul de indigenat (apartenenţă) să fi fost dobândită la 18/1 noiembrie-

decembrie 1918, în o comună ce a revenit prin unire României. 

Nu se va ţine seama de indigenatul dobândit după data de mai sus afară numai dacă 

comuna al cărei indigenat (apartenenţă) se pierde prin dobândirea celui nou, este situată tot pe 

teritoriul României. 

Art. 10. - Dreptul de indigenat în Bucovina, iar domiciliul administrativ în Basarabia, se 

dobândea şi pierdea în conformitate cu dispoziţiunile legilor în vigoare în acele ţinuturi. 

CAPITOLUL III 
Pierderea calităţii de cetăţean român 

Art. 11. - Sunt socotiţi a fi pierdut de drept naţionalitatea română acei care se găseau în 

una din situaţiunile prevăzute de art. 40 din Legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii 

române înainte de 28 iunie 1940, chiar dacă constatarea Consiliului de Miniştri a intervenit 

ulterior acestei date. 

Art. 12. - A pierdut naţionalitatea română femeia intrând în prevederile art. 3, care s-a 

căsătorit cu un străin, afară numai dacă nu se găseşte în situaţiunea de excepţie prevăzută de art. 

36, nr. 2, din Legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române. 

Art. 13. - Au pierdut naţionalitatea română acei intrând în prevederile art. 3, care: 

1. După 28 iunie 1940 au cerut autorizaţia de a se reîntoarce în teritoriile cotropite. Nu 

intră în această categorie locuitorii Basarabiei şi Bucovinei care, fiind sub drapel, în termen sau 

concentraţi, au fost trimişi la vatră. 

2. Au dobândit după 28 iunie 1940 o altă naţionalitate decât aceea a U.R.S.S. 

3. Au părăsit ţinuturile cotropite, trecând în U.R.S.S., înainte ca ele să fie reocupate de 

armatele române. Românii de sânge nu pierd naţionalitatea din acest fapt. 

Acei deportaţi sau ridicaţi de la domiciliu de autorităţile U.R.S.S. care lipsesc din 

ţinuturile redobândite, nu sunt socotiţi a fi părăsit cu voie acele ţinuturi. Dovada deportării sau 

ridicării de la domiciliu poate fi făcută prin orice mijloace. 

Art. 14. - Soţia şi copiii mai mici de 21 ani ai celui care a pierdut naţionalitatea română 

în temeiul art. 11 nu pierd naţionalitatea avută, afară numai dacă s-a hotărât altfel de Consiliul de 

Miniştri. 

De asemenea, nu pierd naţionalitatea română soţia şi copiii minori ai celui care a pierdut 
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această naţionalitate în temeiul art. 13, nr. 1 şi 3. 

Naţionalitatea soţiei şi copiilor mai mici de 21 ani ai celui ce a pierdut naţionalitatea 

română în temeiul art. 13, nr. 2 se stabileşte potrivit art. 38 din Legea pentru dobândirea şi 

pierderea naţionalităţii române din 19 ianuarie 1939. 

CAPITOLUL IV 
Constatarea naţionalităţii române 

SECŢIUNEA I 

Organele de constatare 

Art. 15. - Organele administrative însărcinate cu constatarea naţionalităţii române a 

locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de Nord, sunt următoarele: 

a) Pentru municipii, oraşe reşedinţe de judeţ şi comunele balneo-climatice, o comisiune 

alcătuită din primarul sau ajutorul de primar al oraşului ca preşedinte şi doi locuitori ai comunei, 

desemnaţi de guvernator; 

b) Pentru oraşe nereşedinţe şi comunele rurale, o comisiune alcătuită în fiecare plasă din 

prim-pretor, sau prin delegaţia acestuia de pretor ca preşedinte, primarul comunei şi trei locuitori 

din judeţ, desemnaţi de prefectul judeţului, ca membri. 

Guvernatorul provinciei poate institui mai multe comisiuni în fiecare municipiu, sau 

plasă care să lucreze concomitent. 

Lucrările de birou se vor face de către funcţionarii primăriei. 

Comisiunea lucrează valabil numai în completul său. Deriziunile se iau numai cu 

majoritate de voturi. Opinia separată se va motiva pe scurt. 

Art. 16. - Instanţa de apel în contra hotărârilor comisiunilor administrative prevăzute la 

articolul precedent, va fi judecătoria. 

Art. 17. - Instanţa de recurs în materia constatării naţionalităţii române, va fi Curtea de 

Apel. 

SECŢIUNEA II 

Lucrări pregătitoare 

Art. 18. - În termen de 15 zile de la publicarea regulamentului în Monitorul Oficial, 

autorităţile care au primit după 28 iunie 1940 cereri în vederea reîntoarcerii în teritoriile 

cotropite, Basarabia şi Bucovina de Nord, şi au eliberat autorizaţiuni de trecere, vor trimite 

Ministerului Justiţiei lista acestor persoane cu arătarea numelui şi prenumelui, a locului de 

naştere al ultimului domiciliu avut în ţinuturile dezrobite şi a motivelor pe care se întemeiază 

cererea. 

Art. 19. - Ministerul Justiţiei va întocmi lista generală a celor arătaţi în articolul 

precedent şi o va publica în Monitorul Oficial. 

Art. 20. - Pentru pregătirea lucrărilor de constatarea cetăţeniei române, primăriile vor 

întocmi în termen de 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentului regulament: 

1. Lista în ordine alfabetică de persoanele capi de familie, care locuiesc în comună, la 

data formării listelor, cu menţiunea numărului sub care persoana ori autorul său este înscrisă în 

listele de naţionalitate. 

2. Lista de persoane înscrise în registrele de naţionalitate, întocmite potrivit Legii din 

1924, cu menţiunea celor ce lipsesc din comună şi arătarea cauzei lipsei; dacă registrele de 
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naţionalitate lipsesc în comună, lista se va întocmi după datele ce se vor găsi în arhiva primăriei 

sau în lipsă după notorietate publică. 

3. Liste pe categorii de acei care au pierdut naţionalitatea română, prevăzuţi de art. 11, 

12 şi 13 din acel regulament. 

Listele vor fi certificate de primarul şi notarul comunei, iar în comunele urbane şi 

municipii de secretarii comunei. Primarul şi notarul, respectiv secretarii, sunt răspunzători de 

exactitatea cuprinsului lor. 

Listele vor fi întocmite în trei exemplare. 

Art. 21. - Un exemplar din liste va fi afişat la primărie îndată după încheierea lor. 

Operaţiunea se va constata printr-un proces-verbal întocmit de primarul şi notarul 

(secretarul, secretarul general) comunei. 

Listele vor sta afişate timp de 30 de zile. 

Art. 22. - Orice persoană sau autoritate publică va putea în termenul prevăzut de 

articolul 21 cere noi înscrieri, ştergeri sau rectificări în aceste liste, adresând în scris plângerile 

lor primarului comunei. 

Acesta le va prezenta spre rezolvare organelor administrative însărcinate să constate 

naţionalitatea. 

SECŢIUNEA III 

Lucrările comisiunilor 

Art. 23. - După expirarea termenului fixat de art. 21, comisiunile se vor transporta după 

un itinerariu mai înainte stabilit în fiecare comună şi vor îndeplini acolo lucrările în zilele, orele 

şi ordinea pe care mai dinainte le vor aduce la cunoştinţă locuitorilor prin publicaţiuni afişate la 

primăriile respective, precum şi orice alte mijloace de aducere la cunoştinţa generală consacrate 

de obiceiuri. 

Art. 24. - Primăriile vor pune la dispoziţiunea comisiunii cele două exemplare din listele 

pregătitoare, precum şi toate cererile de reclamaţiunile primite. 

Art. 25. - Comisiunea va examina mai întâi toate cererile şi reclamaţiunile ivite, 

pronunţându-se asupra lor prin închideri motivate, scrise pe fiecare reclamaţiune. 

Va proceda apoi la verificarea listelor întocmite de primării. 

În acest scop comisiunea va cerceta listele de naţionalitate, întocmite potrivit Legii din 

februarie 1924, cu modificările ce li s-au adus până la data de 28 iunie 1940, registrele şi actele 

aflate în arhiva primăriei şi acelea care se vor obţine de la autorităţi, listele celor trecuţi în 

teritoriile cotropite, publicate în Monitorul Oficial, stabilind astfel situaţia fiecărei persoane care 

se poate prevala de naţionalitatea română. 

Acei intermediari vor fi chemaţi înaintea comisiunii numai când va fi nevoie de vreo 

lămurire; de arătările celor chemaţi, se vor lua scurte note, iar actele ce eventual ar prezenta se 

vor păstra la dosar, în copii certificate de preşedintele comisiunii. 

Organele administrative sunt în drept a chema pentru orice informaţiune pe foştii sau 

actualii funcţionari comunali şi administrativi în măsură a cunoaşte situaţiunea locuitorilor. 

Art. 26. - După terminarea lucrărilor, comisiunea va încheia în dublu exemplar un 

proces-verbal la care se va alătura un exemplar din listele ce se vor întocmi. 

Procesul-verbal va arăta numărul total al persoanelor înscrise în liste şi va face menţiune 

şi de numărul persoanelor ale căror cereri sau reclamaţiuni au fost respinse. 
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Listele se vor întocmi în trei exemplare. 

Art. 27. - Un exemplar din liste, certificat de preşedintele comisiunii, se va afişa la 

localul primăriei, prin îngrijirea primarului, care va constata operaţiunea prin închidere de 

proces-verbal. 

Un al doilea exemplar al listelor şi procesului-verbal, încheiat de comisiune, cum şi 

procesul-verbal de afişare, va fi trimis judecătoriei locului. 

SECŢIUNEA IV 

Căi de atac contra încheierilor 

Art. 28. - împotriva neînscrierii în listele de naţionalitate, acel interesat poate face apel. 

Competentă să judece apelul este judecătoria în circumscripţia căreia se găseşte comuna 

unde înscrierea ar fi trebuit să aibă loc. Dacă teritoriul oraşului este împărţit între mai multe 

judecătorii, competenţa este determinată de domiciliul apelantului în acel oraş. 

Apelul se declară, fie la judecătorie, fie la primăria unde listele s-au afişat. Dacă 

teritoriul oraşului este împărţit între mai multe judecătorii, apelul introdus la oricare din ele este 

socotit valabil. 

Termenul de apel este de 30 de zile libere, socotite de la data afişării listelor la primărie. 

Orice mijloc de dovadă este admisibil. 

Art. 29. - Primăria va trimite judecătoriei în termen de 5 zile libere de la înregistrare, 

petiţiunea de apel însoţită de cerea sau reclamaţia apelantului, adresată organelor de constatare, 

precum şi orice alte acte din arhiva primăriei, în legătură cu cererea şi de un raport informativ, 

arătând motivele care au îndrituit neînscrierea în liste. 

Art. 30. - Dacă apelul este declarat la judecătorie, aceasta va cere primăriei informaţiuni 

asupra situaţiunii de fapt şi arătarea motivelor care au îndrituit neînscrierea în liste. Raportul 

primăriei trebuie să fie întovărăşite de actele arătate la articolul precedent. 

Art. 31. - împotriva hotărârii judecătoriei se poate face recurs în termen de 10 zile de la 

pronunţare. 

Recursul se judecă de Curtea de Apel, în circumscripţiunea căreia este situată 

judecătoria. 

Recursul se declară la grefa judecătoriei. 

Art. 32. - O copie a deriziunii Curţii de Apel va fi trimisă judecătoriei de pace care a 

pronunţat hotărârea. 

Art. 33. - Cărţile de judecată ale judecătoriei, împotriva cărora nu s-a făcut recurs, 

precum şi deriziunile Curţilor de Apel vor fi comunicate de către judecătorie primăriilor 

respective, spre a se face eventuale rectificări în registrul de constatare a naţionalităţii române. 

Art. 34. - Întreaga procedură în materie de înscriere în listele de naţionalitate, se va urma 

din oficiu. 

Citaţiunile şi orice acte ce urmează a fi comunicate se vor emite de grefa instanţei 

respective. 

Inmânarea actelor de procedură se va face de agenţii administrativi. 

Cererile şi orice alte acte procedurale, sunt scutite de timbru, impozit şi orice alte taxe.  
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CAPITOLUL V 

Registrul de naţionalitate 

Art. 35. - După rămânerea definitivă a listelor, se va întocmi un registru alfabetic de 

naţionalitate, după listele ataşate la procesele-verbale, de persoanele a căror naţionalitate română 

a fost constatată. 

In registru se va înscrie numele capilor de familie, soţia, trecându-se în rubrica soţului şi 

copiii minori în aceea a părinţilor. 

Registrele vor fi întocmite în dublu exemplar. 

Art. 36. - Registrele vor fi verificate şi certificate de judecătorul judecătoriei în 

circumscripţia căreia este situată comuna. In comunele a căror teritoriu este împărţit între mai 

multe judecătorii, verificarea şi certificarea va fi făcută de judecătoria desemnată de prim-

preşedintele tribunalului. 

Unul din exemplarele registrelor va fi păstrat de instanţa care face verificarea. 

Art. 37. - In registre se vor face toate modificările ordonate prin hotărâri judecătoreşti. 

Primăria va face modificările numai în urma dispoziţiunii instanţei la care se găseşte 

depus al doilea exemplar al registrului. 

Se va menţiona în registre numărul şi data adresei judecătoriei prin care s-a ordonat 

înscrierea sau rectificarea. 

Art. 38. - Autorităţile comunale sunt datoare să elibereze certificate după registrul de 

naţionalitate. 

Certificatele de naţionalitate vor fi întocmite conform modelului anexat la acest 

regulament. Ele vor servi înaintea tuturor autorităţilor pentru dovedirea naţionalităţii române. 

Art. 39. - Cetăţenii români originari din Basarabia sau Bucovina de Nord care la 28 iunie 

1940, nu se găseau în teritoriile aflate sub stăpânirea cotropitorilor, nu vor fi înscrişi în listele de 

naţionalitate ce se vor întocmi potrivit prevederilor acestui regulament. 

Ei vor putea cere oricând judecătoriei în circumscripţiunea căreia se găseşte comuna 

unde au fost înscrişi în listele de naţionalitate ce s-au întocmit în urma Legii din 1924, de a se 

constata cetăţenia lor română, dovedind că au fost ei sau autorii lor înscrişi în aceste liste şi în 

timpul stăpânirii străine nu se găseau în Basarabia sau Bucovina de Nord.
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Anul ........... luna ............ ziua 

Noi, 

la ...........  

1. 

2. 

primarul  ........................... , judeţul  ...................  

.. de profesiune  ................................  din  ..........  

 ......  fiul/fiica lui  .....................  născut la .... 

 ..  judeţul  ............................., precum şi soţia sa 

 ....... în .............................. şi copiii lor: 

, certificăm că d-l 

 ........................  jud. 

 ............................  în 

 .................... , născută 

născ. la 

născ. la 

in 
în 

Judecătorul constatând aceasta va ordona înscrierea lor în registrele de naţionalitate ale 

comunei într-o categorie deosebită. 

Art. 40. - Imprimatele necesare comunelor pentru aplicarea regulamentului de faţă vor fi 

procurate de către guvernăminte. 

Cheltuielile de personal şi material şi alte cheltuieli ocazionate de aplicarea prezentului 

regulament, precum şi indemnizaţiile pentru organele administrative, vor fi suportate de 

Ministerul Internelor. 

Dat în Bucureşti, la 23 mai 1942. 

ANTONESCU 

Mareşal al României 
şi 

Conducătorul statului 
Ministrul Justiţiei, 

Const. C. 
Stoicescu 

Nr. 1.553 

ROMÂNIA 

Primăria .....  

Judeţul .......  

Nr ...............  

CERTIFICAT DE NAŢIONALITATE 

au naţionalitatea română, fiind înscrişi la nr ..................................................  în registrul de 

naţionalitate întocmit în conformitate cu dispoziţiunile art. 35 din regulamentul privitor la 

constatarea cetăţeniei române a locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de Nord. 

Primar, Notar (secretar) 

A se vedea observaţia pe contra pagină. 

OBSERVAŢIE 

Cetăţenii români, originari din Basarabia şi Bucovina de Nord, care la 28 iunie 1940, nu se 

găseau în teritoriile aflate sub stăpânirea cotropitorilor şi care locuiesc în  
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străinătate, vor putea interveni printr-o petiţie adresată judecătoriei în circumscripţia căreia se 

află comuna unde au fost înscrişi în listele de naţionalitate, solicitând o nouă înscriere în 

condiţiunile arătate la art. 39 din regulament. Ei vor putea transmite aceste petiţii prin mijlocirea 

oficiului diplomatic sau consular român din circumscripţia lor de reşedinţă, însoţite de cereri 

deosebite adresate oficiului respectiv. Oficiul va putea certifica, pe baza lămuririlor date şi 

dovezilor produse, în ce localităţi au stat petiţionarii, în timpul ocupaţiei ruseşti din anii 1940-

1941. 

Ministerul Afacerilor Străine va face să parvină aceste petiţii şi dovezi la destinaţie, prin 

mijlocirea Ministerului de Justiţie. 

Oficiile vor refuza să înainteze astfel de petiţii, în cazurile când petiţionarii ar fi săvârşit, 

după ştirea lor, fapte prevăzute la art. 2 sau 3 din Decretul-lege nr. 2.509 din 4 septembrie 1941. 

Asemenea cazuri vor fi raportate imediat Ministerului. 

După ce judecătorul a ordonat înscrierea lor în noile registre de naţionalitate, cei în 

cauză se vor adresa autorităţilor comunale respective, solicitând certificate de naţionalitate, 

potrivit art. 38 al regulamentului menţionat. 

Întreaga procedură este scutită de timbru, impozit sau orice taxe, conform art. 11 din 

Decretul-lege citat. Se vor aplica totuşi cele arătate la Manual V, 4, referitoare la timbrarea 

petiţiilor.
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PAŞAPOARTE COLECTIVE
49

 

§ 1. Paşapoartele colective prevăzute la art. 10 din regulamentul asupra Legii 

paşapoartelor (v. Manual II, 6 anexa 2) nu pot fi eliberate, reînnoite sau prelungite de oficiile 

diplomatice sau consulare, fără instrucţiuni precise date de Minister, de la caz la caz. 

§ 2. În cazuri excepţionale de forţă majoră sau de urgenţă se va putea elibera însă unei 

sau unor persoane, înscrise într-un astfel de paşaport colectiv, actele de călătorie (paşapoarte sau 

certificate de repatriere) cu însemnarea: „valable pour un seul voyage direct en Roumanie", dacă 

cei în cauză vor prezenta acte de identitate concludente, arătând că sunt cetăţeni români, având 

drept la paşaport şi dacă nimic nu s-ar opune înapoierii lor în România. Ministerul va fi 

numaidecât înştiinţat de eliberarea unor asemenea acte de călătorie, raportul fiind înaintat în 

dublu exemplar. În acest raport se va menţiona tot ce este cunoscut despre paşaportul colectiv de 

bază, numărul, data şi autoritatea emitentă. Aceste date vor mai fi menţionate şi la pagina 4-a a 

paşaportului individual. 

§ 3. Dacă paşaportul colectiv este prezentat oficiului, cel care primeşte un act de 

călătorie deosebit va fi şters de pe el, procedându-se după cum este arătat la Manual II, 10 § 

12. 

§ 4. Procedeul normal, în asemenea cazuri, când petiţionarul nu produce dovada de 

urgenţă sau acte de identitate mulţumitoare, sau când nu este personal cunoscut, este ca oficiul să 

raporteze cazul Ministerului, dând toate lămuririle necesare pentru stabilirea cetăţeniei şi 

identităţii persoanei în chestiune, cuprinzând şi adresa ei din ţară. Asemenea rapoarte vor fi 

însoţite de o fotografie a celui în cauză. 

În aşteptarea instrucţiunilor Ministerului, oficiul va putea elibera un act de legitimaţie cu 

textul arătat în anexa alăturată. Aceste acte de legitimaţie vor fi taxate conform tarifului consular. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate sub nr. 80.201/942. 

Siguranţa Generală a statului s-a declarat în deplin acord cu ele prin adresa nr. 14.615. din 4 octombrie 

1942. 

Redactor şi director răspunzător: KARADJA 

Aprobat: Gh. Lecca.
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ANEXA 

Le consulat général de Roumanie à 

 ...............................  certifie que M ..................  dont la 

photographie se trouve ci-dessous, a figuré jusqu'à ce jour, 

parmi les personnes inscrites dans le passeport 

collectif roumain nr ..................  du ...................  délivré par 

 .......  muni du visa d'entrée en103  ..............  accordé par le 

consulat de  .........................  sous nr ............................... du 

Par cause de force majeure (maladie, etc.) il a été 

nécessaire de rayer le nom du susnommé du passeport 

collectif mentionné. 

En attendant l'autorisation des autorités compétentes 

en Roumanie, pour l'octroi d'un passeport a l'intéressé, le 

présent acte d'identité et de légitimation lui a été délivré, pour 

être présenté en cas de besoin aux autorités locales. 

Donne à  ........................................  en date du 

Nr. 

Le consul général de Roumanie 

(semnătura şi ştampila oficiului) 

Certificate similare pot fi eliberate în limba germană sau engleză unde ar fi necesar.

                                                        
103 Ţara în care se găseşte petiţionarul. 
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SERVICIUL DE POLIŢIE LA PUNCTELE DE FRUNTARIE ŞI GĂRI
50

 

Regulamentul din 1 aprilie 1903 căzând în desuetudine şi nemaicorespunzând nevoilor 

prezente, precum ne-a comunicat Direcţiunea Generală a Poliţiei sub nr. 1715 din 16 aprilie 

1942, această rubrică va fi lucrată îndată ce se vor putea stabili norme statornice. 

Între timp oficiile vor supune Ministerului fiecare caz de îndoială ce se va prezenta, 

având în acelaşi timp în vedere cele arătate la: 

Manual II, 14 „Cartea neagră" 

Manual II, 16 „Apatrizii" 

Manual II, 20 „Semnalarea vizelor acordate străinilor, persoane marcante" 

Manual II, 24 „Certificatele de repatriere" 

Manual II, 25 „însemnarea confidenţială a anumitor paşapoarte şi certificate de 

repatriere" 

Manual IV, 13 „Legea pentru poliţia maritimă şi fluvială". Anexa.
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SEMNALAREA VIZELOR ACORDATE PERSONALITĂŢILOR MARCANTE 

STRĂINE
51

 

§ 1. S-a constatat uneori, în trecut, că personalităţi marcante străine, care prin situaţia lor 

socială, economică, financiară sau din punct de vedere ştiinţific, literar, artistic, etc., reprezintă o 

valoare deosebită, au fost obiectul atenţiei speciale a autorităţilor din unele ţări străine, pe când 

călătoria lor în România nu a fost luată în seamă, ba chiar fără rea intenţie li s-au pricinuit 

neplăceri care ar fi putut fi evitate dacă s-ar fi cunoscut calitatea lor. 

In asemenea cazuri, ţara noastră a pierdut ocazia să-şi câştige un prieten, a cărui 

activitate i-ar fi putut fi poate folositoare. 

§ 2. Ministerul doreşte, de aceea, să fie pe viitor informat, ori de câte ori legaţiunile şi 

consulatele vor acorda vize de intrare în ţară unor asemenea vizitatori. 

§ 3. Aşadar, oficiul respectiv va înainta Ministerului informaţiunile trebuincioase, fie 

printr-un raport amănunţit cuprinzând eventual un curriculum vitae al celui în cauză, fie printr-o 

telegramă cifrată. Este bineînţeles, că asemenea rapoarte sau telegrame nu sunt necesare atunci 

când sosirea străinului în România a fost adusă în alt mod la cunoştinţa Ministerului (prin 

ataşatul de presă, ataşatul comercial, ataşatul militar etc.). Rapoartele vor cuprinde în tot cazul 

amănunte asupra itinerarului, scopului şi duratei călătoriei. 

§. 4. Primind astfel de informaţiuni, Ministerul va putea hotărî, dacă ar fi cazul, ca 

autorităţile noastre să acorde o atenţiune deosebită oaspetelui străin, dând ordine confidenţiale 

diferitelor autorităţi de a-l trata cu o deferenţă deosebită sau dacă Ministerul Propagandei sau 

instituţiuni, cum ar fi Academia Română, decanatul respectiv al universităţii, Academia de 

Muzică, etc., urmează să fie înştiinţate de sosirea acelei personalităţi. 

§. 5. Oficiile vor raporta de asemenea orice călătorie proiectată în România de un consul 

onorific al ţării. Aceştia vor fi totodată rugaţi să ia contact cu Direcţia Consulară a Ministerului, 

în timpul şederii lor eventuale la Bucureşti, spre a primi toate informaţiunile de care ar putea 

avea nevoie sau pentru a se putea examina, de comun acord, dificultăţile ce au avut de înfruntat 

sau dorinţele ce au socotit oportun să formuleze, în interesul bunului mers al serviciului sau în 

folosul propagandei şi exportului nostru. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise legaţiunilor şi consulatelor, sub nr. 70.067/942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca.
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PRELUNGIREA VALABILITĂŢII PAŞAPOARTELOR
52

 

§ 1. Ţinând seama de toate instrucţiunile principale date la Manual II, 5 A şi B; II, 6; II, 

7; II, 9 şi II 10, etc., oficiile diplomatice şi consulare vor binevoi a se conforma dispoziţiunilor ce 

urmează pentru prelungirea paşapoartelor cetăţenilor cu drepturi necontestate la naţionalitatea 

română. 

§ 2. Paşapoartele persoanelor înmatriculate în regulă, cu drepturi necontestate la 

cetăţenia română, pot fi reînnoite sau prelungite pe răspunderea şefilor de misiune sau oficiu, pe 

termen de cel mult un an, fără avizul prealabil al Comisiunii interministeriale, cu condiţiunea ca 

nimic să nu se opună din punctul de vedere militar sau al siguranţei şi ca purtarea persoanei în 

chestiune să nu necesite rechemarea sa în ţară, conform celor arătate la Manual II, 5 B. 

§ 3. Paşapoartele eliberate sau prelungite în conformitate cu instrucţiunile de faţă, vor fi 

semnalate Ministerului prin rapoarte individuale, înaintate în dublu exemplar şi cuprinzând 

următoarele date: 

a) Numele şi prenumele interesatului; 

b) Locul şi data naşterii; 

c) Numărul, data şi autoritatea care a eliberat actul de călătorie a cărui prelungire 

se cere; 

d) Lămuriri cât mai complete asupra actului de călătorie cu care a părăsit ţara sau 

asupra paşaportului iniţial; 

e) Originea etnică; 

f) Situaţia militară (dacă ar fi cazul); 

g) Acte doveditoare ale naţionalităţii române; 

h) Profesiunea; 

i) Cauza şederii în străinătate şi justificarea nevoii de a continua să locuiască acolo; 

j) Ultimul domiciliu în ţară sau adresele rudelor apropiate. 

§ 4. Pentru persoanele aflate în străinătate în misiuni oficiale avizele Cabinetului Militar 

al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri sau ale Secretariatului General de care se face menţiune în 

urmarea IV-a Manual II, 21 (nr. 20.523 din 19 martie 1943), vor fi direct cerute, de către 

interesaţi. 

§ 5. Orice alte dispoziţiuni în materie de reînnoire sau prelungire de paşapoarte, 

necuprinse în Manualul de faţă, sunt şi rămân abrogate, fiind bineînţeles că toate cazurile de 

îndoială ce se vor ivi, să fie raportate Ministerului înainte de a se elibera vreun act de călătorie. 

Bucureşti, 30 martie 1943 

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

Karadja 

p. Directorul Afacerilor Consulare, 

P. Cernovodeanu
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MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Ad. nr. 3.225/943 

(Instrucţiuni Manual nr. 21) 

PRELUNGIREA VALABILITĂŢII PAŞAPOARTELOR
53

 

§ 1. In urma unei noi înţelegeri ce am luat cu Ministerul Afacerilor Interne, oficiile vor 

binevoi să procedeze, pe viitor, precum urmează, pentru prelungirea valabilităţii paşapoartelor 

persoanelor având drepturi necontestate la cetăţenia română. 

§ 2. A. Paşapoartele persoanelor nefăcând parte din cadrele armatei, sau nefiind în 

vârstă să se prezinte în ţară pentru satisfacerea serviciului premilitar, vor putea fi prelungite în 

mod provizoriu pe termen de cel mult trei luni, pe propria dvs. răspundere şi fără avizul prealabil 

al Comisiunii speciale interministeriale funcţionând pe lângă Departamentul Afacerilor Interne. 

§ 3. In lipsă de instrucţiuni contrarii de la acest Departament, veţi putea proceda în 

acelaşi fel, la fiecare expirare a termenului provizoriu de trei luni, ce veţi fi acordat. 

§ 4. B. In cazul când solicitatorul face parte din cadrele armatei sau când are obligaţiuni 

militare sau premilitare de îndeplinit, veţi binevoi a cere în prealabil avizul ataşatului militar 

respectiv. 

§ 5. Veţi proceda după cum s-a arătat la § 2 şi 3 atunci când: 

a) Ataşatul militar va arăta, printr-o însemnare scrisă pe petiţia interesatului, că este de 

acord cu prelungirea valabilităţii paşaportului solicitată; 

b) Ataşatul militar ar declara că nu poate da vreun aviz sau 

c) In lipsă de ataşat militar în ţara dvs. de reşedinţă. 

§ 6. Cu fiecare curier veţi binevoi a îngriji ca prelungirile valabilităţii paşapoartelor, 

acordate pe termene de trei luni - pe temeiul instrucţiunilor de faţă - să fie aduse la cunoştinţa 

Ministerului, prin rapoarte individuale, redactate ca până acum şi înaintate în dublu exemplar. 

§ 7. Cu alte cuvinte dispoziţiunile anterioare rămân în vigoare cu singura deosebire că 

borderourile se suprimă, Direcţia Generală a Poliţiei nemaiavând nevoie de ele şi că rapoartele 

dvs. anunţând prelungirile provizorii ce veţi acorda, vor fi trimise acestui Departament, prin 

curier, iar nu de două ori pe lună. 

§ 8. Ministerul va transmite rapoartele menţionate la § 6, Comisiunii speciale 

interministeriale - spre aviz - apoi de îndată ce va primi răspunsul cuvenit vă va da instrucţiuni, 

fie: 

a) pentru a acorda o nouă prelungire de valabilitate a paşaportului, pe alte trei, şase sau 

12 luni, fie 

b) pentru a pune în vedere persoanei în cauză că şederea sa mai departe în străinătate, nu 

mai este încuviinţată şi că urmează să se înapoieze în ţară, deoarece valabilitatea actului ei de 

călătorie nu va mai fi prelungită. 

§ 9. Orice instrucţiuni anterioare în materie de prelungiri de valabilitate de paşapoarte în 

străinătate, contrare dispoziţiunilor de faţă, se vor considera abrogate. 

§ 10. Deoarece domnii şefi de oficii diplomatice şi consulare, rămân personal 

răspunzători pentru prelungirea valabilităţii paşapoartelor astfel acordate, orice caz îndoielnic, va 

trebui în prealabil, supus Ministerului spre hotărâre. 

§ 11. La primirea circularei de faţă instrucţiunile: 

Manual II, 21 (nr. 46.238 - 10 iunie 1942) 

Manual II, 21 urmare (nr. 61.934/942) şi Manual 

II, 21 urmarea a 2-a (nr. 71.612/942) 
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se vor suprima, urmând să fie clasate în dosarul „Instrucţiuni Manual" ca anexe la nr. 

102.214/942. 

§ 12. Instrucţiunile de faţă nu se aplică paşapoartelor diplomatice şi celor de serviciu, 

despre care veţi primi în curând un rezumat a! instrucţiunilor în vigoare (Manual II, 23). 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

D. Zarma 

Urmarea a IV-a54 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 20.523 - 19 

martie 1943 

Cabinetul Militar al conducătorului statului ne comunică următoarele: 

„Domnul mareşal a fost informat că se trimit în străinătate ofiţeri şi comisii, după norme 

variabile şi uneori, în mod inutil. 

S-a constatat că în Germania numărul de comisii şi delegaţi este foarte mare, iar în 

Suedia şi Finlanda s-au dus comisii spre a face recepţii de materiale inexistente sau 

neexportabile. 

Domnul mareşal a dispus ca pentru viitor, Ministerul de Interne să ia măsuri să nu se mai 

elibereze nici un paşaport fără viza prealabilă a Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (Cabinetul 

Militar - pentru ofiţeri şi personalul militar inferior; Secretariatul General - pentru civilii 

aparţinând departamentelor civile)". 

Vă rugăm să binevoiţi a aduce de urgenţă, această comunicare la cunoştinţa celor 

interesaţi, prin mijloacele ce veţi aprecia mai potrivite - invitându-i să se îngrijească din timp, 

înainte de expirarea valabilităţii paşapoartelor ce posedă (fie ele de serviciu ori obişnuite) şi a 

căror prelungire ar solicita-o - ca departamentele ce reprezintă în misiunile lor să obţină avizele 

necesare, adresându-se în acest scop: 

a) pentru militari - Cabinetului Militar al Preşedinţiei 

- Consiliului de Miniştri, în referire la ordinul nr. 102.812 

M.I./943, către Ministerul Afacerilor Interne, 

b) pentru civili - Secretariatului General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri Aceste 

avize urmează a fi apoi transmise Comisiunii speciale interministeriale 

funcţionând pe lângă Direcţiunea Generală a Poliţiei, prin îngrijirea departamentelor interesate.  

Derogându-se astfel de la regulile stabilite prin circulara noastră nr. 88.766/942 Manual 

II, 21 (urmarea III-a) vă rugăm a dispune ca paşapoartele militarilor ori civililor (membri în 

comisii cu caracter vremelnic ori însărcinaţi cu misiuni oficiale aflaţi în prezent în circumscripţia 

oficiului dvs., să nu mai fie prelungite decât în urma încuviinţării speciale ce vă vom transmite 

după consultarea Comisiunii interministeriale şi cu avizele Cabinetului Militar ori Secretariatului 

General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Afacerilor Consulare 

Cernovodeanu
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1 august 1942 
INSTRUCŢIUNI 

pentru eliberarea paşapoartelor de serviciu
55

 

I. Au drept la paşapoarte de serviciu următoarele persoane (întrucât n-au drept la 

paşaport diplomatic, potrivit regulamentului din 1932): 

1. Funcţionarii statului şi ai întreprinderilor statizate trimişi în străinătate în misiuni 

oficiale, având grade corespunzătoare tipurilor de salarizare B.6 şi A.2, 6 şi mai înalte. 

2. Funcţionarii inferiori ai Ministerului Afacerilor Străine „ratione functionis". 

3. Ofiţerii şi subofiţerii de la tipul de salarizare AA. 17 în sus când călătoresc individual 

în misiune. 

4. Soţiile şi copiii minori ai persoanelor arătate la punctele 1, 2 şi 3 numai dacă soţul sau 

tatăl este numit într-un post statornic sau are o misiune care va ţine cel puţin 6 luni. Aceasta se va 

specifica în cerere. 

Altor persoane nu pot fi acordate paşapoarte de serviciu, decât cu aprobarea personală a 

subsemnatului. Pentru particularii trimişi în misiune, ea trebuie constatată printr-o decizie 

ministerială. Cererea va fi însoţită de un referat al direcţiunii competente din Ministerul 

Afacerilor Străine. 

II. 1. Paşapoartele de serviciu pot fi eliberate numai pe temeiul unei cereri făcută de un 

Minister, Subsecretariat de Stat, Banca Naţională a României, Marele Stat Major sau S.S.I. 

Regiile autonome vor face cereri prin mijlocirea Ministerului de care depind. 

2. In fiecare Minister sau instituţie, cererile de paşapoarte de serviciu vor fi semnate de 

un singur înalt dregător, ministru sau subsecretar de stat, şef sau subşef al Marelui Stat Major, 

guvernator sau viceguvernator al Băncii Naţionale a României. In caz de lipsă din capitală, ne va 

comunica numele împuternicitului său. Aceasta, deoarece, dacă în ministere cu mai mulţi 

secretari generali, pe lângă ministru şi subsecretar de stat, cererile pot fi semnate de fiecare, nici 

unul nu poate şti câte paşapoarte de serviciu s-au cerut de către colegii lui, îngreunându-se astfel 

ţinerea evidenţelor cererilor. Fiecare cap de departament este rugat să comunice Ministerului 

Afacerilor Străine dacă înţelege să semneze el însuşi cererile sau cărui înalt funcţionar a delegat 

acest drept. 

3. Inaltul dregător care iscăleşte cererea îşi ia toată răspunderea pentru temeinicia ei. El 

este deci dator să se convingă de seriozitatea scopului misiunii şi de valoarea profesională a 

persoanei alese. 

In cerere se va arăta precis scopul şi durata misiunii. Paşapoartele de serviciu se dau 

numai pentru o misiune determinată, nefiind îngăduit a se da astfel de paşapoarte pe termene mai 

lungi, sub cuvânt că este de aşteptat ca funcţionarul să capete în acest răstimp mai multe misiuni. 

Dacă el capătă o a doua misiune, paşaportul depus la Ministerul Afacerilor Străine (vezi mai jos 

punctul 9) va putea fi prelungit. 

Cuvântul „misiune" va fi interpretat în înţeles strâmt. Bunăoară, drept misiuni 

comerciale nu vor fi privite decât acelea care au de scop cumpărarea de materii prime şi produse 

de primă necesitate pentru populaţia civilă, sau de mărfuri destinate statului sau unor fabrici care 

lucrează pentru stat. Profesorii, învăţătorii, artiştii, ziariştii, „sportsmenii" etc. invitaţi să ţină 

conferinţe, să dea concerte, să viziteze o ţară sau să ia parte la manifestaţii sportive în străinătate, 

etc., nu au misiune oficială şi nu pot căpăta paşapoarte de serviciu, afară dacă au o misiune de 

studii sau sunt trimişi să cumpere material de specialitate de primă necesitate. In celelalte cazuri, 

fiind invitaţi, pot căpăta uşor vizele ţării de destinaţie pe paşapoarte obişnuite, cerându-le la timp, 
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iar vizele de tranzit se dau atunci fără greutate. 

Legaţiunile cărora li se cer vize se documentează asupra persoanelor pentru care sunt 

cerute şi dispun de mijloace de a urmări şi în străinătate activitatea lor, arătări neadevărate n- au 

deci nici un scop şi discreditează numai paşapoartele noastre de serviciu. 

6. In toate cererile se va arăta dacă interesatul a mai făcut de la 1/1 - 1942 o cerere de 

paşaport, ce fel de paşaport, dacă l-a căpătat sau nu, dacă a făcut cerere de vize, de la ce ţări şi 

dacă le-a căpătat sau nu şi scopul călătoriei arătat. 

7. Cererile vor fi însoţite de un certificat tip al Cercului de Recrutare căruia aparţine 

interesatul, încuviinţând ieşirea lui din ţară. In caz de urgenţă, el va fi înlocuit printr-un certificat 

dat de Serviciul MONT competent, arătând toate datele sale militare. Aceste documente vor fi 

trimise de către Ministerul Afacerilor Străine, Marelui Stat Major, spre ştiinţa lui şi informarea 

unităţii. Dacă purtătorul paşaportului de serviciu este chemat urgent de unitatea sa în timpul 

misiunii, va fi chemat telegrafic prin mijlocirea Marelui Stat Major, a Ministerului Afacerilor 

Străine şi a legaţiei sau consulatului competent. In acest scop, purtătorii paşapoartelor de serviciu 

sunt datori să înştiinţeze oficiul diplomatic sau consular român cel mai apropiat, de îndată ce 

sosesc şi să le înştiinţeze de orice schimbare de adresă, sub sancţiunea de a nu mai putea căpăta 

alt paşaport sau vreo prelungire. Consulatele sau legaţiunile vor viza paşapoartele de sosire şi 

plecare în termen de 48 de ore. 

8. Ministerul Afacerilor Străine înştiinţează totodată Ministerul de Interne, Direcţiunea 

Generală a Siguranţei de orice paşaport de serviciu eliberat, cu prilejul cererii vizei de ieşire din 

ţară. 

9. La înapoierea sa din misiune, interesatul va depune în cel mult 48 de ore de la sosire, 

paşaportul său de serviciu la Ministerul Afacerilor Străine, Direcţia Protocolului, spre păstrare şi 

anulare după un termen de 2 ani de la expirare. Sancţiunea pentru nedepunerea în termenul 

prevăzut va fi pierderea dreptului de a se mai folosi de paşaportul de serviciu. 

10. Ministerul de Interne este rugat să stabilească o procedură rapidă pentru eliberarea 

paşapoartelor obişnuite persoanelor ale căror călătorii sunt în interesul statului şi sunt cerute de 

autorităţile arătate la punctul I fără a avea însă drept la paşaport de serviciu. 

11. Ministerul Afacerilor Străine va elibera paşapoartele de serviciu când sunt 

îndeplinite condiţiile arătate sub I, punctele 1 până la 4, şi II, punctele 2, 4, 5, 6 şi 7 şi trimite 

celelalte subsemnatului cu observaţiile sale. 

Cazurile îndoielnice vor fi de asemenea referite subsemnatului. 

12. Cererile se vor adresa Direcţiunii Protocolului din Ministerul Afacerilor Străine. 

Eliberarea paşapoartelor ţine cel puţin două zile libere, iar căpătarea vizei de ieşire şi a vizelor 

străine încă patru zile, aşa încât toate cererile trebuie făcute cel puţin cu o săptămână înainte de 

data plecării. 

12. Dacă se dovedeşte că o persoană care a căpătat un paşaport de serviciu, l-a căpătat pe 

temeiul unor afirmaţii neadevărate şi se foloseşte de el pentru scopuri personale, (călătorii de 

plăcere, cure în localităţi balneare, afaceri particulare) vinovatul va fi pedepsit. 

Mihai Antonescu 

Vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri 

Ministru al Afacerilor Străine 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

STRICT CONFIDENŢIAL 

Nr. 66.504 19 august 1942 

Direcţiunea Consulară 
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“SUPRAVEGHEREA DISCRETĂ A ACTIVITĂŢII ŞI ATITUDINII ROMÂNILOR ÎN 

STRĂINĂTATE
57

 

§ 1. Legaţiunile şi consulatele de carieră, vor avea grijă să aducă la îndeplinire 

dispoziţiunile luate prin adresa Direcţiunii Generale a Poliţiei nr. 7.898 din 20 iulie 1942, 

reprodusă mai jos. 

§ 2. Pentru acest scop, fiecare legaţie sau consulat va înfiinţa la primirea instrucţiunilor 

de faţă, o condică în folio, în care vor fi trecute următoarele coloane: 

 

§ 3. Oficiile vor exercita, în măsura posibilului, o supraveghere discretă a activităţii şi 

atitudinii cetăţenilor români în circumscripţia lor, raportând Ministerului orice observaţii ce ar 

avea de făcut. Asemenea rapoarte vor fi înaintate în dublu exemplar, ele purtând o însemnare 

„strict confidenţial" şi fiind socotite ca atare. 

§ 4. In capitalele în care România întreţine atât o legaţie cât şi un consulat de carieră, 

îndeplinirea instrucţiunilor de faţă cade în sarcina celui din urmă oficiu. 

§ 5. Pentru evidenţă, paşapoartele cetăţenilor despre care este vorba, vor fi vizate, cu 

scutire de taxe, atât la sosire cât şi la plecare. Ca regulă generală este de aşteptat ca cetăţenii să se 

prezinte în persoană la oficiile respective pentru a da relaţiunile necesare. 

§ 6. Instrucţiunile de faţă au fost redactate în deplin acord cu Direcţiunea Generală a 

Poliţiei precum ni s-a confirmat sub nr. 10.540 din 13 august 1942. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja 

/Directorul Afacerilor Consulare 

Cernovodeanu 

COPIE de pe adresa Direcţiunii Generale a Poliţiei - 

Direcţiunea Administrativă nr. 7.898 din 20 iulie 1942, înreg. la M.A.S. sub nr. 

59.321 din 22 iulie a.c. 

Motivat de adresa nr. 21.310 din 16 iulie a.c. a Serviciului Special de Informaţii, am 

onoarea a vă aduce la cunoştinţă că am dat dispoziţiuni atât Chesturilor de Poliţie cât şi 

Prefecturilor de judeţe, ca să pună în vedere tuturor titularilor de paşapoarte româneşti să se 

prezinte la consulatele sau legaţiunile noastre din străinătate atât la sosire cât şi la plecare.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Anexa 

Inreg. la M.A.S Nr. 2.918 

din 14 ianuarie 1943 

In acest scop, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune ca oficiile noastre diplomatice, 

prin mijloacele pe care le au la îndemână să supravegheze activitatea şi atitudinea în străinătate a 

românilor. 

Pentru cazurile celor ce nu li s-a putut refuza eliberarea paşaportului şi viza de ieşire din 

ţară şi totuşi sunt anumite motive de suspiciune, se vor comunica relaţiunile în 

cauză, pentru supravegherea lor. 

/DIRECTOR GENERAL ss. Şt. 

Mihăilescu58 

conf. copiei: A.O. 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE Direcţiunea Afacerilor 

Consulare Ad. nr. 3.255/943 Anexe - una (Instrucţiuni Manual 21) 

CONFIDENŢIAL 

Ca urmare la instrucţiunile trimise oficiilor sub nr. 66.504 din 19 august 1942 (Manual 

II, 23), avem onoarea a vă alătura copie de pe o nouă circulară a Preşedinţiei Consiliului de 

Miniştri (Serviciul Special de Informaţiuni) sub nr. 33.095 din 12 ianuarie 1943, cu rugămintea 

să binevoiţi a aduce la cunoştinţa românilor în trecere prin oraşul unde sunteţi în post, 

obligaţiunea ce o au de a se prezenta la oficiul dvs. pentru a obţine viza la sosire şi la plecare 

îndată ce ei se opresc mai mult de trei zile în localitate. 

Vă rugăm să binevoiţi a afişa dispoziţiunea luată în camera de aşteptare a oficiului dvs. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 
Karadja /Directorul Af. Consulare 

D. Zarma 

PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI 

Serviciul Special de Informaţii Nr. 33.095 - 12 

ianuarie 1943 

SECRET 

către MINISTERUL 

AFACERILOR STRĂINE Am 

onoarea a vă aduce la cunoştinţă următoarele: 

Diferite organe ale acestui Serviciu semnalează că românii aflători în străinătate nu 

respectă dispoziţiunile de a se prezenta consulatelor şi legaţiunilor noastre pentru viza de sosire şi 

plecare. 

Cu titlu de exemplu se poate cita cazul Istanbulului, unde au sosit şi plecat diferiţi 

români, fără a se prezenta consulatului din acel oraş. 

Faţă de cele de mai sus, am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că acest Serviciu a 

intervenit pe lângă Direcţiunea Generală a Poliţiei ca toţi posesorii de paşapoarte româneşti să se 

prezinte de sosire şi plecare legaţiunilor şi consulatelor noastre din

/Director, ss. O. 

Bocioagă59 

Urmare 
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/Directorul Afacerilor 

Consulare V. Ştirbu 

II, 23 
urmare 

străinătate, în cazul când se găsesc reprezentanţe diplomatice sau consulare în oraşele unde 

respectivii se opresc mai mult de trei zile. 

ŞEFUL SERVICIULUI SPECIAL DE INFORMAŢII 

Director general ss. Eug. Cristescu60 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Consulară Nr. 7.054 - 29 ianuarie 1943 

STRICT CONFIDENTIAL 

MANUAL II, 23 

Urmarea a 2-a61 

CIRCULARĂ 

trimisă tuturor Ministerelor, Marelui Stat Major, Caselor Autonome şi Direcţiunilor 

Generale Autonome, Academiei Române, etc. 

Domnule (ministru 

(director general 

(preşedinte 

Avem onoarea a atrage atenţiunea dvs., asupra dispoziţiunilor luate de Preşedinţia 

Consiliului de Miniştri, în urma cărora toţi românii care pleacă în străinătate sunt invitaţi a se 

prezenta oficiilor noastre diplomatice sau consulare de carieră (după cum ar fi cazul), îndată ce 

sosesc într-un oraş străin, unde România este reprezentată. 

Vă trimitem pentru deplină lămurire, un exemplar al instrucţiunilor principiale date 

oficiilor noastre în această privinţă (Manual II, 23). 

Aceste instrucţiuni se aplică a fortiori, când este vorba de persoane plecate în 

străinătate, cu o misiune oficială sau semioficială, dată de un departament sau alt organ de stat 

(aplicându-se şi diferitelor academii, universităţilor, administraţiilor comunale, camerelor de 

comerţ, sindicatelor sau asociaţiilor profesionale sau sportive, teatrelor etc.), indiferent de faptul 

dacă cei astfel trimişi peste hotare se legitimează cu paşaport diplomatic, de serviciu sau 

obişnuit. 

Oficiile noastre diplomatice şi consulare s-au văzut, cu toate acestea, nevoite să 

raporteze acestui Departament, în mai multe rânduri, că au aflat întâmplător de prezenţa în 

oraşele lor de reşedinţă a unor delegaţi sau emisari trimişi cu însărcinări oficiale sau oficioase de 

diferite autorităţi civile sau militare şi care n-au socotit necesar să observe regula astfel stabilită 

demult, nu numai de administraţia noastră, ci şi de cele străine, pentru cazurile similare. 

Fiind în interesul statului, ca şi al delegaţilor înşişi, ca persoanele lucrând peste hotare în 

interesul obştesc să fie cunoscute de reprezentanţii oficiali ai ţării, a căror menire este tocmai de 

a veni în ajutorul lor, dându-le sprijin şi concurs în caz de nevoie, avem onoarea a vă ruga, 

conform instrucţiunilor precise date de Preşedinţia Consiliului de Miniştri, să binevoiţi a dispune 

ca cele arătate mai sus să fie aduse la cunoştinţa tuturor organelor în subordine care ar avea 

eventual intenţia de a trimite delegaţi sau alţi emisari în străinătate. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE Karadja
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CERTIFICATE DE REPATRIERE
62

 

§ 1. Certificatul de repatriere este un act de identitate şi de călătorie, pe baza căruia, 

titularul şi eventualii însoţitori înscrişi în acel document, au dreptul să întreprindă un singur 

drum, direct către ţară. 

§ 2. Cât timp Ministerul nu ar dispune altfel, eliberarea acestor date este de competenţa 

exclusivă a oficiilor noastre diplomatice şi consulare de carieră, care vor avea să ţină seama de 

dispoziţiunile în vigoare în materie
a
. 

In situaţiunea actuală, emiterea acestor certificate este condiţionată, în regulă generală, 

de un ordin precis al Ministerului
b
. 

Pe propria lor răspundere, şefii de post sunt totuşi împuterniciţi să elibereze certificate 

de repatriere, acelor persoane care ar fi în drept să posede paşapoarte române, având deci situaţia 

naţionalităţii lor române pe deplin confirmată, şi care nu ar face parte dintr o categorie de 

cetăţeni a căror înapoiere în ţară ar fi interzisă
63

. 

§ 3. Ministerul a dispus imprimarea unor noi formulare de certificate de repatriere, care 

urmează să fie distribuite oficiilor, în curând. 

Vechile certificate de călătorie, aflate încă în posesia oficiilor, urmează a fi distruse, la 

primirea noilor blanchete, conform celor arătate în Manual VI, 17 § 13. 

§ 4. Asupra completării textului certificatelor de repatriere, vă rugăm să vă conformaţi 

următoarelor norme: 

In partea de sus a blanchetei, pe prima linie punctată, se va înscrie numele oficiului, iar 

dedesubt, pe a doua linie punctată, data eliberării actului. 

Celelalte rubrici vor fi completate fără nici o omisiune, cu excepţia textelor „însoţit de 

..."
c
 şi „în termen de 24 ore de la sosire se va prezenta la ...", care sunt facultative. 

Această din urmă rubrică va fi completată numai în cazurile în care oficiul eliberator al 

actului, socoteşte cu cale să hotărască prezentarea imediată a titularului, unei autorităţi din ţară - 

sau când Administraţia Centrală ar da un atare ordin. 

§ 5. Este de o deosebită importanţă ca oficiile care posedă acel text strict secret, să se 

conformeze, atunci când ar fi cazul, dispoziţiunilor din Manual II, 25. 

§ 6. Valabilitatea certificatelor de repatriere nu poate fi prelungită. 

Atunci când călătoria titularului unui asemenea document, ar fi întârziată sau ar fi 

depăşit durata normală, astfel încât termenul pe care a fost emis certificatul a expirat înainte ca 

interesatul să ajungă la graniţa română, şeful oficiului în circumscripţia căruia s-ar găsi în acel 

moment cel în cauză, va putea elibera, pe propria sa răspundere, şi dacă nimic nu s-ar opune la 

aceasta, un nou certificat de repatriere, păstrând vechea blanchetă şi anulând-o. 

Anularea se va face prin aplicarea ştampilei „anulat" şi prin tăierea din colţul de jos, din 

dreapta al formularului, a unui triunghi cu o catetă de aproximativ 2 cm. 

§ 7. Taxarea certificatelor de călătorie se va face conform celor prevăzute în tariful 

consular. 

Atunci când ar fi cazul, Ministerul consideră preferabil să se acorde gratuitatea pentru 

un certificat de repatriere, decât pentru un paşaport obişnuit. 
104 105

                                                        
a A se avea în vedere Manual VI, 17. 
b Printre cazurile ce se vor prezenta, se vor observa, între altele, cele arătate la Manual II, 3 A § 12, 3 B § 38, 

105 5 B § 2 şi 6 şi V, 3 § 8. 
c Prin „însoţitori" înţelegem numai soţul şi copiii până la vârsta de 15 ani împliniţi.  



II, 24 

326 

 

 

§ 8. Aplicarea timbrelor consulare se va face pe linia perforată dintre cotor şi certificatul 

însuşi, aşezându-le vertical, astfel încât la eliberarea actului, o jumătate din ele să rămână pe 

registrul oficiului, iar cealaltă pe porţiunea desprinsă
64

. 

Aceste instrucţiuni au fost trimise oficiilor cu nr. 102.214/942. 

Redactarea lor a fost făcută în deplină înţelegere cu Direcţiunea Generală a Poliţiei, care şi-a confirmat 

acordul cu adresa nr. 18.015 din 25 noiembrie 1942. 

Redactor: P. Cernovodeanu 

Aprobat: Karadja
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INSTRUCŢIUNI CONFIDENŢIALE REFERITOARE LA PAŞAPOARTE
65

 

Aceste instrucţiuni sunt secrete. 

Ele nu sunt orânduite în coperta Manualului, ci păstrate în cassa de bani, de către şefii 

de oficii sau de conducătorii secţiunilor consulare. 

19.XI.1943 Instrucţiunile se păstrează în cassa de fier 

R. 

STRICT SECRET 

ÎNSEMNAREA CU CARACTER CONFIDENŢIAL A PAŞAPOARTELOR SAU 

CERTIFICATELOR DE REPATRIERE ELIBERATE UNOR ANUMITE CATEGORII DE 

POSESORI DE ACTE DE CĂLĂTORIE ROMÂNEŞTI ŞI A VIZELOR DE INTRARE ÎN ŢARĂ 

A UNOR ANUMIŢI POSESORI DE PAŞAPOARTE STRĂINE
66

 

Acte de călătorie româneşti 

§ 1. Ministerul Afacerilor Străine a luat iniţiativa şi a stabilit un acord cu autorităţile 

competente din ţară, ca pe viitor, actele de călătorie eliberate unor anumite categorii de cetăţeni 

români, precum şi vizele de intrare în România, acordate pe unele paşapoarte străine, să poarte o 

însemnare discretă, cu caracter confidenţial, care să îngăduie organelor noastre poliţieneşti, 

identificarea situaţiunii speciale în care s-ar găsi titularul lor. 

§ 2. Existenţa şi înţelesul acestui semn nu trebuie să fie cunoscute, pe cât cu putinţă, 

decât de funcţionarii strict necesari ai oficiilor noastre în străinătate, chemaţi să acorde asemenea 

acte sau vize - iar în ţară, de către cei ai autorităţilor emitente de paşapoarte şi de organele 

poliţieneşti. 

§ 3. S-au stabilit următoarele categorii de persoane ale căror acte de călătorie româneşti 

vor purta o menţiune specială: 

a) evreii 

b) suspecţii 

c) macedonenii de origine etnică română 

§ 4. Criteriile de identificare pentru cei intrând în categoria evrei sunt expuse în textul 

Manualului III, 14. 

§ 5. In categoria suspecţi, Ministerul înţelege să cuprindă pe spioni, dezertori, nesupuşi 

la încorporare, infractori de drept comun, contrabandişti şi orice alte persoane a căror activitate 

ar trebui urmărită îndeaproape de organele noastre poliţieneşti. 

§ 6. In categoria macedoneni de origine etnică română se încadrează un număr restrâns 

de persoane aflate pe teritoriul statului bulgar, care posedă paşapoarte româneşti, fără a avea însă 

drepturi reale la naţionalitatea română. Considerente de ordin politic şi umanitar au determinat o 

îngăduinţă deosebită din partea autorităţilor noastre, faţă de aceste persoane care beneficiaseră 

până în timpul din urmă de acte de călătorie româneşti - fără temei legal. Date fiind actualele 

împrejurări, s-a admis astfel ca ele să se folosească mai departe, în mod provizoriu şi 

excepţional, de asemenea acte
a
. 

a
 Legaţiunea noastră din Sofia are instrucţiunile trebuincioase în această materie.  

§ 7. însemnarea va consta în înscrierea cu cerneală indelabilă a cifrei 1 pentru evrei, a 

cifrei 2 pentru suspecţi şi a cifrei 3 pentru macedoneni de origine etnică română. 

Menţiunea va fi făcută pe prima pagină a paşapoartelor, în partea de sus a filei, imediat 

după numărul actului de călătorie, de care va fi despărţită printr-o bară oblică. 
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O însemnare similară va fi făcută şi pe pagina 28, în partea de jos a filei, la dreapta. 

La certificatele de repatriere, menţiunea va fi aşezată după numărul de ordine a! acelui 

act. 

înscrierea va fi manuscrisă, cu cifre de format de 6-7 mm înălţime. 

§ 8. însemnarea „EVREU" despre care tratează circulara ministerială nr. 20.144 din 20 

martie 1941, se desfiinţează. 

La cererea titularilor actelor de călătorie purtând acea ştampilă, veţi putea preschimba 

acele documente, chiar dacă ele ar fi încă în curs de valabilitate, eliberând paşapoarte noi, 

prevăzute însă, bineînţeles, prin îngrijirea dvs., cu semnul 1. 

§ 9. Actele de călătorie însemnate cu cifrele 1 sau 3, nu dau drept titularilor lor să intre 

în România. 

Ori de câte ori se va ivi prilejul, veţi binevoi a aduce această informaţiune - în mod 

verbal - la cunoştinţa celor în cauză. 

în cazuri excepţionale, determinate de intervenţii ale autorităţilor străine, venirea în ţară 

a celor ale căror paşapoarte ar fi astfel însemnate, va fi îngăduită pe baza unei vize speciale 

„văzut pentru înapoiere, ca extrădat sau ca expulzat", după cum ar fi situaţiunea. 

Această viză se va aplica numai pe baza unei autorizaţiuni exprese a Ministerului şi va 

cuprinde, în afară de textul arătat, numărul corespondenţei prin care s-a transmis încuviinţarea, 

precum şi indicarea punctului de frontieră prin care cel în cauză va fi obligat să intre în România. 

§ 10. Cifrele: 1 
2 

3 

vor fi întovărăşite de litera A, adică 
1 A 

2 A 

3 A 

atunci când titularul unui paşaport astfel însemnat urmează a fi arestat la graniţa română. 

§ 11 înscrierea menţiunilor cu caracter confidenţial despre care tratează aceste 

instrucţiuni, este de competenţa oficiilor noastre diplomatice şi consulare de carieră din 

străinătate şi a autorităţilor din ţară, îndreptăţite să elibereze acte de călătorie. 

în străinătate, însemnarea paşapoartelor se va face, fie pe baza unui ordin al 

Ministerului, fie pe răspunderea personală a şefului oficiului. în acest din urmă caz, o asemenea 

procedură va fi numaidecât adusă la cunoştinţa administraţiei centrale, cu motivarea măsurii 

luate. 

Atunci când odată cu aplicarea menţiunii A s-ar putea face şi precizarea punctului de 

frontieră prin care cel în cauză va intra în ţară, oficiile vor îngriji să se înştiinţeze organele 

poliţieneşti respective de la graniţă, printr-o telegramă redactată în felul următor: „anunţ sosirea 

cutărei persoane paşaport nr. ... cifra 2 litera A". 

§ 12 Ministerul a fost de acord cu propunerea Direcţiunii Generale a Poliţiei ca, în 

vederea unui control eficace şi a unei uşoare identificări a celor în cauză, menţiunile arătate la § 
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7 să fie completate treptat, în lunile ce vor veni, cu indicarea numărului dosarului 

alcătuit de serviciile acelei autorităţi poliţieneşti, pentru fiecare individ în parte. 

Vom îngriji ca pe viitor, în măsura putinţei, toate autorizaţiunile ce vi se vor transmite, 

privind eliberări, reînnoiri, preschimbări sau prelungiri de valabilitate de paşapoarte, ai căror 

titulari s-ar găsi într-una din categoriile prevăzute la § 3, să cuprindă şi numărul dosarului 

individual al celui în cauză, pomenit mai sus. 

Acest număr va fi înscris de dvs. după menţiunea 1, 2 sau 3, de care va fi despărţit, de 

asemenea, printr-o bară oblică. 

Atunci când oficiul dvs., apreciind pe temeiuri bine verificate, va lua iniţiativa înscrierii 

uneia din însemnările arătate mai sus, pe acte de călătorie ce le-ar fi prezentate, veţi binevoi a 

cere ca odată cu autorizaţia de reînnoire, preschimbare, prelungire a paşaportului (dacă ar fi 

cazul) să vi se comunice şi numărul dosarului titularului. 

§ 13 Aspectul însemnării complete ce urmează a se aplica pe paşaportul celor aflaţi într-

una din categoriile arătate la § 3, va fi deci: 

325679 /1/ 15436 
(numărul paşaportului) (Însemnarea pe categorii) (numărul dosarului Direcţiei Generale a Poliţiei) 

§ 14. Oficiile vor observa cu deosebită atenţie ca paşapoartele române ce le sunt 

prezentate - pentru o cauză sau alta - să nu poarte semne de ştersătură sau alterare a textului 

eventual înscris la locurile indicate la § 7, aliniatele 2 şi 3. 

Orice acte de călătorie pe care s-ar constata o asemenea plăsmuire, vor fi tratate conform 

celor arătate în Manual II, 7. 

Paşapoarte străine 

§ 15. însemnarea ce urmează a se face pe paşapoarte străine prezentate la viza de intrare, 

în cazurile foarte rare care se vor ivi - când admiterea în România nu ar putea sau nici nu ar fi 

nimerit să fie refuzată unor persoane - care, fie la cunoştinţa autorităţilor din ţară, fie la 

cunoştinţa oficiilor, ar fi suspecte într-un fel sau altul, va consta exclusiv în menţiunea 2 sau 

eventual 2 A., aplicată imediat după numărul de înregistrare al vizei. 

O astfel de însemnare, în cazul în care ar fi făcută din iniţiativa şi bineînţeles pe propria 

răspundere a titularului oficiului, va fi comunicată de îndată Ministerului, prin telegramă cifrată 

şi eventual legaţiunii în a cărei subordine s-ar afla. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

P. Cernovodeanu 

Ad. N. Ed. Aceste instrucţiuni au fost date în înţelegere cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu 

Direcţiunea Generală a Poliţiei, acordul lor fiindu-ne comunicat prin adresa nr. 5.260 Cab. din 16 

noiembrie 1942, înregistrată la M.A.S. la nr. 94.791/942 şi transmise oficiilor din străinătate sub 

nr. 98.550/942. 

REDACTOR: P. Cernovodeanu 

APROBAT: Karadja 

„DOVADA" NAŢIONALITĂŢII ROMÂNE
67

 

§ 1. Comisiunea specială interministerială, organ administrativ în competenţa căruia 

cade de câţiva ani examinarea cererilor prezentate în străinătate, pentru prelungire de paşapoarte, 

a dat uneori avize favorabile, cu condiţiunea însă, ca cei în cauză să prezinte o dovadă a 

cetăţeniei române. 
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Condiţiunea astfel pusă, ridică mai multe chestiuni, prezentând un interes considerabil şi 

pricinuind, cel puţin uneori, serioase dificultăţi, atât cetăţeanului direct interesat, cât şi oficiului 

diplomatic sau consular chemat să execute ordinele date de acest Departament. 

§. 2. Dacă autorităţile române sunt singurele competente a hotărî cine este şi cine nu este 

român, fără a suferi nici o ingerinţă străină, precum s-a arătat la Manual II, 4 § 1, este totuşi 

necesar ca probele de cetăţenie pe care le acceptăm, să fie bine stabilite, conform unor norme 

drepte şi aplicabile. În cazul contrar, am proceda arbitrar, putând ajunge uneori la conflicte sau 

cel puţin la discuţiuni neplăcute cu autorităţile statelor străine. 

Trebuie să arătăm deci în primul rând, ce acte legale sunt recunoscute în dreptul nostru, 

ca probe ale naţionalităţii române. 

§ 3. Prin diferite legi s-au menţionat, expres sau tacit, următoarele documente care pot fi 

întotdeauna prezentate în original sau în copie legalizată: 

A. Legea naţionalităţii din 1939 

a) actul de căsătorie al străinei cu un român (art. 7); 

b) diploma de naturalizare (art. 27 şi 60, alin. 1); 

c) decretul-regal, acordând o recunoaştere a naţionalităţii (art. 29), împreună cu diploma 

respectivă (art. 60, alin. 2). Acest al doilea act se eliberează numai în urma jurământului de 

credinţă (art. 34 şi 26); 

d) un certificat de naţionalitate, eliberat de primăria respectivă din România, pe temeiul 

copiei unei decizii a Ministerului Justiţiei, luând act de o declaraţie de redobândire a 

naţionalităţii (art. 54). Producerea unui asemenea act îşi găseşte fundament mai ales în 

dispoziţiunile legii (art. 54), ca solicitanta să fie stabilită în ţară, atunci când redobândirea 

naţionalităţii române este cerută; 

e) o înscriere într-o listă de naţionalitate devenită definitivă în urma aprobării 

Ministerului Justiţiei şi trecerea subsecventă în registrul de naţionalitate respectiv (art. 62). Se 

vor observa însă şi dispoziţiunile decretului de revizuire menţionat mai jos sub lit. C; 

f) înmatricularea la un oficiu diplomatic sau consular român, între 27 iulie 1939 (data 

promulgării legii) şi 1 februarie 1940 (art. 63); 

g) dovada de satisfacere a serviciului militar, între 27 iulie 1939 şi 1 februarie 1940 (art. 

64). 

B. Articolele similare din Legile de naţionalitate anterioare 

C. Decretul pentru revizuirea cetăţeniei, nr. 169 din 21 ianuarie 1938 

Prin acest Decret, toţi evreii înscrişi în registrele de naţionalitate şi în cele privitoare la 

acordarea drepturilor cetăţeneşti, înfiinţate prin Decretul-lege nr. 2.085 din 22 mai 1919, au fost 

revizuiţi. 

Oficiile diplomatice şi consulare, vor accepta drept bune copiile emise de grefa 

tribunalelor competente, dând o hotărâre definitivă, de menţinere a înscrierii. 

D. Decretul-lege reglementând cetăţenia locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de 

Nord, din 3 septembrie 1941 şi regulamentul respectiv 

Certificatele de naţionalitate, eliberate de pe registrele întocmite, potrivit Decretului-

lege (art. 10) şi certificatele eliberate de autorităţile comunale (art. 38 din regulament). 
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E. Regulamentul pentru aplicarea Legii migraţiunilor nr. 2.078 din 22 iunie 1925 

(Monitorul Oficial nr. 138 din 26 iulie 1925) 

Acest regulament prevede la art. 10, punctul 2: 

„Dovada calităţii de cetăţean român se face pentru provinciile alipite, cu un certificat 

comunal, eliberat în conformitate cu Legea de la 24 februarie 1924, iar pentru Regatul Vechi, un 

certificat comunal pentru românii de origine, sau un certificat de naturalizare pentru cetăţenii 

români de altă origine, cu certificatul grefei sau judecătoriei de ocol, că au făcut declaraţie de 

încetăţenire, cerută de Decretul-lege din 1919". 

Se va observa însă, că ultimul certificat menţionat nu este în sine o dovadă suficientă, 

avându-se în vedere cele arătate mai sus la § 3, sub lit. C (v. şi Manual II, 3 B § 44-46). 

§ 4. La § 3 se arată deci o serie întreagă de acte, prevăzute în diferite legi şi servind 

drept dovadă a naţionalităţii române
a
. 

Problema, ridicată cu drept cuvânt de unul din oficiile noastre
b
, este însă departe de a fi 

soluţionată prin pretinderea unor asemenea acte, şi aceasta din două cauze: 

a) cu toate că putem cere în principiu prezentarea unui certificat de naţionalitate, acest 

act, care constituia poate o dovadă certă şi legală în momentul când a fost eliberat, nu mai poate 

dovedi însă nimic după un timp, mai ales dacă cetăţeanul respectiv a locuit de atunci peste 

hotarele ţării, şi 

b) sunt foarte mulţi români care nu posedă şi n-ar putea obţine nici unul dintre actele 

menţionate mai sus. 

§ 5. Cele arătate la § 4, cer însă să examinăm unele principii de drept, pentru a putea 

ajunge la o soluţie legală şi practică a problemei. 

In lipsă de texte precise de lege, de jurisprudenţă sau de doctrină
c
, organele 

administrative sunt chemate să interpreteze legea ţării în litera şi spiritul ei. 

Deciziunile administrative astfel date nu vor fi în genere infirmate, când ele sunt bine 

întemeiate fiind luate cu bună credinţă şi cât timp aceste hotărâri nu pricinuiesc nedreptăţi sau nu 

sunt potrivnice intereselor statului. In aceste două din urmă cazuri, ele vor fi supuse însă a
 In 

legătură cu actele produse pentru a dovedi existenţa unui drept (în cazul de faţă la naţionalitatea română), oficiile vor 

avea în vedere Decretul-lege publicat în Monitorul Oficial nr. 263 din 10 noiembrie 1942, al cărui text se dă ca anexă. 
b
 De domnul Alexandru Georgescu, titularul actual al consulatului general din Milano. 

c
 Prin acest „Manual" 

încercăm tocmai să creăm acea doctrină a Ministerului Afacerilor Străine, care ne-a lipsit până acum.
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examinării organelor judiciare competente, sau vor fi infirmate, printr-un ordin dat de o 

autoritate superioară administrativă (în cazurile examinate în instrucţiunile de faţă, acest 

Departament va da agentului competent, ordinul precis ce va fi găsit necesar). 

§ 6. Aceste constatări, ridică problema însemnată a probei şi prezumţiunii: 

Prezentarea unuia dintre actele sus-arătate de către un cetăţean, care a locuit în România, 

fiind de obşte cunoscut ca român, de când a primit actul, sau care a stat în străinătate, fiind însă 

înmatriculat cel puţin în mai fiecare an la un oficiu diplomatic sau consular al ţării şi care nu s-a 

legitimat, după ştirea oficiului, cu paşaport străin, sau alt act eliberat numai cetăţenilor unei alte 

ţări, poate fi socotită dovadă suficientă de cetăţenie română. 

Sarcina probei contrare pentru a infirma drepturile prezumate ale acestui cetăţean, cade atunci 

negreşit asupra oficiului diplomatic sau consular respectiv. 

§ 7. Dacă titularul actului de cetăţenie în chestiune n-a fost însă înmatriculat, cel puţin în 

mai fiecare an, la un oficiu românesc, stând totuşi neîntrerupt în străinătate, sau dacă nu şi-a 

îndeplinit celelalte obligaţiuni cerute de la un bun român (de pildă cele militare) sau dacă a 

refuzat să se înapoieze în ţară, când a primit ordinul să o facă (Manual II, 5 B), situaţia se va 

modifica, sarcina probei căzând atunci asupra lui. (v. Manual II, 2 §, 11-26, II, 3 B § 33-39 şi VI, 

14). 

In acest din urmă caz, sau în cazuri de dubiu, când este vădit că persoana în chestiune nu 

poate avea nici un fel de legături sufleteşti cu România, oficiul va hotărî dacă va supune sau nu 

chestiunea pentru cercetări în ţară, prin înaintarea unui „interogator" (Manual II, 12). 

§ 8. Venim acum la chestiunea românilor care nu pot prezenta nici un fel de acte de 

cetăţenie ca cele arătate la § 3 de mai sus, şi care au fost totuşi socotiţi întotdeauna drept cetăţeni 

români, fiind înmatriculaţi (cel puţin în mai fiecare an), vorbind limba ţării, legitimându-se cu 

paşaport naţional şi dovedind prin fapte şi purtare că doresc să fie socotiţi ca buni români. 

§ 9. Adevărat este că s-ar putea cere ca aceste persoane să facă cheltuieli, procurându-şi 

un act de naţionalitate oarecare, de pildă un certificat emis de comuna lor de origine, situată în 

Vechiul Regat (v. § 3, lit. E, de mai sus). Ce valoare ar avea însă, un asemenea act emis, după 

ipoteza noastră, în favoarea unui român absent de ani de zile din comuna unde s-a născut ? El va 

fi putut săvârşi, între timp, numeroase acte, aducând cu sine pierderea drepturilor pe care le-a 

avut. Este însă, îndoielnic, dacă un primar conştiincios ar consimţi să elaboreze actul solicitat - 

socotim că n-ar trebui să o facă, un asemenea certificat neposedând nici o valoare probatorie. 

In asemenea împrejurări oficiile diplomatice şi consulare pot elibera, în cazuri de 

urgenţă „dovezi provizorii" întemeiate pe acte şi fapte din care s-ar putea deduce dovada 

naţionalităţii române. Rămâne ca cei în cauză să se folosească de aceste dovezi provizorii, 

supunându-le autorităţilor competente din România (primării, etc.), cu scopul de a arăta că 

drepturile ce au avut la naţionalitatea română au rămas în picioare. 

Nu intră totuşi în nici un caz în componenţa oficiilor diplomatice şi consulare să 

elibereze acte de naţionalitate definitive. 

Un model de dovadă provizorie se alătură (anexa 2). 

§ 10. In asemenea cazuri, Ministerul are încredere în bunul simţ şi spiritul de dreptate al 

agenţilor săi, în „luminile şi înţelepciunea" lor, cum spune art. 1.203 din Codul Civil, vorbind 

despre magistraţi. Şeful oficiului va raporta deci, întemeindu-se pe aceleaşi principii ca cele 

arătate la Cod Civ., art. 293-294 şi pe toate faptele pe care le va expune, că cetăţeanul a arătat că 

posedă într-adevăr cetăţenia română, printr-o „posesiune de stat" în urma înmatriculării sale la un 

oficiu românesc în timpul cât a locuit peste hotarele ţării, „aceste fapte având o greutate şi 

puterea de a naşte probabilităţi" (v. Cod Civ., art. 1.203). 
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§ 11. Cele astfel arătate reies de altfel din Manual II, 5 A § 2 şi 18 şi II, 6 § 3, unde s-a 

arătat că cetăţenii înmatriculaţi în grupa A şi B, vor fi socotiţi de acum înainte ca cetăţeni 

români, până la proba contrarie, pe când simpla deţinere a unui paşaport naţional, expirat sau 

încă în vigoare, nu este dovada conclusivă, trebuind să fie coroborată prin alte acte. 

§ 12. Cele cuprinse în textul de faţă, lucrate în deplin acord cu autorităţile competente 

ale Ministerului de Justiţie, precum ni s-a confirmat sub nr. 177.646 din 21 decembrie 1942, vor 

fi aduse la cunoştinţa celor interesaţi, în caz de nevoie. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor în străinătate, sub nr. 102.214/942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 

ANEXA 1
68

 

DECRETUL-LEGE PENTRU SANCŢIONAREA FALSURILOR COMISE DE EVREI ŞI 

STRĂINI SAU ÎN FOLOSUL LOR 

(Nr. 819 din 7 noiembrie 1942, publicat în Monitorul Oficial nr. 263 din 10 noiembrie 1942) 

Art. 1. Evreul de orice categorie, precum şi străinul care falsifică un act public sau privat 

menit a dovedi existenţa unui drept, a unei calităţi sau a unei identităţi, încetarea sau modificarea 

unui drept ori obligaţiuni, în faţa unei autorităţi civile, militare sau bisericeşti, alterând un act 

adevărat, contrafăcând scrierea sau subscrierea, sau alcătuindu-l în orice mod, săvârşeşte crima 

de uzurpare prin fals a drepturilor naţionalilor şi se pedepseşte cu munca silnică de la 5-15 ani şi 

cu confiscarea întregii averi mobilă şi imobilă. 

Art. II. Aceeaşi pedeapsă se aplică evreului sau străinului care falsifică sigiliul statului, 

al unei autorităţi sau al unui oficiu public, sigiliul, timbrul sau marca unei instituţii private sau al 

unui stabiliment particular, ori amprenta sau semnul unui asemenea sigiliu. 

Art. III. Evreul sau străinul care întrebuinţează un act sau sigiliu fals, în scopurile arătate 

la art. 1, săvârşeşte crima de uzurpare prin uz de fals a drepturilor naţionalilor şi se pedepseşte cu 

pedeapsa prevăzută în articolul 1. 

Art. IV. Funcţionarul public, militarul sau particularul care falsifică un act sau sigiliu din 

cele arătate la art. 1 şi 2, în folosul unui evreu ori străin, precum şi cel care procură sau înlesneşte 

în price mod procurarea unui asemenea act sau sigiliu unui evreu sau străin, ori primeşte şi dă 

curs cu bună ştiinţă unui act fals, comite crima de fals, având de scop uzurparea drepturilor 

conaţionalilor şi se pedepseşte cu munca silnică de la 5-10 ani şi cu confiscarea întregii averi, 

mobilă şi imobilă. 

Art. V. Tentativa la infracţiunile prevăzute de prezenta lege se pedepseşte ca şi 

infracţiunea săvârşită. 

Art. VI. Pe lângă pedepsele prevăzute la art. 1, 2 şi 3, instanţele de judecată vor pronunţa 

în mod obligatoriu expulzarea condamnaţilor străini şi fixarea unui domiciliu obligator pentru 

condamnaţii evrei, sau cei ce nu pot fi expulzaţi.  
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Art. VII. Toţi evreii şi străinii care deţin, au falsificat, ori au folosit, în orice mod şi scop, 

un act sau sigiliu fals, din cele arătate la art. 1 şi 2, vor fi apăraţi de pedepsele şi măsurile de 

siguranţă prevăzute la art. 1, 2, 3, 5 şi 6, dacă le vor declara Ministerului de Interne în termen de 

o lună de la publicarea prezentei legi şi înainte de începerea oricărui act de cercetare în contra 

lor. 

De asemenea, vor fi apăraţi de pedepsele prevăzute la art. 4, românii care vor declara 

Ministerului de Interne, în acelaşi termen şi condiţiuni, asemenea acte sau sigilii falsificate ori 

procurate de ei, sau de care au cunoştinţă că au fost folosite de evrei şi străini. 

Art. VIII. Infracţiunile prevăzute în legea de faţă sunt de competenţa instanţelor militare. 

Măsurile de expulzare şi de fixarea unui domiciliu obligatoriu vor fi aduse la îndeplinire 

de Ministerul de Interne îndată după executare a pedepselor. 

Art. IX. Dispoziţiunile contrarii legii de faţă se abrogă. 

Nr. 3.267 din 7 noiembrie 1942. 

ANEXA 2 

MODEL DE DOVADĂ PROVIZORIE 

Consulatul general al României din Istanbul certifică cele ce urmează: 

Domnul Ioan Ionescu, de religie ortodoxă, născut la Bucureşti la 27 august 1885, 

precum dovedeşte prin actul de naştere eliberat de Primăria Sectorului Negru, fiul lui Petre şi 

Ana Ionescu, decedaţi, s-a prezentat la acest oficiu la 30 decembrie 1926 cu un paşaport eliberat 

de Prefectura de Poliţie din Bucureşti sub nr. 168.725 din 25 noiembrie 1925 pe termen de un an. 

Pe baza zisului act, d-sa a obţinut un nou paşaport naţional la acest oficiu pe care la 

prelungit de atunci în multe rânduri, d-sa fiind înmatriculat la acest oficiu pe anii 19261937 şi 

1939-1942, plătind în fiecare an taxele legale de paşaport şi înmatriculare. 

Consulatul general mai certifică, că d-l Ioan Ionescu a avut întotdeauna pe cât este ştiut 

o atitudine corectă şi demnă de un bun român şi că a menţinut pe cât s-a putut stabili serioase 

legături sufleteşti cu patria. 

Deşi d-sa n-a prezentat încă vreun act de naţionalitate, acest oficiu n-are nici un motiv 

de a se îndoi de naţionalitatea română a susnumitului. 

Am eliberat dovada provizorie de faţă pentru a servi d-lui Ioan Ionescu în faţa 

autorităţilor Primăriei de Negru din municipalitatea Bucureşti cu ocazia eliberării unui act 

definitiv de naţionalitate. 

Istanbul, în 3 decembrie 1942. 

Nr. de înregistrare 1.528/942. 

Taxat lei 272 = Lt ....  

Conf. art. 17 t. c. 

Consul general: 

(semnătura)



MANUAL II, 27 

335 

 

 

EMIGRANŢII ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE
69

 

I. INTRODUCERE 

§ 1. Dacă vor mai exista în viitor teritorii străine unde stabilirea de imigranţi români să 

fie îngăduită de legile locale
a
, nu este exclus ca, având în vedere excedentul nostru de populaţie

b
 

şi puterea noastră de producţie redusă (socotită pe cap de locuitor) să avem a face faţă în viitor 

unei situaţii demografice, oarecum similară celei de după primul război mondial, sau de la 

începutul secolului, când multe mii de români au emigrat în America, sperând că-şi vor croi 

astfel o viaţă mai fericită decât în vechea patrie
c
. 

§ 2. Legiuitorul român a găsit necesar să reglementeze asemenea mişcări de populaţie, 

în interesul obştesc ca şi în cel al emigranţilor însuşi. 

Buna aplicare a dispoziţiunilor legale în fiinţă cere însă o colaborare a organelor interne 

competente (Departamentele Afacerilor Interne şi Muncii) cu reprezentanţii noştri în străinătate. 

Instrucţiunile de faţă au drept scop să expună normele generale ce vor fi avute în vedere 

pentru această colaborare. 

II. DISPOZIŢIUNI LEGALE 
A. Interne 

§ 3. Textul nostru de bază este Legea pentru reglementarea migraţiunilor din 11 aprilie 1925, 

publicată în Mon. Of. nr. 92 din 29 aprilie 1925 (Hamangiu, XI-XII, p. 1024 [Constantin 

Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856 -1920, Ediţiunea a 3-a 

revăzută, completată şi adusă la zi, vol. XI-XII, Legi noi de unificare: 1922-1926, cuprinzând legile, regulamentele şi 

decretele aplicabile în tot cuprinsul ţării, Bucureşti, Editura Librăriei „Universală" Alcalay & Co., 1927, 

1124 p.]) şi Regulamentul pentru aplicarea zisei legi, din 22 iunie 1925, publicat în Mon. Of. nr. 138 

din 26 iunie 1925 (Hamangiu, XI-XII, p. 1035)
d
. 

B. Externe 

§ 4. Legaţiunile şi consulatele române funcţionând în ţările în care se găsesc mulţi 

emigranţi români (în sensul definiţiunii de mai jos la § 5), vor avea grijă să se documenteze 

asupra dispoziţiunilor legale în această materie în ţările lor de reşedinţă, observând mai ales toate 

drepturile care ne sunt asigurate prin convenţii sau prin jocul clauzei naţiunii celei mai 

favorizate. 

Textele principale vor fi strânse în exemplarele ce le sunt încredinţate din „Manual" 

întocmindu-se, după putinţă, un dosar deosebit cuprinzând întregul material documentar general 

ce a putut fi cules. 

a
 „Les Etats ont le droit d'établir au moyen de lois les conditions d'entrée et de résidence des étrangers sur leur 

territoire" - principiu enunţat de o comisie de jurisconsulţi la Rio de Janeiro şi aprobat la a 6-a Conferinţă 

panamericană în 1938 (v. Bustamante, Droit intern. publ., I, p. 204 [Antonio Sanchez de Bustamante y Sirven, Droit 

international public, Tome I, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1934, 626 p.]). 
b
 Acest excedent era de 11,7 pro mie de 

locuitori în anul 1937. 
c
 Între 1901 şi 1905 au emigrat cca. 35.000 români numai în Statele Unite.  

d
 Cele două texte menţionate pot fi trimise oficiilor, la cerere, sub formă de broşură, pentru a fi păstrate cu 

instrucţiunile de faţă. 
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III. CE ESTE UN „EMIGRANT" ÎN DREPTUL ROMÂNESC ? 

§ 5. Legea migraţiunilor răspunde precum urmează la această chestiune: 

Art. 3: „Se consideră emigrant cetăţeanul român care părăseşte ţara spre a se stabili în 

alt continent în chip permanent sau temporar, cu intenţia de a-şi câştiga existenţa cu ajutorul 

muncii fizice, sau pentru a exercita o profesiune sau o întreprindere cu caracter de durabilitate ... 

In aceeaşi categorie intră membrii familiei, care însoţesc persoanele prevăzute în prezentul 

articol, sau care sunt chemate de ele". 

Art. 4: „Sunt supuşi dispoziţiunilor Legii migraţiunilor muncitorii şi lucrătorii care 

pleacă într-un stat european, în scopul de a se angaja la lucru pentru un timp determinat". 

Art. 5: „Nu pot fi consideraţi ca emigranţi: 

a) personalul diplomatic şi consular şi persoanele care îi însoţesc, precum şi trimişii în 

misiune oficială, ştiinţifică; 

b) acei care călătoresc pentru căutarea sănătăţii sau pentru distracţiuni; 

c) studenţii sau cei ce merg într-o ţară pentru specializare în profesiunile lor; 

d) artiştii, atleţii, participanţii la congres sau concursuri, conferenţiarii, preoţii, autorii, 

profesorii şi juriştii; 

e) voiajorii de comerţ şi reprezentanţii firmelor comerciale, întrucât vor dovedi legătura 

lor de un timp mai lung cu firmele pentru care lucrează sau pe care le reprezintă". 

§ 6. Ceea ce importă totuşi mai ales pentru organele acestui Departament nu este atât dacă legea socoteşte sau 

nu cutare sau cutare român stabilit peste hotarele ţării ca emigrant. Ceea ce ne interesează din punct de vedere profesional, 

este mai ales să ştim ce foloase sau neajunsuri aduce acel român neamului său, dacă este în interesul nostru să -l menţinem 

sau nu ca cetăţean român, dacă el are drept la înmatriculare, la paşaport naţional şi ce protecţie suntem datori să-i 

acordăm, în caz de nevoie (v. Manual VI, 26 § 14-25). 

§ 7. De observat mai este că instrucţiunile de faţă nu se aplică numai emigranţilor 

români în alte continente, ci şi celor stabiliţi în Germania, Franţa, Belgia şi în alte ţări europene, 

unde se găsesc în permanenţă numeroşi compatrioţi şi aceasta fără a se lua în seamă profesiunea 

acestor cetăţeni. 

IV. ÎNDATORIRI INFORMATIVE 

A. Informaţiuni oficiale 

§ 8. Prin art. 6 al Legii migraţiunilor, „Ministerul Muncii este obligat a culege 

informaţiuni referitoare la condiţiunile cerute de statele de imigrare la condiţiunile de trai, de 

muncă şi de salarizare din acele state şi de a le aduce la cunoştinţa generală pe calea celei mai 

largi publicităţi, etc.". 

§ 9. Informaţiunile cerute prin articolul citat urmează, precum vedem, să fie puse la 

dispoziţia românilor aflându-se încă în România, şi care ar dori să emigreze. 

Ministerul Muncii nu poate menţine însă agenţi permanenţi în străinătate, ceea ce nici 

nu este necesar deoarece aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor art. citat (în afară de 

publicitatea în ţară care nu ne priveşte), nu prezintă nici o greutate deosebită pentru oficiile 

diplomatice şi consulare, mai ales după primirea normelor precise date prin instrucţiunile de faţă. 

§ 10. Legea migraţiunilor mai pune în sarcina Ministerului Muncii anumite obligaţiuni 

faţă de emigranţii români stabiliţi deja în străinătate. 

§ 11. îndatoririle despre care este vorba nu pot fi îndeplinite însă fără mijloace bugetare. 

Legiuitorul român încercase pe vremuri să soluţioneze această problemă prin crearea unui „fond 
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de migraţiuni", alimentat de diferite venituri specificate la art. 50 din Legea migraţiunilor. 

§ 12. începând cu anul 1930, aceste sume au fost însă înglobate în bugetul general al 

statului, nemaiexistând de atunci vreun fond autonom
e
, având drept scop să contribuie la 

„operele de asistenţă pentru emigranţi şi familiile lor, menţinerea legăturilor dintre aceştia cu 

patria, repatrierea şi ajutorarea lor", cum prevede art. 51 din Legea menţionată. 

Astfel fiind, fondurile recunoscute necesare pentru repatriere
f
, sau ajutorare a 

emigranţilor nu pot fi dobândite decât prin deschiderea de credit extraordinar din bugetul 

statului. 

§ 13. Cerând eventual fonduri pentru scopurile menţionate, oficiile diplomatice şi 

consulare competente vor mai trebui să aibă în vedere situaţia economică şi financiară extrem de 

grea în care se va afla România, ca şi toate statele, după un război distrugător de capital cum este 

cel de faţă. 

Agenţii diplomatici şi consulari sunt cu toate acestea datori să semnaleze Ministerului, 

prin rapoarte trimise în dublu exemplar
g
 cazurile generale sau individuale când se simte într-

adevăr nevoia de ajutorul statului pentru o comunitate de emigranţi români, într-o ţară străină, 

sau pentru o familie sau un individ izolat. 

§ 14. Pentru ca asemenea cazuri semnalate să aibă sorţi de a fi luate în seamă de 

autorităţile competente din ţară este necesar ca toate împrejurările să fie expuse clar şi amănunţit 

făcându-se propuneri concrete pentru soluţionarea dificultăţilor practice ivite. Rapoarte sumare 

sau lipsite de preciziuni, nu pot aduce rezultatele dorite. 

§ 15. Rapoartele cerute pentru îndeplinirea instrucţiunilor de faţă (v. § 8 de mai sus) vor 

fi de două feluri: 

a) Rapoarte ocazionale, devenite necesare oricând s-ar ivi un fapt care trebuie să fie 

cunoscut autorităţilor române competente, sau când împrejurările necesită expunerea situaţiei în 

care se află un grup de emigranţi sau o colonie românească alcătuită din emigranţi români, şi 

b) Rapoarte periodice, dând o dare de seamă generală a situaţiei românilor stabiliţi într-

o circumscripţie diplomatică sa consulară. 

§ 16. Pentru culegerea informaţiunilor cerute, se vor aplica întocmai instrucţiunile date 

la Manual IV, 16 § 2, când era vorba de alte îndatoriri informative ale oficiilor. 

Fără strângerea sistematică a materialului documentar în tot cursul anului, rapoartele de 

sinteză periodice, cerute de Minister mai ales după sfârşitul fiecărui an, nu vor putea fi decât 

incomplete
11

. 

e
 Ştiinţa modernă tinde de altfel spre desfiinţarea fondurilor autonome în bugetele publice, asemenea fonduri f iind 

socotite contrare unei doctrine sănătoase. 
f
 în cazuri de repatriere, se vor observa instrucţiunile date la Manual V, 3. 

g
 Ca mai întotdeauna, oficiile consulare onorifice vor înainta aceste rapoarte pe cale ierarhică, anexând o copie în plus 

pentru dosarele legaţiunilor respective şi dacă socotesc util, un exemplar pentru dosarul lor de la Direcţia Consulară a 

Ministerului, precum s-a arătat la Manual VI, 20 § 2. 
h
 Domnii consuli sunt sfătuiţi să se folosească de experienţa colegilor noştri englezi. Rapoartele date de aceştia şi 

publicate de Department of Overseas Trade (putând fi procurate la H.M. Stationary Office, Imperial House Kingsway, 

London, W.C.2), sunt adesea modele de claritate şi preciziune. Colegii mai tineri vor putea urma cu mult folos metoda 

acestor rapoarte pentru ale lor.



II, 27 

338 

 

 

§ 17. Lucrând în colaborare cu organele competente ale Ministerului Muncii, acest 

Departament va încerca pe viitor să comunice oficiilor care informaţiuni trimise au fost socotite 

interesante şi în ce măsură rapoartele înaintate sunt utile, observând însă totodată, când 

materialul este insuficient, trebuind să fie completat. 

În urma unor asemenea aprecieri ale rapoartelor primite, credem că redactorii respectivi 

- agenţii diplomatici sau consulari de carieră sau onorifici - vor vedea că străduinţele lor au fost 

într-adevăr apreciate, condiţiune necesară pentru menţinerea activităţii lor la un nivel 

mulţumitor. 

§ 18. Este pe de altă parte de aşteptat ca legaţiunile să aducă periodic aminte mai ales 

consulatelor onorifice, îndatoririle informative ce au, conform legii şi instrucţiunilor de faţă, în 

toate ţările unde sunt stabiliţi mulţi emigranţi români sau unde imigrarea de români ar fi mai cu 

putinţă. 

§ 19. Un scop deosebit de important, al rapoartelor pe care le vom primi, va fi să 

împiedicăm, pe viitor, orice imigrare în condiţiuni neprielnice
1
. 

Ministerul Muncii doreşte pe de altă parte, să fie întotdeauna înştiinţat asupra 

posibilităţilor deosebite ce s-ar putea deschide într-un moment dat unor emigranţi români făcând 

parte din anumite profesiuni, de exemplu: ingineri, electricieni, mecanici, dentişti etc. 

§ 20. În rapoartele periodice sau anuale ce vor fi înaintate Ministerului, oficiile vor avea 

grijă să dea atenţie următoarelor probleme: 

a) condiţiunile de viaţă în ţara respectivă, nivelul preţurilor şi cel al salariilor (mai ales 

cele câştigate de imigranţii români), clima, situaţia igienică a regiunii, condiţiunile de locuinţă, 

mijloacele de comunicaţie, administraţia, impozitele, etc; 

b) situaţia materială a coloniilor române, poziţia socială şi reputaţia românilor, numărul 

lor, arătându-se după putinţă originea lor etnică, provinciile lor de origine din România şi 

profesiunile lor. Pentru cei care au fost sau sunt înmatriculaţi la un oficiu românesc, cartoteca de 

înmatriculare va fi folosită pentru culegerea acestor informaţiuni (v. Manual II, 5 A); 

c) legăturile imigranţilor români cu patria, activitatea preoţilor şi şcolilor româneşti în 

fiinţă, cărţi de şcoală şi alte cărţi, ziare şi reviste româneşti puse la dispoziţia coloniei, asociaţii 

sau alte societăţi având un scop naţional românesc (v. Manual VI, 26 § 5, § 11), opere de 

asistenţă pentru imigranţi şi pentru familiile lor. Totodată se vor semnala lipsurile şi se vor face 

propuneri concrete şi realizabile pentru remedierea lor. Se vor evita întocmirea unor proiecte 

cerând fonduri atât de însemnate, încât nici n-ar putea fi luate în cercetare; 

d) legislaţia imigraţiunii în ţara respectivă (orice modificări ce ne-ar putea interesa, 

trebuind să fie aduse la cunoştinţa Ministerului, fără întârziere, oricând în cursul anului), 

permisiile de muncă, certificatele de vaccinare, de sănătate şi de bună purtare cerute în unele ţări 

(America de Sud şi Centrală, etc.), neajunsurile sau persecuţiile ce au de îndurat românii 

emigranţi, drepturile agricultorilor de a dobândi pământ sau a lucrătorilor la locuinţe proprii, 

asistenţa socială şi îngrijirea sanitară acordate imigranţilor români de statul respectiv (v. § 4 de 

mai sus) sau de alte autorităţi sau fundaţii străine; 
106

 

e) lămuriri practice destinate în primul rând imigranţilor nou sosiţi. Unde urmează ei să 

se adreseze pentru informaţii sau poveţe. Ce agenţi de colonizare şi plasament sau întreprinderi 

                                                        
' Dacă organele competente din România ar fi fost înştiinţate la timp, este cert că mii de ţărani români din 

Ardeal nu şi-ar fi lichidat gospodăriile scurt timp după primul război mondial, fiind ademeniţi de agenţi de 

emigrare şi societăţi de transport puţin scrupuloase, să emigreze în Brazilia, unde soarta ce -i aştepta nu era de 

invidiat. 
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industriale trebuiesc evitate, deoarece nu oferă condiţiuni mulţumitoare; 

f) lămuriri asupra activităţii în România sau în alte ţări, din Sud-Estul Europei, a unor 

agenţi de imigrare, de care trebuie să ne ferim, ei fiind de o moralitate dubioasă; 

g) Oficiile vor mai constata în măsura putinţei, dacă condiţiunile prevăzute de lege şi 

regulament şi de contractele de transport, sunt respectate de societăţile de navigaţie, sau de 

întreprinderile de emigrare, raportând Ministerului orice cauze de nemulţumire întemeiate. 

§ 21. Informaţiunile confidenţiale cuprinse cumva în rapoartele oficiilor vor fi întotdeauna 

trimise pe foi deosebite, însemnate sus prin cuvintele „strict confidenţial" subliniate cu creionul roşu. 

Ministerul va avea grijă ca o asemenea dorinţă, exprimată de un agent diplomatic sau consular 

(de carieră sau onorific) să fie respectată, Departamentul Muncii luând un angajament similar. 

§ 22. Informaţiunile cerute prin § 20, vor fi date, în măsura în care ele se aplică în ţările 

balcanice, şi asupra minorităţilor aromâne, asemenea rapoarte, de caracter social, economic, 

cultural, etc., interesând acest Departament foarte de-aproape. 

B. Informaţiuni cerute de particulari 

§ 23. Oficiile vor răspunde după putinţă, însă întotdeauna prin rapoarte adresate 

Ministerului şi trimise în trei exemplare (pe cale ierarhică când este vorba de consulate onorifice) 

la toate întrebările ce ar primi din România de la persoane particulare, întreprinderi de emigrare, 

etc., referitoare la condiţiunile şi posibilităţile de emigrare şi de stabilire în străinătate. 

§ 24. Se va avea în vedere ca asemenea informaţiuni (ca şi cele comerciale de altfel, v. 

Manual VI, 8) culese şi date de organele oficiale ale acestui Departament nu pot fi rezervate unor 

persoane particulare. Consulul este în serviciul ţării, nu al unui individ. Ceea ce raportează el 

aparţine statului şi comunităţii, Ministerul Muncii sau alte autorităţi competente putându-se 

folosi de materialul documentar primit, cum socotesc ele că este în interesul obştesc. 

§ 25. Pentru informaţiuni personale, cerute din România sau din altă parte, referitoare la 

vreun emigrant sau la vreo familie, se vor avea în vedere normele expuse la Manual VII, 9. 

V. PRELUNGIREA PAŞAPOARTELOR DE EMIGRARE 

§ 26. Paşapoartele de emigrare eliberate de organele Ministerului Muncii, nu pot fi 

prelungite sau reînnoite de oficiile diplomatice şi consulare decât în condiţiunile legale stabilite, 

observându-se totodată instrucţiunile din Manual II, 6 şi II, 21. 

Paşapoartele de emigrare expirate şi puse la dosar se anulează după cum s-a arătat în 

Manual II, 6 § 35. 

Când ar fi vorba să elibereze certificate de repatriere în România, unor emigranţi rămaşi 

mult timp fără paşaport sau înmatriculare, se vor urma principiile stabilite prin Manual II, 2 şi II 3 

B § 33-38. 

VI. CĂLĂTORIA ÎN TRANSIT A EMIGRANŢILOR 

A. În drum spre ţara de destinaţie 

§ 27. In scop umanitar şi pentru a uşura formalităţile transitului emigranţilor în drum 

spre alte continente, s-a încheiat la Geneva, la 14 iunie 1929, un Aranjament privitor la stabilirea unei 

cărţi de transit pentru emigranţi (Cond. Trat., nr. 1.610 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale 

României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.610, p. 560]). 
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România fiind legată de această învoială are şi dreptul să beneficieze de clauzele ei. 

Dăm textul alăturat, în limba franceză (anexa 1). 

§ 28. Oficiile funcţionând în ţările care ne-ar putea interesa (de exemplu Ungaria, 

Germania, Belgia, Olanda, Franţa, Marea Britanie sau Italia) se vor documenta, după terminarea 

războiului actual, asupra dispoziţiunilor ce vor fi atunci în vigoare în circumscripţiile lor 

referitoare la transitul emigranţilor, comunicând Ministerului orice recomandaţii care vor trebui 

luate în seamă de întreprinderile româneşti pentru transportul emigranţilor sau de asemenea 

emigranţii înseşi. 

§ 29. Cărţile de tranzit, înfiinţate conf. art. 1 din aranjament, servesc numai pentru 

călătoria emigrantului român plecând din România în drum spre o ţară de peste mare. 

Singurul caz când această carte înlesneşte şi întoarcerea în patrie a emigrantului sau la 

locul său de plecare, este când el ar fi fost constrâns a renunţa de a-şi continua călătoria sau dacă 

va fi respins în momentul debarcării sale de către ţara de emigrare (v. art. 3 din Aranjament). 

§ 30. Oficiile vor semnala Ministerului orice caz de nerespectare din partea autorităţilor 

ţărilor contractante a celor cuprinse în art. 4 din Aranjament. Când un emigrant ar fi cumva oprit în 

drum, pe temeiul că ar fi în contravenţie cu dispoziţiunile legale din ţara străină unde se află, 

consulul competent va face tot ceea ce îi stă în putinţă pentru a ajunge la o grabnică soluţionare a 

cazului. 

§ 31. Asemenea chestiuni vor fi tratate imediat, indiferent de ora când vor fi aduse la cunoştinţa 

oficiului, Ministerul neadmiţând nici o amânare pentru a doua zi. Cazurile ivite vor fi numaidecât 

aduse la cunoştinţa Ministerului, prin raport înaintat în dublu exemplar, indiferent de faptul dacă 

emigrantul oprit a putut sau nu să-şi continuie drumul. Consulatele onorifice vor corespunde, ca 

de obicei, pe cale ierarhică, înaintând o copie în plus de pe raport pentru dosarul legaţiunei. 

B. Înapoierea spre România 

§ 32. Se întâmplă destul de frecvent că emigranţi români doritori a se înapoia în 

România ajung până la una din ţările din apusul sau centrul Europei (Olanda, Belgia, Franţa sau 

Germania) fără a avea paşapoarte valabile pentru a-şi urma drumul spre ţară, fiind uneori şi 

lipsiţi de mijloace şi neavând vizele necesare sau alte autorizaţii de tranzit prin Ungaria sau alte 

ţări situate mai la răsărit. 

§ 33. Asemenea cazuri sunt uneori dintre cele mai grele şi neplăcute de rezolvat pentru 

consulul conştiincios, din două cauze: 

a) lipsa de fonduri pentru întreţinerea unor asemenea emigranţi, şi 

b) încetineala birocratică în urma căreia oficiul consular răspunzător rămâne în 

incertitudine, adesea timp de mai multe săptămâni, asupra măsurilor de luat. Cu toată diligenta 

depusă de Ministerul de Externe şi bunăvoinţa arătată de celelalte autorităţi centrale din 

România, rezolvarea unor asemenea chestiuni cere mai întotdeauna timp, din cauza cercetărilor 

necesare în provincie). 

§ 34. Autorităţile române doresc evident să primească înapoi în România toţi 

compatrioţii noştri „de calitate bună". 

Competente şi datoare a cerceta în măsura putinţei moralitatea şi trecutul fiecăruia dintre 

aceşti români sunt în primul rând oficiile diplomatice sau consulare, funcţionând în ţara de 

plecare în care emigrantul primeşte certificatul de repatriere, paşaportul sau o prelungire a 

acestuia spre a putea porni în drum spre ţară. 

Acel oficiu este dator să urmeze instrucţiunile amănunţite cuprinse la Manual II, 3 B § 
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33-38 (mai ales § 38 şi Manual II, 11). 

§ 35. Dacă românul în chestiune are deci un certificat de repatriere sau paşaport emis 

recent pe baza unei autorizaţii a Ministerului sau semnat de un şef de oficiu diplomatic sau 

consular de carieră, orice consul este în drept să presupună că informaţiunile luate asupra 

românului în chestiune au fost satisfăcătoare şi că el oferă garanţiile necesare, având drept la 

protecţie şi solicitudine. Consulul va înlesni deci călătoria acestui român în limita instrucţiunilor 

în vigoare referitoare la paşapoarte şi certificate de repatriere (v. Manual II, 6 şi II, 24 § 6 şi II, 

25), urmând dacă este cazul instrucţiunile date la Manual V, 3 „Repatrieri pe spezele statului", 

când Ministerul nu va fi luat alte dispoziţiuni
k
). 

§ 36. Sunt însă români care sosesc în Europa lipsiţi de mijloace şi legitimându-se, cu sau 

fără vina lor cu un paşaport sau alt act de călătorie, emis de o autoritate străină (v. Manual II, 3 B 

§ 27, lit. b). 

Cel care porneşte la drum în asemenea condiţiuni o face pe propriul săi risc. Adevărat 

este totuşi să acest emigrant a fost uneori expulzat, în genere dintr-o republică sud-americană 

oarecare, nu fiindcă ar fi un element rău sau periculos, ci numai fiindcă este sărac, bolnav şi în 

imposibilitate de a lucra. 

Asemenea cazuri sunt deosebit de dureroase şi greu de tratat, cerând din partea 

consulului multă omenie şi simţ de răspundere 

§ 37. Principiul general stabilit pentru asemenea cazuri este să se ia un interogator (v. 

Manual II, 12), care va fi trimis Ministerului (de consulatele onorifice pe cale ierarhică) fără 

pierdere de timp pentru a se putea cerceta cazul în România. Consulatul va da totodată dacă este 

cazul indicaţiuni precise la ce oficiu diplomatic sau consular al ţării urmează să fie trimise 

instrucţiunile necesare sau copie de pe adresa respectivă. 

j
 Asemenea chestiuni fiind tratate cu precădere de Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Străine, trimiterea de 

telegrame de revenire din partea oficiilor după un interval de numai câteva zile nu are nici un rost. De folos este însă 

adesea ca o rudă sau un prieten al emigrantului să urmărească chestiunea  în ţară, adresându- se personal autorităţilor 

competente şi luând o garanţie pentru el (v. Manual, II, 11 anexa). În acest scop, se va putea comunica emigrantului, la 

cerere, numărul prin care chestiunea a fost supusă Ministerului.  

În interesul lor propriu, emigranţii vor fi sfătuiţi însă să se folosească de mijlocirea unor intermediari ce nu le sunt 

personal cunoscuţi. 
k
 Funcţionarii noştri de carieră în Europa Centrală, au venit adesea în ajutorul unor asemenea nenorociţi, procedând 

după cum s-a arătat la Manual V, 3 § 4. Nu putem cere asemenea sacrificii personale de la consulii onorifici, în genere 

străini - cu atât mai frumos este că ajutorul necesar a fost dat de mulţi dintre ei, uneori pe o scară foarte largă.  

Se întâmplă de fapt adesea că aceşti români pornesc mai departe spre ţară, uneori chiar 

pe jos şi în condiţiuni foarte grele. Cunoaştem astfel sute de cazuri când asemenea nenorociţi au 

sosit în Germania din Belgia, trecând pe la Duisburg şi Colonia şi mergând mai departe spre 

München şi Viena. Este atunci adesea în folosul celui în cauză ca o copie de pe răspunsul 

Ministerului la un raport al oficiului nostru din Duisburg sau Colonia, să fie trimisă direct 

consulatului nostru general din München sau din Viena, unde solicitatorul se va prezenta. 

§ 38. Referind cazul Ministerului, consulul va avea întotdeauna grijă să elibereze 

petiţionarului o dovadă (în limba ţării în care se află), arătând sub ce număr şi la ce dată a trimis 

raportul său către Minister, pentru a pune alte oficii unde s-ar putea prezenta acest imigrant 

(devenit poate vagabond fără vina lui), în măsură să ceară relaţiuni telegrafice sau telefonice de 

la Minister sau la oficiul care a înaintat interogatorul. 

Un model de dovadă se alăturează (anexa 2). 

§ 39. Legaţiunile vor avea grijă să traducă instrucţiunile de faţă în limba ţării lor de 
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reşedinţă, ele urmând să fie puse astfel la dispoziţia consulatelor onorifice pentru păstrare în 

exemplarul lor din Manual 

Aceste instrucţiuni lucrate în deplină înţelegere cu Ministerul Muncii, ceea ce ni s-a confirmat sub nr. 

95.012 din 25 ianuarie 1943, au fost trimise oficiilor sub nr. 9.559 din 1943. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca. 

ANEXA 1 

ARRANGEMENT RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT D'UNE CARTE DE TRANSIT 

POUR ÉMIGRANTS 

conclu à Genève, le 14 juin 1929 

PRÉAMBULE 

A des fins humanitaires et pour simplifier les formalités du transit pour les émigrants 

traversant leurs territoires respectifs: 

Considérant qu'en ces matières, c'est par le moyen de conventions générales, auxquelles 

d'autres Gouvernements pourront ultérieurement devenir parties, que les gouvernements seront le 

mieux à même de répondre au vœux émis par la Conférence des passeports tenue à Genève, du 

12 au 18 Mai 1926, que toutes les facilités possibles soient accordées pour le passage en transit 

des émigrants se rendant d'Europe dans les pays d'outre-mer; 

Voulant conclure un arrangement à cet effet ; 

Les gouvernements contractants sont convenus de ce qui suit: 

Article 1 

Il est créé une carte de transit pour les émigrants qui se rendent d'Europe dans un pays 

d'outre-mer. Cette carte peut être établie par chacun des gouvernements contractants pour les 

émigrants venant s'embarquer dans un de ses ports. Chaque gouvernement qui aura usé de la 

faculté d'établir ces cartes de transit les fournira aux compagnies de navigations autorisées à 

embarquer des émigrants dans ces ports. 

Article 2 

Les cartes de transit seront fournies aux compagnies de navigation au prix coûtant, sans 

perception d'impôt ou taxe quelconque. Ces cartes seront conformes, comme dimensions papier 

et impression, au modèle annexé au présent arrangement. Elles seront rédigées dans la langue du 

pays d'embarquement et devront reproduire identiquement la formule inscrite au verso du 

modèle joint au présent arrangement, dans au moins sept autre langues au choix des pays 

d'embarquement, selon leurs besoins respectifs. Elles portent l'indication de la compagnie de 

navigation qui les utilise. Elles ne peuvent être cédées ou prêtées à d'autres compagnies que dans 

des cas exceptionnels et avec l'autorisation du gouvernement qui les a fournies. 

Article 3 

Les cartes de transit ne seront fournies aux compagnies de navigation qu'avec obligation 
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pour elles de ne délivrer aucune carte sans que soient respectées les conditions suivantes: 

L'émigrant doit avoir des billets de passage pour le voyage complet du point du départ 

au pays d'immigration: 

Il doit remplir les conditions d'admission exigées par le pays d'immigration. 

Il doit avoir les moyens de subvenir à ses besoins au cours du transit; 

La carte doit être délivrée gratuitement à l'émigrant. Elle doit être dûment remplie au 

point du départ par les soins de la compagnie de navigation et signée par l'agent qualifié de celle-

ci. 

La carte de transit pourra être également délivrée à l'émigrant pour faciliter son retour 

dans son pays ou au lieu de son départ, au cas ou il aurait été contraint de renoncer à poursuivre 

son voyage ou, s'il est refoulé, au moment de son débarquement par le pays d'immigration. 

Un duplicata de cette carte sera remis en même temps à l'immigrant qui le conservera 

par devers lui jusqu'à la destination finale de son voyage de retour. 

Article 4 

Sous réserve que l'émigrant ne soit pas en contravention avec leurs règlements de sûreté, 

de police et d'hygiène, tous les gouvernements contractants s'engagent à laisser transiter par leurs 

territoires respectifs l'émigrant muni de son passeport et d'une carte de transit délivrée par le 

gouvernement contractant du pays d'embarquement dans les conditions prévues aux articles 

précédents, sans exiger que cette carte ni le passeport soient revêtus de leur visa consulaire et 

sans qu'il soit perçu de taxes spéciales de contrôle et de transit. 
Article 5 

Tout gouvernement contractant qui aurait des raisons sérieuses d'exclure une compagnie 

de navigation étrangère de l'usage de la carte de transit sur son territoire, devra le notifier à tous 

les autres gouvernements contractants, en faisant connaître les motifs de sa décision. Cette 

exclusion ne pourra toutefois avoir pour effet d'entraver le voyage des émigrants durant les 

soixante jours à dater de la notification. 

Article 6 

Chaque gouvernement contractant d'un pays d'embarquement communiquera, dans la 

mesure du possible, aux autres gouvernements contractants qui lui en exprimeraient le désir la 

liste de compagnies de navigation auxquelles il fournit des cartes de transit. 

Article 7 

La compagnie de navigation qui a délivré une carte de transit sera responsable de toutes 

les dépenses encourues par l'un des gouvernements contractants du fait que l'émigrant muni de 

cette carte este demeuré sur le territoire de ce gouvernement sans autorisation. 

Article 8 

Les gouvernements contractants se prêteront leurs bons offices pour la bonne exécution 

du présent arrangement, notamment pour rendre effective la responsabilité des compagnies de 

navigation visée à l'article précédent: à cet effet, les services compétents des différents 



II, 27 

344 

 

 

gouvernements sont autorisés communiquer directement entre eux. 

Article 9 

A défaut d'entente directe entre les gouvernements, tous différends qui surgiraient entre 

eux relativement à l'interprétation ou à l'application du présent arrangement, seront réglés par 

voie d'arbitrage. En cas d'arbitrage, et à moins que les parties n'en décident autrement, chaque 

partie désignera un arbitre; le troisième membre du tribunal arbitral, sera choisi par les arbitres 

ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, sera nommé par le président de la Commission 

consultative et technique des communications et du transit de la Société des Nations. Le tribunal 

arbitral statuera sur la base du compromis arrêté d'un commun accord par les parties. Si les 

parties n'ont pu se mettre d'accord, le tribunal arbitral établira le compromis.  

Le tribunal arbitral pourra décider d'entendre les représentants des compagnies de 

navigation intéressées. 

Les frais de l'arbitrage seront répartis selon la décision du tribunal arbitral. 

Article 10 

Le présent arrangement ne comporte nullement le retrait de facilités plus grandes que 

celles résultant de ces stipulations et qui auraient été octroyées par des dispositions
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unilatérales ou par des accords spéciaux entre les gouvernements contractants. Il ne comporte pas 

d'avantage l'interdiction d'en accorder à l'avenir de semblables. 

Les articles 11-13 comprenant les dispositions finales ne sont pas reproduits. 

(Condica Tratatelor, nr. 1.610 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile 

Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.610, p. 560]). 

ANEXA 2 

MODEL DE DOVADĂ PROVIZORIE 
(De tradus în limba ţării de reşedinţă) 

Consulatul general al României din Colonia certifică prin prezenta că numitul 

IOAN IONESCU, 

născut la Iaşi, la 3 septembrie 1885, venind din Brazilia prin Rotterdam şi Duisburg, care sa 

legitimat cu extrasul său de naştere şi cu un act de identitate nr. 189 din 3 martie 1938, emis de 

Prefectura de Poliţie din Pernambuco (Brazilia), s-a prezentat la acest oficiu în ziua de 19 aprilie 

1938, solicitând un certificat de repatriere pentru a se putea înapoia în România. 

Actele cu care s-a legitimat susnumitul nefiind suficiente pentru a dovedi că este 

cetăţean român având drept la paşaport sau certificat de repatriere, am referit cazul Ministerului 

Afacerilor Străine din Bucureşti, pentru cercetare, sub nr. 848 din 19 aprilie 1938, cerând ca 

instrucţiunile cuvenite să fie trimise şi la consulatul general al României din Viena unde 

susnumitul se va prezenta, având intenţia să-şi continue drumul spre România, îndată ce va fi 

putut câştiga suma necesară pentru călătorie. 

Deoarece este probabil (sau posibil sau de presupus) că susnumitul este într-adevăr 

cetăţean român, aflându-se fără vina lui în situaţia grea în care se găseşte, autorităţile germane 

competente şi consulatele române sunt rugate să binevoiască a acorda susnumitului orice sprijin 

şi ajutor ce ar fi compatibil cu dispoziţiunile 

legale în vigoare. 

Număr de înregistrare, locul şi data. 

Consul general, 
(semnătura)



MANUAL II, 28 

346 

 

 

70
MĂSURI DE SIGURANŢĂ CUPRINZÂND UNELE ADAOSURI LA 

LEGEA NAŢIONALITĂŢII, LA CODUL PENAL, etc. 
71

 

§ 1. În Monitorul Oficial nr. 52 din 3 martie s-a publicat Legea nr. 123 al cărei text se 

alătură. 

§ 2. Cei răspunzători pentru ţinerea unui exemplar din „Manual" vor binevoi să adauge 

următoarele însemnări, în marginea paginilor ce urmează: 

a) la Manual III, 1 „Legea naţionalităţii", art. 43, se vor adăuga cuvintele: „A se vedea art. 

5-7 din Legea nr. 52/943 (Manual II, 28); 

b) la Manual II, 3 B „Pierderea naţionalităţii române", § 31, se vor adăuga aceleaşi 

cuvinte, ca cele de mai sus; 

c) la Manual III, 14 „Cine este socotit evreu de justiţia şi administraţia românească", § 4, 

se vor adăuga: „e) Legea nr. 52 din 1943, art. 3 (Manual II, 28)"; 

Textul legii este precum urmează: 

DECRET-LEGE 

pentru măsuri de siguranţă împotriva unor condamnaţi la legile interesând 

ordinea, siguranţa, morala publică şi economia naţională 

CAPITOLUL I 
FIXAREA UNUI DOMICILIU OBLIGATOR CONDAMNAŢILOR EVREI 

Art. 1. - Se va fixa un domiciliu obligator, în condiţiunile legii de faţă evreilor condamnaţi 

după intrarea în vigoare a prezentei legi, la minimum 3 luni închisoare corecţională pentru 

vreuna din infracţiunile enumerate de acest articol sau la cel puţin 6 luni internare în lagăr în 

baza Legii pentru reprimarea speculei şi sabotajului: 

a) Codul Penal, cartea II-a, titlul I, capitolele I şi II (crimele şi delictele contra siguranţei 

interioare şi exterioare a statului); 

b) Codul Penal, cartea II-a, titlul III, capitolul I, secţiunea I, secţiunea II, art. 238 şi 241, 

secţiunea IV, art. 243, capitolul II, secţiunea I, secţiunea II, secţiunea III, art. 255, capitolul III, 

secţiunea I (delapidare, nedreapta luare, folosul nedrept, refuzul de serviciu legalmente datorat, 

darea şi luarea de mită, traficul de influenţă, ultragiul cu violenţă, rebeliunea): 

c) Codul Penal, cartea II, titlul IV, capitolul I, secţiunea II, III şi secţiunea V (deţinerea 

şi arestarea ilegală, mărturia mincinoasă şi jurământul fals, favorizarea infractorilor);  

d) Codul Penal, cartea II, titlul VI, capitolele II şi III (asocierea pentru comiterea de 

crime şi delicte, crimele şi delictele de incursiune pe teritoriul ţării, aţâţările, instigările şi alte 

delicte contra liniştii publice); 

e) Codul Penal, cartea II, titlul VII, capitolele I, III şi IV (crimele şi delictele care 

produc pericol public, prin întrebuinţarea de explozibile şi prin distrugere, crimele şi delictele 

contra siguranţei transporturilor şi mijloacelor de convorbire, delictele care produc pericol 

public); 

f) Codul Penal, cartea II, titlul VIII, capitolul I, art. 374, capitolul II, art. 382 şi capitolul 

III, art. 383 (cauzarea de epidemii, comerţ clandestin de stupefiante); 

g) Codul Penal, cartea II, titlul IX, capitolele I, II şi III, art. 414, capitolul IV 

(falsificarea de monedă, titluri de credit public, mărci, timbre, hârtii timbrate, sigilii, semnate de 

autentificare, certificate sau recunoaştere, falsuri de acte, întrebuinţare de fals, falsul prin 

substituire de persoană); 
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h) Codul Penal, cartea II, titlul X, art. 417 (delictul de zdruncinarea creditului); 

i) Codul Penal, cartea II, titlul XI, capitolul III, art. 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 şi 

440 (corupţia sexuală, exploatarea prostituţiei, proxenetismul, traficul de femei); 

j) Codul Penal, cartea II, titlul XIII, capitolul I, secţiunea I, secţiunea II, art. 473, 474, 

475, secţiunea III, art. 482, pct. 1 şi pct. 2, alin. 2, teza II (omoruri, vătămarea foarte gravă a 

integrităţii corporale, lovirile cauzatoare de moarte, provocarea de avort fără consimţământul 

femeii, provocarea de avort cu consimţământul femeii, când s-a pricinuit moartea acesteia); 

k) Codul Penal, cartea II, titlul XIV, capitolul I, art. 525, capitolul II, capitolul III, 

secţiunile II, V, VI şi VII (furtul calificat, tâlhăria şi pirateria, gestiunea frauduloasă, abuzul de 

încredere profesională, fraudarea creditorilor, înşelăciunea); 

l) Art. 880, C. Com. român şi dispoziţiunile corespunzătoare din Legile aplicabile în 

Transilvania (bancrută frauduloasă); 

m) Legile pentru reprimarea infracţiunilor contra liniştii publice, pentru apărarea ordinii 

în stat şi pentru reprimarea faptelor ce pun în primejdie existenţa şi interesele statului; 

n) Legile pentru reprimarea infracţiunilor cu caracter de speculă ilicită şi sabotaj 

economic, dacă pedeapsa rămasă definitivă este mai mare de 6 luni lagăr; 

o) Legea nr. 115 din 1937 pentru apărarea patrimoniului public; 

p) Decretul dat pe baza Legii nr. 62 din 1936, pentru controlul circulaţiei metalelor 

preţioase, Legea nr. 415 din 1938, pentru controlul metalelor preţioase şi Legea nr. 692 din 1940, 

pentru interzicerea scoaterii din ţară a unor obiecte preţioase; 

q) Legea nr. 197 din 1932, pentru controlul de devize; 

r) Legea nr. 61 din 1931, contra cametei şi Legea nr. 124 din 1938, pentru stabilirea 

dobânzilor şi înlăturarea cametei; 

s) Legile nr. 587 din 1941 şi nr. 786 din 1942, pentru aplicarea pedepsei cu moartea 

unor infracţiuni săvârşite pe timpul bombardamentelor de aviaţie; 

t) Legea nr. 819 din 1942, pentru reprimarea falsurilor săvârşite de evrei şi străini în 

folosul acestora. 

Art. 2. - Măsura de siguranţă se va ordona de Ministerul Internelor. 

Parchetele civile şi militare, cum şi judecătoriile de pace vor comunica Ministerului 

Internelor, la primirea dosarului cu hotărârea rămasă definitivă, copie de pe dispozitivul ei. 

Ministerul Internelor va fixa locul domiciliului obligator şi va putea extinde măsura 

domiciliului obligator şi asupra membrilor familiei, fie la cererea condamnaţilor adresată în scris 

ministerului, fie din oficiu, în interesul ordinii publice sau a siguranţei statului. 

Prin familie se înţelege soţul nedespărţit şi descendenţii minori, care locuiesc împreună 

cu condamnatul. 

Art. 3. - Sunt socotiţi evrei în înţelesul acestei legi, toţi acei care au ambii părinţi sau 

numai unul evreu, fără distincţie dacă ei sau părinţii lor sunt sau nu botezaţi în altă religie decât 

cea mozaică sau dacă sunt ori nu cetăţeni români. 

Art. 4. - Amnistia, suspendarea executării sau transformarea în amendă, a pedepsei 

principale, precum şi graţierea dacă după aplicarea ei condamnatul a rămas a executa o pedeapsă 

mai mică de trei luni, înlătură măsura fixării domiciliului obligator împotriva celor prevăzuţi de 

art. 1. 

Acei condamnaţi pentru acţiuni comuniste nu vor beneficia de prevederile acestui 

articol. 

CAPITOLUL II 
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PIERDEREA NAŢIONALITĂŢII ROMÂNE DE CĂTRE CONDAMNAŢII EVREI  

ÎNCETĂŢENIŢI 

Art. 5. - Evreii, deveniţi cetăţeni români, prin naturalizarea lor sau a părinţilor lor, care 

după intrarea în vigoare a prezentei legi, vor fi condamnaţi prin hotărâre rămasă definitivă la 

minimum trei luni închisoare corecţională pentru vreuna din faptele prevăzute la art. 1 sau la cel 

puţin 6 luni internare în lagăr pentru infracţiuni prevăzute de legea pentru reprimarea speculei şi 

sabotajului economic, pierd naţionalitatea română. 

Constatarea acestei pierderi se va face în urma referatului Ministerului de Interne, printr-

un jurnal al Consiliului de Miniştri, care îşi produce efectele din ziua publicării lui în Monitorul 

Oficial. 

Evreii care au pierdut naţionalitatea română vor fi expulzaţi după executarea pedepsei 

de către Ministerul Internelor. 

Când expulzarea nu se va putea face, ministerul le va fixa domiciliu obligator, în 

conformitate cu prevederile art. 2. 

CAPITOLUL III 

RETRAGEREA NAŢIONALITĂŢII ROMÂNE CONDAMNAŢILOR NATURALIZAŢI 

SAU RECUNOSCUŢI 

Art. 6. - Se va putea retrage naţionalitatea română infractorilor neevrei, care au dobândit 

naţionalitatea română prin naturalizare sau recunoaştere ori ai căror părinţi au fost naturalizaţi 

sau recunoscuţi şi care vor fi condamnaţi după intrarea în vigoare a acestei legi prin hotărâre 

rămasă definitivă la minimum trei luni închisoare corecţională pentru vreunul din faptele 

prevăzute la art. 1 sau la 6 luni internare în lagăr pentru unul din faptele prevăzute de Legea 

pentru reprimarea speculei şi sabotajului economic. 

Naţionalitatea va fi retrasă printr-un jurnal al Consiliului de Miniştri, după propunerea 

Ministerului Internelor. 

Retragerea naţionalităţii române îşi produce efectele de la data publicării în Monitorul 

Oficial a jurnalului Consiliului de Miniştri, prin care a fost hotărâtă. 

După executarea pedepsei, infractorii cărora li s-a retras naţionalitatea română vor fi 

expulzaţi, iar dacă expulzarea nu se va putea face li se va fixa domiciliu obligatoriu, conform art. 

2. 

Art. 7. - Nu se va putea cere retragerea naţionalităţii pentru condamnaţii care până la 

data verificării situaţiunii lor vor dovedi că au luptat în războiul actual, la unităţi operative şi 

numai dacă au fost răniţi, decoraţi ori citaţi pentru acte de bravură prin ordin de zi.  

Amnistia, suspendarea executării sau transformarea în amendă a pedepsei principale, 

precum şi graţierea, dacă după aplicarea ei condamnatul a rămas a executa o pedeapsă mai mică 

de trei luni, înlătură măsura retragerii naţionalităţii. De prevederile acestui aliniat nu vor 

beneficia acei condamnaţi pentru acţiuni comuniste. 

CAPITOLUL IV 

EXPULZAREA CONDAMNAŢILOR STRĂINI 

Art. 8. - Măsura expulzării se va aplica după executarea pedepsei şi infractorilor aflaţi în 

condiţiunile prevăzute în art. 1, care nu au naţionalitatea română. 
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Dacă expulzarea nu este cu putinţă, Ministerul Internelor va fixa celor condamnaţi 

domiciliu obligatoriu, lor şi familiilor lor, conform dispoziţiunilor art. 2. 

Art. 9. - În cazul art. 5, 6 şi 8, parchetele civile şi militare, şi judecătoriile de pace, vor 

trimite Ministerului Internelor, copie de pe dispozitivul hotărârii de îndată ce au primit dosarul 

cu hotărârea rămasă definitivă. 

Ministerul de Interne va ordona cu 15 zile înainte de expirarea pedepsei măsura 

expulzării sau fixarea domiciliului obligator comunicând-o direcţiunii închisorii. 

CAPITOLUL V 

INTERNAREA ÎN LAGĂR A INFRACTORILOR DE OBICEI  

Art. 10. - Contra infractorilor, de obicei condamnaţi prin hotărâri rămase definitive în 

ultimii 10 ani, pentru vreuna din infracţiunile prevăzute de art. 1, cu excepţia celor care în ultimii 

5 ani nu vor mai fi suferit nici o condamnaţiune, Ministerul Internelor va putea lua măsura 

internării într-un lagăr de muncă, dacă va constata că nu au domiciliu stabil şi mijloace cinstite şi 

permanente de existenţă. 

Sunt socotiţi infractori de obicei, în înţelesul legii de faţă, cei condamnaţi pentru vreuna 

din infracţiunile prevăzute la art. 1, din prezenta lege, cum şi pentru delictul de furt prevăzut de 

art. 524 C. Pen., la cel puţin trei pedepse privative de libertate, cu excluderea lagărului de muncă, 

pe care să le fi executat total sau parţial în ultimii 10 ani, indiferent dacă pedepsele au fost 

pronunţate pentru infracţiuni de aceeaşi natură sau de natură deosebită. 

La intrarea în vigoare a prezentei legi, Serviciul Central de Cazier Judiciar va întocmi un 

tablou de toţi cei care intră în prevederile acestui articol, şi îl va înainta Ministerului Justiţiei, 

care îl va publica în Monitorul Oficial şi în două ziare din cele mai răspândite. 

Tabloul va fi revizuit în termen de 15 zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial de o 

comisiune care va funcţiona în fiecare capitală de judeţ, şi care va verifica situaţia condamnaţilor 

cu ultimul domiciliu cunoscut în acel judeţ. 

Comisiunea va fi compusă dintr-un magistrat delegat de Ministerul Justiţiei, medicul 

legist al tribunalului, sau, în lipsă, medicul şef al oraşului şi un ofiţer de poliţie judiciară, delegat 

de Ministerul Internelor. În Capitală, comisiunea se va compune dintr-un magistrat delegat de 

Ministerul Justiţiei, directorul poliţiei judiciare din Prefectura Poliţiei Capitalei şi şeful 

Serviciului Central de Cazier Judiciar. 

Comisiunile vor fi prezidate de magistraţii delegaţi. 

Comisiunile vor întocmi tabloul de cei care intră în prevederile acestui articol, şi ele vor 

înainta Ministerului Internelor, care le va publica din nou în Monitorul Oficial şi în două ziare 

din cele mai răspândite. 

Contra încheierilor comisiunii nu există nici o cale de atac. 

CAPITOLUL VI 

INTERNAREA ÎN LAGĂR A CONDAMNAŢILOR EVREI  

Art. 11. - împotriva celor care vor fi condamnaţi după intrarea în vigoare a prezentei legi 

pentru vreuna din instrucţiunile prevăzute de art. 1. alţii decât evrei şi care vor prezenta vreun 

pericol pentru siguranţa publică sau care nu au domiciliu stabil şi mijloace cinstite şi permanente 

de existenţă, instanţa judecătorească va putea pronunţa, prin sentinţă de condamnare pe lângă 

pedeapsă şi măsura internării într-un lagăr de muncă pe timp de cel mult 2 ani, dacă pedeapsa 
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pronunţată este de cel puţin 3 luni închisoare corecţională. 

Această măsură se va ordona obligatoriu pe timp de 2-5 ani împotriva infractorilor de 

obicei prevăzuţi de art. 10. 

Parchetele tribunalelor civile şi militare şi judecătoriile de pace vor trimite lunar 

Ministerului Internelor tablouri în dublu exemplar de condamnaţii ale căror hotărâri au rămas 

definitive şi împotriva cărora s-a ordonat măsura internării pentru a fi internaţi după executarea 

pedepsei într-un lagăr; un exemplar se va restitui cu menţiunea datei şi locului executării 

internării. 

Cu 15 zile înainte de expirarea pedepsei, direcţiunea închisorii unde aceasta se execută 

va încunoştinţa Ministerul Internelor arătând data când condamnatul urmează a fi eliberat pentru 

a lua măsuri de transferare în lagăr. 

Amnistia, suspendarea executării sau transformarea în amendă a pedepsei principale, 

precum şi graţierea dacă după aplicarea ei condamnatul a rămas a executa o pedeapsă mai mică 

de 3 luni, înlătură măsura internării în lagăr. De prevederile acestui aliniat nu vor beneficia acei 

condamnaţi pentru acţiunile comuniste. 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIŢIUNI DIVERSE 

Art. 12. - Ministerul Internelor va organiza colonii de muncă şi de reeducare 

morală. 

Din produsul muncii efectuat în lagăr se va da membrilor familiei celui internat o parte 

proporţională cu greutăţile familiare. 

în luna ianuarie a fiecărui an, comisiunile prevăzute de art. 9, vor revizui situaţiunea 

celor internaţi şi vor dispune eliberarea dacă în urma avizului directorului coloniei în care 

lucrează internatul şi al Ministerului Internelor în ce priveşte ordinea şi siguranţa statului, vor 

constata că internatul dă temeinice dovezi de reeducare morală şi şi- a creat posibilităţi de muncă 

cinstită. 

Art. 13. - Măsura internării intr-un lagăr de muncă nu exclude fixarea unui domiciliu 

obligatoriu, pierderea naţionalităţii române şi expulzarea oricând va fi cazul, înainte sau după 

executarea pedepsei. 

Art. 14. - Internaţii infractori de obicei intrând în prevederile art. 10, care vor părăsi 

fraudulos lagărul de muncă, vor putea fi însemnaţi în mod vizibil şi permanent pentru a fi 

recunoscuţi ca răufăcători şi vor fi reinternaţi. 

însemnarea se va face printr-un procedeu ştiinţific ce se va stabili printr-un regulament 

special, care va hotărî şi organele de executare. 

Părăsirea frauduloasă a lagărului se va constata de parchetele tribunalelor, care vor 

cerceta denunţurile şi rapoartele primite, iar reinternarea se va ordona de instanţa care luase 

măsura internării printr-o încheiere dată în camera de consiliu, nesusceptibilă de nici o cale de 

atac. 

Art. 15. - Condamnaţii care vor fi expulzaţi sau acei cărora li se va fi fixat domiciliu 

obligatoriu, dacă se vor întoarce în ţară sau vor părăsi fraudulos locul domiciliului obligatoriu, se 

vor pedepsi cu moartea. 

Cu aceeaşi pedeapsă se vor pedepsi şi instigatorii şi complicii la aceste infracţiuni. 

Tentativa nu se pedepseşte. 

Cercetarea, instruirea şi judecata se va face de urgenţă şi cu precădere de instanţele 
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militare. 

Art. 16. - Condamnaţilor exceptaţi de la aplicarea legii de faţă pe motiv că pedeapsa le-a 

fost suspendată prin aplicarea art. 65 C. Pen., în caz de revocarea suspendării li se vor aplica 

dispoziţiunile prezentei legi de îndată ce hotărârea de revocare va rămâne definitivă. 

Art. 17. - în toate cazurile de expulzare, prevăzute de legea de faţă, hotărârea se va 

notifica celui ce va fi expulzat pentru lichidarea voluntară a avutului său. 

în caz când până la data expulzării nu-şi va fi lichidat averea sau când pentru motive de 

ordine şi siguranţă, această măsură trebuie executată imediat, se va inventaria, şi evalua averea 

celui supus expulzării de un delegat al Ministerului Internelor în prezenţa unui delegat al 

Centrului Naţional de Românizare, care va prelua, în numele statului averea celui expulzat şi o 

va lichida, consemnând suma. 

Art. 18. - Dispoziţiunile prezentei legi nu se vor aplica împotriva condamnaţilor care au 

fost trimişi pe front în baza Legii nr. 831 din 1942, pentru judecarea şi executarea pedepselor 

pronunţate împotriva unor infractori care fac parte din elementele armatei. 

Dat în Bucureşti la 2 martie 1943. 
ANTONESCU 

Mareşal al României 

şi 

Conducătorul statului 

Ministrul Justiţiei 

Nr. 552 Ion C. Marinescu 

Raportul domnului ministru al Justiţiei este precum urmează: 

Domnule mareşal, 

Conform dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3.052 din 5 septembrie şi nr. 3.072 din 7 

septembrie 1940, am onoarea a vă înainta pentru aprobarea şi semnătura domniei-voastre, 

alăturatul proiect de Decret-lege pentru luarea unor măsuri de siguranţă împotriva unor 

condamnaţi interesând ordinea, siguranţa, morala publică şi economia naţională. 

Măsurile de siguranţă instituite de Codul Penal, spre a se aplica şi executa în concurs cu 

pedepsele celor condamnaţi pentru diverse infracţiuni, nu au fost şi nu pot fi aplicate în practica 

judiciară, din cauza lipsei unei organizaţii a instituţiunilor de izolare preconizate de acest Cod.  

Datorită acestei situaţiuni se găsesc astăzi pe teritoriul ţării o serie de infractori 

periculoşi pentru ordinea şi siguranţa publică, care constituiesc în acelaşi timp un grav şi 

permanent pericol pentru cetăţenii paşnici şi pentru avutul lor. 

Starea excepţională de război creează mari dificultăţi în exercitarea măsurilor absolut 

necesare pentru supravegherea unor asemenea elemente. 

In interesul ordinei şi siguranţei publice, era necesar ca să se ia măsuri speciale 

împotriva celor condamnaţi la pedepse mai importante, şi pentru a fi împiedicaţi de a continua 

acţiunea lor dăunătoare şi a proteja pe cetăţenii paşnici şi cinstiţi. 

Proiectul alăturat prevede în: 

Capitolul I: „Fixarea unui domiciliu obligatoriu condamnaţilor evrei". 

Capitolul II: „Pierderea naţionalităţii române de către condamnaţii evrei încetăţeniţi". 

Capitolul III: „Retragerea naţionalităţii române condamnaţilor naturalizaţi sau 

recunoscuţi". 

Capitolul IV: „Expulzarea evreilor". 
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Capitolul V: „Internarea în lagăr a infractorilor de obicei". 

Capitolul VI: „ Internarea în lagăr a condamnaţilor neevrei". 

Capitolul VII: „Dispoziţiuni diverse". 

Dacă şi domnia-voastră împărtăşiţi propunerile noastre, am onoarea a vă supune 

alăturatul Decret-lege pentru aprobare şi semnare. 

Primiţi, vă rog, domnule mareşal, asigurarea înaltei mele consideraţiuni 

Ministrul Justiţiei, 

Ion C. Marinescu 

Nr. 25.917/943 

Documentaţia de faţă a fost trimisă oficiilor sub nr. 31.385/943. 

Bucureşti, 4 martie 1943.
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N O T E  

1 Subcapitolul II, 1 - Broşura publicată de Ion I. Ionescu, Dobândirea şi pierderea naţionalităţii române, Tipografia 

„Imprimeria" S.A.R. Matei Millo nr. 3, Bucureşti, 1939, este conţinută de variantele A, E, H ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. Broşura cuprinde: „Studiu introductiv"; „Legea privitoare la dobândirea şi pierderea 

naţionalităţii române", publicată în Monitorul Oficial nr. 16 din 19.01.1939, cu modificările aduse prin Decretul-lege, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 171 din 27.07.1939; „Decretul- lege relativ la acordarea drepturilor cetăţeneşti", 

publicat în Monitorul Oficial nr. 223 din 30.12.1918; „Decretul-lege privitor la acordarea drepturilor cetăţeneşti 

evreilor născuţi în ţară", publicat în Monitorul Oficial nr. 33 din 28.05.1919 şi „Decretul pentru revizuirea cetăţeniei", 

publicat în Monitorul Oficial nr. 18 din 22.01.1938. 

2 Victor Iamandi (1891-1940), avocat, profesor şi om politic român. Licenţiat al Facultăţii de Drept şi de Litere, 

specializarea Istorie, din cadrul Universităţii din Iaşi (1910-1914). Avocat şi profesor de istorie la Iaşi (1914-1922). 

Membru şi deputat PNL (din 1922) în Parlamentul României; subsecretar de Stat în cadrul Ministerului de Interne 

(05.01.01.10.1934); ministru secretar de Stat (02.10.193429.08.1936); ministru al Cultelor şi Artelor (29.08.1936-

28.12.1937); ministru al Educaţiei Naţionale şi ministru ad interim al Cultelor şi Artelor (10.02-30.03.1938); ministru 

al Justiţiei (30.03.1938 

23.11.1939) ; consilier regal (din 23.11.1939); membru al directoratului Frontului Renaşterii Naţionale (din 

20.01.1939). Ca urmare a rolului jucat în persecutarea Mişcării Legionare în perioada 1938 -1939, Victor Iamandi a 

fost arestat de Poliţia legionară în septembrie 1940 şi încarcerat în închisoarea Jilava, unde, împreună cu alţi deţinuţi 

politici, a fost asasinat de membri ai Gărzii de Fier în noaptea de 26/27.11.1940. 

3 Subcapitolul II, 1 - „Modificare adusă Legii naţionalităţii" este conţinută de variantele C, D, E, H ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

4 Vasile D. Ştirbu (1898-?), diplomat de carieră român. Licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. Intră în 

diplomaţie la 01.02.1924 cu gradul de interpret. Interpret (din 16.10.1925 viceconsul) în cadrul administraţiei centrale 

a Ministerului de Externe (01.02.1924-01.01.1927); viceconsul (din 01.07.1928 consul), detaşat la Preşedinţia 

Consiliului de Miniştri (01.01.192701.02.1929); Consul la Belgrad (01.02-01.08.1929); consul în cadrul administraţiei 

centrale a Ministerului de Externe (01.08.1929-18.01.1932); consul. director de cabinet la ministrului pentru 

Basarabia (18.01-01.12.1932); consul, detaşat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (01.12.193216.11.1933); consul în 

cadrul administraţiei centrale a Ministerului de Externe (16.11.1933-01.05.1934); consul (din 01.12.1936 consul 

general) la Varna (01.05.1934-15.05.1939), consul general la Ianina (15.05.1939-15.09.1942); consul general în cadrul 

administraţiei centrale a Ministerului de Externe (15.09.1942-01.12.1947). Prin decizia ministerială nr. 74.986 din 

01.12.1947 autorităţile comuniste l-au „comprimat" - cu alte cuvinte concediat - din cadrele Ministerului de Externe. 

5 Ion C. Marinescu (1886-1956), avocat, om politic şi industriaş român. Licenţiat în Drept, vicepreşedinte al Uniunii 

Generale a Industriaşilor din România; director al societăţii petroliere „Concordia". Ministrul Economiei Naţionale 

(26.05.1941-14.08.1942); ministrul Justiţiei (ad interim 08-15.08.1942, 15.08.1942-23.08.1944). Arestat la 12.10.1944, a 

fost învinuit că prin „politica de aservire a ţării în favoarea Germaniei fiind ministru a contribuit la începerea 

războiului contra URSS". Judecat şi condamnat în lotul mareşalului Antonescu la 17.05.1946 la 20 de ani temniţă 

grea. A trecut prin închisorile Jilava şi Aiud. Moare în penitenciarul Aiud la 15.01.1956. 

6 Adnotare Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „Am lucrat un proiect pentru a 

înlocui aceste instrucţiuni". 

7 Subcapitolul II, 2 - „Aplicarea Legii privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii din 1939" este conţinut de 

variantele A, B, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

8 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul § 8 al subcapitolului II, 2 - „Aplicarea 

Legii privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii din 1939", datorită referirilor la legile antisemite din august 

1940, abrogate după 23 august 1944. 

9 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul acest pasaj din § 19 al subcapitolului 

II, 2 - „Aplicarea Legii privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii din 1939", datorită referirilor la legile şi 

dispoziţiile cu caracter antisemit adoptate de regimul antonescian, abrogate după 23 august 1944. 
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10 Alfred N. Juvara (1875-1963), jurist român. Licenţiat în Drept al Universităţii din Iaşi, doctor în Drept. Profesor 

de Drept la Universitatea din Iaşi. Nu au putut fi identificate date biografice suplimentare.  

11 Mihail Paleologu (1886-1956), avocat, ziarist, scriitor şi om politic român. Licenţiat în Drept la Universitatea 

Bucureşti, doctor în Drept la Paris. Participant la primul război mondial, fiind rănit în luptele de lângă Făgăraş. În 

perioada interbelică îşi desfăşoară activitatea în calitate de avocat în cadrul Baroului Ilfov, Contenciosul 

Monopolurilor Statului (RMS) şi Ministerul de Finanţe. Membru în Consiliul Superior al Avocaţilor Publici, devenit 

ulterior Consiliul Superior Juridic al Statului (până în anul 1946); membru în Consiliul Juridic al Ministerului de 

Externe (din ianuarie 1947). Deputat PNŢ de Tutova (1928-1930), secretar juridic al Ministerului de Justiţie şi 

Finanţe (1930-1932); deputat PNŢ de Argeş (1932-1933), Începând cu anul 1935 s-a apropiat de Grigore Iunian, 

liderul Partidului Radical Ţărănesc. În tinereţe s-a remarcat inclusiv în plan literar, publicând poezii în revista 

„Semănătorul". A colaborat deasemenea la „Pandectele Române", „Revista vremei", „Viaţa nouă" şi „Semănătorul" 

(1903-1907). Judecat de autorităţile comuniste în 1956 pentru uneltire, fiind achitat. A încetat din viaţă la 01.12.1956.  

12 George Lecca (1893-1957), jurist şi diplomat de carieră român. Licenţiat şi doctor în Drept la Paris. Participant la 

primul război mondial. Intră în diplomaţie la 01.11.1918 cu gradul de ataşat de legaţie. Secretar de legaţie (din 

15.09.1920); secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Atena (15.01-15.10.1922); secretar de legaţie în cadrul centralei 

Ministerului de Externe (15.10.1922-15.10.1923); secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Stockholm (15.10.1923-

05.06.1927); secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Paris (05.06.1927-01.08.1930); secretar de legaţie - din 

01.07.1932 consilier de legaţie - în cadrul centralei Ministerului de Externe (01.08.1930-15.07.1933); consilier de 

legaţie în cadrul Legaţiei din Roma-Quirinal (15.07.1933-01.01.1936); ministru plenipotenţiar (din 01.01.1936; 

ministru plenipotenţiar la Rio de Janeiro (01.01.1936-15.01.1939); ministru plenipotenţiar la Praga (15.01 

01.05.1939) ; ministru plenipotenţiar la Helsinki - acreditat concomitent la Tallin şi Kaunas (01.05.1939-

15.10.1940); ministru plenipotenţiar în cadrul centralei Ministerului de Externe (din  

15.10.1940) ; director al Protocolului şi al Cancelariei Ordinelor (din 21.02.1941); membru în Comisia 

consultativă pentru înaintări din cadrul Ministerului de Externe (din 27.02.1941) ; secretar general adjunct al 

Ministerului de Externe (din 01.05.1941). După război autorităţile comuniste l-au îndepărtat din cadrul Ministerului 

de Externe si i-au fixat domiciliu obligatoriu în Bucureşti. 

13 Subcapitolul II, 3 A - „Dobândirea naţionalităţii române" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi H ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

14 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat acest pasaj din § 9 al subcapitolului II, 3 A - 

„Dobândirea naţionalităţii române", datorită referirilor la legile şi dispoziţiile cu caracter antisemit adoptate de 

regimul antonescian, abrogate după 23 august 1944. 

15 Subcapitolul II, 3 B - „Pierderea naţionalităţii române" este conţinut de variantele A, B, C, D, şi E ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

16 Adnotarea lui Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „§ 30. Se vor adăuga la 

margine următoarele cuvinte după § 3, socotind din josul paginii: «Oficiile vor mai avea în vedere Decretul-lege 

similar nr. 1.912/1941 (Monitorul Oficial nr. 153 din 1 iulie 1941 )>>". 

17 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul § 53 referitor la cetăţenia locuitorilor 

din Basarabia şi Bucovina de nord, din cadrul subcapitolului II, 3 B - „Pierderea naţionalităţii române". 
18 Subcapitolul II, 3 B - „Aplicarea Decretului pentru revizuirea cetăţeniei" este conţinut de variantele  

B, C, D şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

19 Horia I. Georgescu (1914-1988), diplomat de carieră român. Licenţiat în Drept, Litere şi Filosofie la Universitatea 

Bucureşti. Ataşat de legaţie (din 15.09.1937); secretar de legaţie (din 15.03.1940); secretar de legaţie în cadrul 

Consulatului general Ierusalim (15.08.1940-01.04.1941); secretar de legaţie în cadrul administraţiei centrale a 

Ministerului de Externe (01.04-01.07.1941); secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Roma (01.07.1941-15.01.1944); 

secretar de legaţie în cadrul administraţiei centrale a Ministerului de Externe (15.01-01.03.1944); secretar de legaţie în 

cadrul Legaţiei din Paris (15.03.1944-01.01.1948); la 01.08.1947 este transferat la Legaţia din Lisabona, dar decizia 

este anulată la 11.09.1947, astfel că rămâne în continuare în cadrul Legaţiei din Paris. Demisionat din cadrele 

Ministerului de Externe la 01.01.1948, ca urmare a abdicării regelui Mihai. Stabilit în Marea Britanie, ulterior în 

Franţa. 

20 Subcapitolul II, 3 C - „Redobândirea naţionalităţii române" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 
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21 Subcapitolul II, 4 - „Dubla naţionalitate" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

22 Subcapitolul II, 5 A - „Înmatricularea" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

23 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul anexa nr. 4 a subcapitolului II, 5 A - 

„Înmatricularea", datorită conţinutului său antisemit şi referirilor la legile şi dispoziţiile cu caracter antisemit 

adoptate de regimul antonescian, abrogate după 23 august 1944. 

24 Subcapitolul II, 5 A - „Înmatricularea II" este conţinut de variantele C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

25 Subcapitolul II, 5 B - „Românii în străinătate şi rechemarea lor în ţară" este conţinut de variantele  

C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

26 Subcapitolul II, 6 - „Paşaportul românesc. Dispoziţiuni legale şi norme generale" este conţinut de variantele A, C, 

D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

27 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a modificat conţinutul pasajului „Ambele registre sunt 

«registre publice» în sensul art. 1182 din Codul Civil, dând astfel dată certă înscrierii efectuate" din cadrul § 4 al 

subcapitolului II, 6, astfel: „Înscrierile în aceste două registre dau dată certă, în sensul art. 1.182 din Codul Civil (vezi 

în Manual VI, 6 § 5 alineat 2 şi § 19 alineat 1)". 

28 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat pasajul d) din cadrul § 8 al subcapitolului II, 6, 

datorită referirilor la legile şi dispoziţiile cu caracter antisemit adoptate de regimul antonescian, abrogate după 23 

august 1944. 

29 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat al doilea pasaj din cadrul § 10 al 

subcapitolului II, 6. 

30 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat al treilea pasaj din cadrul § 10 al 

subcapitolului II, 6. 

31 Subcapitolul II, 7 - „Paşapoarte şi vize plăsmuite" este conţinut de variantele C, D, E şi H ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

32 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat pasajul b) din cadrul § 5 al subcapitolului II, 

7, datorită referirilor la legile şi dispoziţiile cu caracter antisemit adoptate de regimul antonescian, abrogate după 23 

august 1944. 

33 Subcapitolul II, 8 - „Înapoierea în ţară a evreilor" este conţinut de variantele D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

34 Dumitru A. Zarma (1902-?), avocat şi diplomat de carieră român. Licenţiat în Drept şi doctor în Drept la 

Universitatea din Bucureşti. Întră în diplomaţie la 01.08.1931 în calitate  de interpret diurnist; 

interpret clasa I (din 01.07.1934); interpret clasa I în cadrul Legaţiei din Atena (25.01.1936 -01.04.1937); interpret 

clasa I (din 01.05.1940 interpret şef) în cadrul Consulatului din Pireu (01.04.1937-01.11.1940); interpret şef (din 

01.04.1943 consul; din 08.03.1947 consul general) în cadrul Direcţiei Afaceri Consulare a Ministerului de Externe 

(01.11.1940-01.03.1948). La 01.03.1948 a demisionat din Ministerul de Externe. 

35 Subcapitolul II, 9 - „Paşapoarte furate, rătăcite sau găsite" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

36 Subcapitolul II, 10 - „Înscrierea în paşaport a soţiei şi copiilor  titularului" este conţinut de 

variantele A, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

37 Subcapitolul II, 11 - „Imigrarea în România a străinilor români de origine" este conţinut de 

variantele A, B, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

38 Subcapitolul II, 12 - „Interogatorii pentru stabilirea naţionalităţii" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi H 

ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

39 Subcapitolul II, 13 - „Extinderea paşapoartelor evreilor pentru alte continente" este conţinut de variantele A, C, 

D, şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

40 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat cuvântul „evreilor" din titlul subcapitolului 
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II, 13 - „Extinderea paşapoartelor evreilor pentru alte continente".  

41 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat pasajul a) din cadrul § 1 al subcapitolului II, 

13, datorită referirilor la legile antisemite din august 1940, abrogate după 23 august 1944. 

42 Paul Cernovodeanu (1904-?), diplomat de carieră român. Licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. 

Diurnist la Banca Naţională a României (15.01-01.10.1925, 08.02.1926-09.06.1931). Intră în diplomaţie la 01.10.1938. 

Gerant provizoriu al Consulatului din Vidin (01.06-01.07.1939); şef birou (din 01.04.1943 şef secţie; din 01.06.1943 

viceconsul; din 01.06.1944 consul) în cadrul Direcţiei Afaceri Consulare din Ministerul de Externe (01.07.1939-

01.11.1945); delegat al Ministerului de Externe. pe lângă Oficiul Român de Coordonare din Viena, pentru 

operaţiunile de repatriere ale prizonierilor şi cetăţenilor români din Austria şi Germania (01.11.1945 -01.01.1946), 

consul în cadrul Direcţiei Afaceri Consulare din Ministerul de Externe (01.01.1946-11.01.1947); director adjunct al 

Direcţiei Cabinetului şi Cifrului din Ministerul de Externe (11.01-20.11.1947). „Comprimat" - în fapt, concediat - din 

cadrele Ministerului de Externe la 20.11.1947. A lucrat apoi ca pictor, la Fondul Plastic Bucureşti. A fost arestat de 

autorităţile comuniste la 28.02.1961 sub acuzaţia de „uneltire contra ordinii sociale" şi condamnat în 1962 la 5 ani 

închisoare corecţională. pentru „uneltire contra ordinii sociale". A trecut prin închisorile comuniste Jilava şi 

Văcăreşti, fiind graţiat la 11.04.1964. 

43 Subcapitolul II, 14 - „Cartea neagră" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

44 Subcapitolul II, 15 - „Viza de intrare în ţară (Instrucţiuni generale)" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

45 Subcapitolul II, 16 - „Apatrizi" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

46 Subcapitolul II, 17 - „Cetăţenia locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de nord" este conţinut de variantele A, C, 

D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

47 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul subcapitolul II, 17 - „Cetăţenia 

locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de nord".  

48 Constantin C. Stoicescu (1881-1944), jurist şi om politic român. Licenţiat şi doctor în Drept la Paris (1904); 

profesor - agregat (din 1907) şi titular (din 1913) - de drept roman la Facultatea de Drept a Universităţii din 

Bucureşti; decan al Facultăţii de Drept (1934-1936) şi rector al Universităţii Bucureşti (1936-1938, 1938-1940). 

Membru corespondent al Academiei Române (din 1936). Ministru de Justiţie în guvernele conduse de generalul - 

ulterior mareşalul - Ion Antonescu (15.02.1941-14.08.1942). 

49 Subcapitolul II, 18 - „Paşapoarte colective" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

50 Subcapitolul II, 19 - „Serviciul de poliţie la punctele de fruntarie şi gări" este conţinut de variantele A, C, D, şi H 

ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

51 Subcapitolul II, 20 - „Semnalarea vizelor acordate personalităţilor marcante străine" este conţinut de variantele 

A, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

52 Subcapitolul II, 21 - „Prelungirea valabilităţii paşapoartelor" este conţinut de variantele C, D, E şi H ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

53 Subcapitolul II, 21 - „Prelungirea valabilităţii paşapoartelor - Ad. nr. 3.225/1943 (Instrucţiuni Manual nr. 21)" este 

conţinut de variantele D şi E ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

54 Subcapitolul II, 21 - „Prelungirea valabilităţii paşapoartelor - Urmarea a IV-a, nr. 20.523 din 19 martie/1943" este 

conţinut de variantele C, D şi E ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

55 Subcapitolul II, 22 - „Instrucţiuni pentru eliberarea paşapoartelor de serviciu" este conţinut de variantele E şi H 

ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

56 Subcapitolul II, 23 - „Supravegherea discretă a activităţii şi atitudinii românilor în străinătate" este conţinut de 

variantele A, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

57 Adnotarea lui Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „De reexaminat". 

58 Ştefan I. Mihăilescu (1896-1952), ofiţer de poliţie român. Licenţiat în Drept. Carieră în cadrul Poliţiei române 

(1920-1948); director al Prefecturii de Poliţie Cluj (1921); subinspector de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional 
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de Poliţie Iaşi (martie-aprilie 1937); prefect al Poliţiei Odessa (din 

16.10.1941) ; inspector de Poliţie în cadrul Biroului Controlului Străinilor din Ministerul de Interne şi director 

al Poliţiei Administrative din cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei (1942-1945); inspector de poliţie şi delegat ca 

subdirector general al Poliţiei, împuternicit a îndeplini atribuţiunile cu caracter administrativ (14.03.1945 -

01.01.1948); „comprimat" - în fapt concediat - din funcţie la 01.08.1948. Arestat de autorităţile comuniste la 

24.06.1952, este internat în penitenciarul Făgăraş unde îşi găseşte sfârşitul la 26.11.1952. 

59 Oprea G. Bocioagă (1902-?). Magistrat şi ofiţer de poliţie român. Licenţiat şi doctor în Drept la Universitatea din 

Bucureşti. După o carieră în magistratură, intră în Poliţie în 1935, cu gradul de şef de poliţie clasa a II-a; şef de poliţie 

clasa a I-a (din 1940); subinspector de poliţie şi şef al Serviciului Poliţiei Administrative din cadrul Direcţiei Generale 

a Poliţiei (1940-1945); îndepărtat din serviciu la 03.05.1945 „fără nici o indemnitate, pe temeiul legii pentru 

purificarea administraţiilor publice". În septembrie 1946 este reintegrat în serviciu, fiind transferat la Corpul 

Detectivilor şi, ulterior, pensionat. A fost arestat în trei rânduri de către autorităţile comuniste: 1) în martie 1945, 

fiind internat în lagărul de la Caracal; 2) (27.06.1948-24.06.1956), sub acuzaţia de „activitate intensă contra clasei 

muncitoare"; judecat de Tribunalul Militar Iaşi în 1956, a fost condamnat la 8 ani temniţă grea, exact perioada de 

detenţie executată deja; în perioada celei de-a doua detenţii a trecut prin penitenciarele Piteşti, Craiova, Târgşor, 

Făgăraş şi Focşani; 3) (13.08.1959-13.08.1962), fiind acuzat de apartenenţă la „partide burgheze" şi condamnat 

administrativ - internat în colonii de muncă pe timp de 36 luni; în a treia sa detenţie a trecut prin închisorile şi 

coloniile de muncă Culmea, Periprava, Galaţi, Văcăreşti, Jilava, Focşani, fiind eliberat la 13.08.1962.  

60 Eugen Cristescu (1895-1950), funcţionar de carieră şi ofiţer de poliţie român. Absolvent al Seminarului teologic 

„Veniamin" din Iaşi; ulterior licenţiat în Drept la Universitatea din Iaşi; doctor în Drept. În perioada 01.10.1920 -

15.09.1934 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Siguranţei Generale a Statului, ocupând succesiv funcţiile de subşef de 

birou, şef de birou, şef de serviciu, subdirector şi director; director al Direcţiei Administraţiei de Stat din cadrul 

Ministerului de Interne (15.09.193415.11.1940); după preluarea puterii de către generalul Ion Antonescu este numit 

director al Serviciului Special de Informaţii (15.11.1940-23.08.1944). Arestat la 24.09.1944, este predat autorităţilor 

sovietice la 14.10.1944, fiind transportat, deţinut şi interogat în URSS. Readus  în ţară în aprilie 1946, este judecat şi 

condamnat la moarte (17.05.1946) împreună cu lotul mareşalului Ion Antonescu de către „Tribunalul Poporului", 

pedeapsa fiindu-i comutată la închisoare pe viaţă. A trecut prin închisorile Aiud, Jilava şi Văcăreşti. A decedat în 

penitenciarul Văcăreşti la 12.06.1950. 

61 Subcapitolul II, 23 - „Supravegherea discretă a activităţii şi atitudinii românilor în străinătate - Urmarea a 2-a, nr. 

7.054 din 29 ianuarie 1943 - Circulară trimisă tuturor Ministerelor, Marelui Stat Major, Caselor Autonome şi 

Direcţiunilor Generale Autonome, Academiei Române, etc" este conţinut de variantele A şi H ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

62 Subcapitolul II, 24 - „Certificate de repatriere" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

63 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul pasajul „[...] şi care nu ar face parte 

dintr-o categorie de cetăţeni a căror înapoiere în ţară ar fi interzisă" din cadrul § 2 al subcapitolului II, 24 - 

„Certificate de repatriere". 

64 Adnotarea lui Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „Manual II, 24 - 

Certificate de repatriere. La sfârşitul capitolului se vor adăuga următoarele cuvinte: «Carnetele cu cotoare ale 

certificatelor de repatriere completate vor fi trimise Ministerului pentru control, într- un plic adresat Direcţiunii 

Consulare cu primul curier îndată ce toate certificate au fost emise. La cotoarele astfel înaintate vor fi lăsate 

certificatele eventual greşit completate (Vezi Manual VI, 17 § 9, notă în josul paginii), sau nepredate titularilor pentru 

o cauză sau alta>>". 

65 Subcapitolul II, 25 - „Instrucţiuni confidenţiale referitoare la paşapoarte" este conţinut de variantele A, C, D, şi H 

ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

66 Subcapitolul II, 25 - „Însemnarea cu caracter confidenţial a paşapoartelor sau certificatelor de repatriere eliberate 

unor anumite categorii de posesori de acte de călătorii româneşti şi a vizelor de intrare în ţară a unor anumiţi pose sori 

de paşapoarte străine" este conţinut de varianta H a Manualului Diplomatic şi Consular. 

67 Subcapitolul II, 26 - „<<Dovada>> naţionalităţii române" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi H ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 
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68 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul anexa 1 - „Decretul- lege pentru 

sancţionarea falsurilor comise de evrei şi străini sau în folosul lor" din cadrul subcapitolului II, 26 - „<<Dovada>> 

naţionalităţii române", datorită caracterului antisemit al acestui act normativ, abrogat după 23 august 1944. 

69 Subcapitolul II, 27 - „Emigranţii români în străinătate" este conţinut de variantele A, B, D, E şi H ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

70 Subcapitolul II, 28 - „Măsuri de siguranţă cuprinzând unele adaosuri la Legea naţionalităţii, la Codul Penal, etc." 

este conţinut de variantele C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

71 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul subcapitolul II, 28 - „Măsuri de 

siguranţă cuprinzând unele adaosuri la Legea naţionalităţii, la Codul Penal, etc." - notând pe margine cu creionul: 

„suprimat" - datorită referirilor la legile şi dispoziţiile cu caracter antisemit adoptate de regimul antonescian, 

abrogate după 23 august 1944.
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LEGALIZĂRI ŞI AUTENTIFICĂRI
2
 

Legislaţia de bază în această materie este „Legea pentru autentificarea actelor" din 1 

septembrie 1886 (Hamangiu, I, pag. 1196 [Constantin Hamangiu, Codul general al României, 

cuprinzând adnotate cu numeroase note explicative şi colecţionate după textele oficiale, toate 

Codurile şi legile uzuale cele mai importante, aflate azi în vigoare, vol. I, Constituţia, Legea 

electorală, Codul Civil, Procedură Civilă, Legea Judecătoriilor de Pace, Codul Comercial, 

Codul Penal, Procedură Penală, Codul Silvic, Codul Marin, Codul Militar, Bucureşti, Editura 

Librăriei Leon Alcalay, 1900, 1323 p.]), cu modificările sale ulterioare din 1 ianuarie 1887 şi 11 

februarie 1904. 

Legea menţionată prevede la art. 34, următoarele: „consulatele şi legaţiunile în 

străinătate vor continua să exercite atribuţiunile ce le sunt date prin legile şi regulamentele astăzi 

în fiinţă, în ce priveşte autentificarea sau legalizarea actelor ce li s-ar prezenta". 

Ministerul socoteşte de folos să dea următoarele norme şi precizări în această materie, 

urmând ca ele să fie observate întocmai: 

I. LEGALIZĂRI 

Scopul legalizărilor 

§ 1. O legalizare are un scop îndoit: 

a) Certificarea de către autoritatea competentă că un act este în adevăr semnat de 

persoana sau de autoritatea a cărei semnătură o poartă; 

b) De a da o dată certă unui asemenea act (Cod Civ. art. 1.182). 

Funcţionarii competenţi în afara hotarelor ţării 

§ 2. Sunt competenţi pentru a legaliza acte: 

a) Titularii legaţiunilor şi consulatelor de carieră şi onorifice; 

b) Garanţii acestor oficii, în lipsa titularului; 

c) Funcţionarii acestor oficii, având o delegaţie generală sau specială, înregistrată în 

regulă, dată de titular în scopul de a face legalizări în numele lui. 

Asemenea delegaţii vor fi date cu aprobarea Ministerului Afacerilor Străine şi 

observându-se dispoziţiunile § 10 şi 11 de mai jos. 

§ 3. În lipsa unui consulat, legalizările se fac de către legaţiune. 

Forma legalizărilor 

§ 4. O legalizare se face în temeiul unei petiţii semnată şi adresată oficiului competent, 

procedându-se după cum urmează: 

a) Semnarea sau aplicarea prin ştampilare pe act a formulei de legalizare aprobată de 

Ministerul Afacerilor Străine (anexa 1); 

b) Aplicarea pecetei oficiului competent; 

c) Datarea legalizării; 

d) înregistrarea operaţiunii după indicaţiunile de mai jos de la § 101 şi înscrierea 

numărului de înregistrare pe act, conform § 102; 

e) Semnarea de către funcţionarul competent, care va arăta şi funcţiunea sa. 

O legalizare nu este valabilă fără observarea tuturor acestor condiţiuni. 
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§ 5. Actele private ce urmează să fie legalizate vor fi întocmite în cel puţin două 

exemplare, din care unul va fi semnat în faţa funcţionarului competent să acorde legalizarea. 

§ 6. Formula prevăzută pentru legalizări nu poate fi schimbată. 

§ 7. Fără o încuviinţare specială a Ministerului Afacerilor Străine, un oficiu nu va adeveri 

pe act că este valabil, nici nu va atesta competenţa autorităţilor sau persoanelor care l-au semnat. 

§ 8. In formulă se va menţiona calitatea funcţionarului sau a autorităţii a cărei semnătură 

se legalizează, oficiul competent fiind dator să controleze dacă funcţionarul semnatar avea într-

adevăr calitatea indicată, în momentul când a semnat acel act. 

§ 9. Legalizarea va fi pusă sub semnătură legalizată. Dacă nu este loc liber pe act pentru 

legalizare, acesta va fi lungit prin lipirea unei coli de hârtie albă. 

Ştampila oficiului se va aplica în acest caz, pe înăditură, astfel că foaia adăugată să nu 

poată fi desprinsă, pentru a fi întrebuinţată fraudulos pe alt act. 

§ 10. Ori de câte ori se iveşte o schimbare în personalul competent pentru a legaliza acte, 

conform § 2 de mai sus, oficiul este dator să înainteze Ministerului Afacerilor Străine, 

semnăturile tuturor funcţionarilor competenţi în acea materie. 

§ 11. Consulatele onorifice vor înainta aceste semnături, în dublu exemplar, prin 

mijlocirea legaţiunii sau consulatului general de care depind. 

Acest din urmă oficiu va opri unul din aceste exemplare în arhivele sale, înaintându-l pe 

celălalt Ministerului. 

Competenţa oficiilor în materie de legalizări 

A). Acte emise de autorităţi publice 

§ 12. Oficiile diplomatice sau consulare sunt obligate să legalizeze, la cerere, semnăturile 

funcţionarilor competenţi ai Ministerului Afacerilor Străine (a se vedea § 13 şi anexa 2), întărite 

prin sigiliul Ministerului, dacă actul urmează să fie folosit în circumscripţia sau ţara lor de 

reşedinţă, declaraţia petiţionarului, în această privinţă, fiind îndestulătoare. 

§ 13. Oficiile diplomatice sau consulare nu vor legaliza semnăturile oficiale şi sigiliul 

altor autorităţi române, decât acelea ale Ministerului Afacerilor Străine. Ori de câte ori va fi 

nevoie, serviciul interpreţilor acestui Departament va transmite legaţiunilor şi consulatelor, 

modele ale semnăturilor funcţionarilor delegaţi de ministru, pentru a da legalizări în numele său 

(anexa 2). 

§ 14. Sub rezerva celor arătate în § 34-42 de mai jos, oficiile diplomatice sau consulare 

sunt obligate să legalizeze, la cerere, actele emise sau semnate de autorităţile publice principale 

din circumscripţiile lor, precum şi cele eliberate sau semnate de oficiile diplomatice sau 

consulare străine, funcţionând în aceeaşi circumscripţie. Vor legaliza de asemenea şi semnătura 

camerelor de comerţ locale, având legături cu România, acele ale „coloniilor române", legal 

constituite (în limita instrucţiunilor date de Minister) şi ale parohilor români în străinătate, 

precum şi acele ale notarilor publici, dacă aceste semnături le sunt cunoscute, şi dacă Ministerul 

nu hotărăşte altfel. 

Funcţionarul competent în materie de legalizări, este dator să cunoască care sunt 

autorităţile publice principale din circumscripţia lui, având calitatea de a elibera sau semna acte 

oficiale. 

§ 15. Va avea deci grijă să ceară, din timp, modele ale semnăturilor şi peceţilor 

autorităţilor, ale camerelor de comerţ şi ale notarilor publici, menţionaţi la § 14. 

In nici un caz nu va legaliza semnături necunoscute, folosind în caz de îndoială, 
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mijloacele potrive pentru a se convinge de autenticitatea lor. 

§ 16. In oraşele de reşedinţă sau capitale, oficiile diplomatice sau consulare nu vor 

legaliza în genere, alte semnături oficiale străine, decât acelea ale Ministerului Afacerilor Străine 

ale ţării respective, cele ale legaţiunilor şi consulatelor străine, având reşedinţa în acel oraş, cele 

ale camerelor de comerţ locale, având legături cu România, ale „coloniilor române" şi ale 

parohilor români, dacă aceste semnături le sunt cunoscute şi dacă Ministerul nu dispune altfel. 

§ 17. Şefii oficiilor diplomatice sau consulare, vor putea legaliza întotdeauna semnăturile 

funcţionarilor aflaţi în subordine. 

§ 18. Pentru cererile de legalizare trimise prin poştă din România, şi neînsoţite de taxe 

legale, se recomandă înştiinţarea Ministerului Afacerilor Străine, care poate dispune plata acestor 

taxe în ţară, urmând ca legalizarea să fie făcută fără aplicarea timbrelor consulare. 

§ 19. Ca o înlesnire pentru cei care vor trimite spre legalizare actele lor, neînsoţite de 

taxe, oficiul sesizat poate de asemenea, să înainteze Ministerului actul legalizat, dar netimbrat, 

împreună cu un raport explicând cazul. Inainte de a restitui actul celui în cauză, Ministerul va 

cere depunerea taxelor legale. 

§ 20. Actele trimise din alte ţări decât acea în care funcţionează oficiul respectiv, vor 

putea fi legalizate, fără aplicarea de timbre şi transmise apoi unui oficiu român din ţara de 

reşedinţă a petiţionarului, pentru ca acest oficiu să încaseze taxa respectivă şi să aplice timbrele 

cuvenite. 

§ 21. In genere, oficiile consulare nu vor legaliza semnături din afara circumscripţiunii lor, 

înainte ca ele să fi fost mai întâi legalizate de autoritatea competentă din circumscripţia 

respectivă. Un oficiu consular funcţionând în provincie va putea totuşi legaliza şi semnăturile 

autorităţilor centrale din ţara unde se găseşte, în măsura în care ele îi sunt cunoscute.  

B). Acte private 

§ 22. Sub rezerva celor arătate la § 41 de mai jos, oficiile noastre sunt competente să 

legalizeze semnăturile de pe actele private ale străinilor, în aceleaşi condiţiuni, dacă după 

declaraţia petiţionarului, acele acte sunt destinate a produce efecte în România. 

§ 23. Sub rezerva celor arătate la § 33-42, oficiile noastre au obligaţia să legalizeze, la 

cerere, actele sub semnătură privată, în toate cazurile când acele acte au fost legalizate în 

prealabil, de vreuna din autorităţile menţionate la § 12, 14 sau 16. In asemenea cazuri, se 

legalizează semnătura autorităţilor menţionate, bineînţeles dacă îi va fi cunoscută, iar nu a 

părţilor care au iscălit actul. 

Condiţiuni de îndeplinit pentru legalizarea semnăturilor private 

§ 24. Actele sub semnătură privată ce urmează să fie legalizate de un oficiu, vor fi 

întocmite în cel puţin două exemplare identice, dintre care unul va fi păstrat la dosar. 

§ 25. Constatarea identităţii semnatarilor se va face prin unul din următoarele mijloace: 

a) Prin menţiunea făcută pe act de către funcţionarul chemat a stabili identitatea, că 

interesatul îi este personal cunoscut; 

b) Prin declaraţia a doi martori cunoscuţi acelui funcţionar; 

c) Printr-un certificat de identitate neîndoielnic. 

In caz când funcţionarul chemat să legalizeze un act, ar avea îndoială asupra 

autenticităţii documentului cu care se dovedeşte identitatea, sau asupra identităţii persoanei care 
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semnează actul, el se va putea încredinţa de adevăr, prin oricare alt mijloc va crede cu cale. 

§ 26. Certificatul de identitate sau actul care îi va ţine locul va permite identificarea 

sigură a unui petiţionar, dacă va arăta: 

a) Numele, prenumele şi profesia titularului; 

b) Adresa precisă unde locuieşte; 

c) Numele autorităţii care a eliberat acel act, cu data eliberării şi numărul de ordine; 

d) Semnătura funcţionarului public care l-a eliberat şi sigiliul acelei autorităţi; 

e) Semnătura titularului, iar în caz când nu ar şti să scrie, atestarea acestui fapt. 

§ 27. Constatarea identităţii va fi menţionată într-un proces-verbal datat şi înregistrat în 

regulă, care va fi păstrat la dosar împreună cu petiţia arătată la § 4. Acest proces-verbal trebuie să 

indice, dacă este cazul, actul pe temeiul căruia s-a constatat identitatea şi să arate autoritatea de la 

care emană, data şi numărul lui de ordine (anexa 3). 

§ 28. În procesul-verbal se va mai menţiona prezentarea părţilor în persoană sau prin 

procuratori, în faţa funcţionarului diplomatic sau consular competent, precum şi dacă actul a fost 

semnat în cancelaria legaţiunii sau consulatului, în faţa acelui funcţionar, copia oprită la dosar 

fiind de asemenea semnată de ei. 

§ 29. Când părţile se prezintă prin procurator, o copie de pe procură va fi păstrată la 

dosar, pentru control. 

§ 30. Procura autentică de împuternicire va trebui să fi fost legalizată în regulă de una din 

autorităţile arătate la § 12, 14 sau 16, presupunând, bineînţeles, că semnătura acelei autorităţi este 

cunoscută oficiului chemat să legalizeze actul sub semnătură privată. 

§ 31. Prezenţa părţilor în cancelaria oficiului nu este necesară în cazurile prevăzute la § 

23. În asemenea cazuri nu se aplică nici dispoziţiunile cuprinse la § 25-28, putându-se deci 

legaliza şi acte primite prin poştă sau pe alte căi. 

§ 32. Legalizarea actelor celor ce nu ştiu carte şi care sunt subscrise prin punere de deget 

sau prin aplicarea unui sigiliu (pecete) se face după regulile prescrise mai sus, cu deosebirea că 

ele trebuie să fie semnate şi de acela care l-ar fi scris efectiv, acesta trebuind să fie şi el de faţă, 

pe lângă părţi, înaintea oficiului competent. 

Procesul-verbal de legalizare trebuie să cuprindă în acest caz atât arătarea că părţile nu 

ştiu carte sau cauza pentru care nu pot semna, cât şi declaraţia scriitorului că el a scris acel act, la 

cererea părţilor. 

Scriitorul actului poate servi într-un asemenea caz drept martor pentru dovedirea 

identităţii. 

Acte ce nu pot fi legalizate 

§ 33. Deşi legalizările sunt date, ca regulă generală, fără a se ţine seama de conţinutul 

actelor, oficiile noastre nu vor legaliza semnătura pusă pe un act al cărui conţinut vor fi 

împiedicaţi să-l vadă, sau pe care funcţionarul competent nu l-ar putea citi sau înţelege. 

§ 34. Nu se vor legaliza acte cu conţinut imoral, atingând ordinea publică sau contrare 

intereselor României. 

§ 35. Actele dezertorilor şi nesupuşilor vor fi legalizate numai dacă instrucţiunile cerute 

de la Ministerul Afacerilor Străine pentru fiecare act în parte, ar îngădui-o. 

§ 36. Semnăturile minorilor având discernământul necesar, pot fi legalizate. Actele de 

dispoziţiuni sau conţinând alte obligaţiuni asumate de minori, nu vor fi legalizate decât cu 

învoirea Ministerului, cerută pentru fiecare caz în parte. 
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§ 37. Nu se vor face legalizări în cazurile când funcţionarul competent ar crede că 

semnatarul suferă de o boală mintală, de pe urma căreia nu-şi dă seama de ceea ce a semnat, sau 

că voinţa lui ar fi silită. 

§ 38. Transmiterea şi ipotecarea proprietăţilor agricole rurale, provenite de la stat sau prin 

stat, fiind subordonată dispoziţiunilor Legii nr. 1.361 din 19 martie 1937 (Mon. Of. nr. 67 din 22 

martie 1937), actele de dispoziţie asupra unor asemenea proprietăţi nu pot fi legalizate (sau 

autentificate) decât cu autorizaţie specială care va fi cerută Ministerului. 

§ 39. Actele de dispoziţie sau orice alte acte privind proprietăţile rurale sau urbane 

evreieşti, nu pot fi legalizate (sau autentificate), avându-se în vedere legiuirile speciale din 1940-

1941. 

§ 40. În aceeaşi situaţie se găsesc şi vasele şi plutitoarele aparţinând evreilor sau 

societăţilor evreieşti. Pentru actele referitoare la orice cesiune sau gajare de vase, se vor avea în 

vedere dispoziţiunile date la Manual IV, 14. 

§ 41. Actele de dispoziţie asupra bunurilor, drepturilor sau intereselor străinilor în 

România, nu vor fi legalizate (sau autentificate) decât cu autorizaţia prealabilă a Ministerului 

Economiei Naţionale (Decret-lege nr. 529 din 4 martie 1941). 

Aceste autorizaţiuni vor trebui să fie date în scris şi legalizate de Ministerul Afacerilor 

Străine şi vor rămâne în original sau în copie legalizată în dosarele oficiului. 

§ 42. Din cuprinsul § 38-41, reiese deci că în urma legislaţiei mai recente din anii 1937-

1941, multe ipoteci sau transmisiuni de bunuri nu pot fi efectuate fără ca cei interesaţi să fi 

îndeplinit mai întâi anumite formalităţi. 

Ca o măsură de prudenţă, este deci util ca oficiile să nu legalizeze acte de dispoziţie 

înainte să fie primită o încuviinţare specială transmisă prin Ministerul Afacerilor Străine.  

Asemenea acte de dispoziţie vor fi, de altfel, întotdeauna autentificate şi nu numai 

legalizate, exceptându-se cazurile prevăzute mai jos la § 44-47. Calea normală pentru asemenea 

acte de dispoziţie este ca cel în cauză să dea o procură (legalizată sau autentificată, după cum 

este cazul, de un oficiu diplomatic sau consular) împuternicind o persoană în România să 

semneze actul de dispoziţie necesar. 

II. AUTENTIFICĂRI 

Scopul autentificărilor 

§ 43. Prin procedura investirii actelor cu forma autentică se dau garanţiile legale necesare 

că: 

a) Un act este semnat de persoana sau persoanele ale căror semnături le poartă; 

b) Actul este întocmit la data arătată; 

c) Semnătura sau semnăturile sunt date cu libera voinţă a semnatarilor, deci fără silă; 

d) Semnatarul sau semnatarii aveau deplină cunoştinţă de conţinutul actului; 

e) Nici un cuvânt n-a putut fi schimbat, adăugat sau şters mai târziu dând actului alt 

înţeles decât avea în clipa când a fost autentificat; 

f) Actul astfel întocmit, poate fi investit, în caz de nevoie, cu formula executorie, fără 

hotărâre judecătorească specială. 

Procedura în ţările unde autentificările nu sunt cunoscute 

§ 44. În unele ţări, bunăoară Anglia şi Statele-Unite, procedura investirii actelor cu forma 
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autentică nu este cunoscută de lege. 

În asemenea cazuri, actele vor fi întocmite în conformitate cu „lex loci" adică legalizate 

în regulă cu acea ţară şi apoi legalizate de un oficiu românesc, conform § 14 de mai sus, în 

cazurile când o deplasare a părţilor interesate ar fi prea oneroasă pentru ele. 

§ 45. In ţările unde nu ar funcţiona nici un oficiu diplomatic şi consular român, actele vor 

fi întocmite de asemenea, în conformitate cu „lex loci", deci legalizate de autorităţile competente 

şi de Ministerul Afacerilor Străine, sau altă autoritate superioară a ţării respective, adeverindu-se 

pe deasupra că actul a fost întocmit potrivit legii în vigoare în acea ţară. 

În unele cazuri va fi necesar ca această certificare să fie dată de un notar public 

(„solicitor") sau altă autoritate asemănătoare (ministerele refuzând a se pronunţa). 

§ 46. După ce semnătura Ministerului competent al acelei ţări va fi fost legalizată de 

legaţia sau consulatul său funcţionând într-o ţară unde şi România este reprezentată, legalizarea 

acestei din urmă semnături se va putea face de către legaţiunea sau consulatul ţării în acea 

localitate. 

§ 47. Afară de cazul când s-ar putea dovedi că părţile au plecat în ţara sau localitatea în 

care se găsesc, cu scopul vădit de a evita să investească un act cu forma autentică, tribunalele 

competente din România recunosc actele legal întocmite şi legalizate, bazându-se pe principiul 

„locus regit actum", când următoarele condiţiuni sunt îndeplinite: 

a) Autoritatea sau notarul public care a instrumentat să aibă competenţa după legea ţării 

străine; 

b) Autoritatea sau notarul public să fi constatat consimţământul părţilor şi celelalte 

condiţiuni cerute pentru actele autentice; 

c) Partea împotriva căreia se execută actul, incapabilă în mod absolut sau relativ după 

legea naţională, să fi fost valabil reprezentată; 

d) Dispoziţiunile, a căror executare se cere, să nu contravină ordinii publice sau bunelor 

moravuri din România. 

Funcţionarii competenţi în afara hotarelor ţării 

§ 48. Sunt competenţi pentru a investi acte cu forma autentică: 

a) Titularii legaţiunilor şi consulatelor de carieră, şi 

b) Geranţii acestor oficii, în lipsa lor, însă, numai după ce au fost desemnaţi, în scris, de 

Ministerul Afacerilor Străine, observându-se, în tot cazul, dispoziţiunile § 10 de mai sus. 

Reiese deci că oficiile consulare onorifice nu sunt competente pentru a instrumenta 

autentificări. 

§ 49. Funcţionarii arătaţi la § 48 instrumentează şi dau autenticitate actelor prezentate, 

fiind neapărat asistaţi de un alt funcţionar al oficiului, făcând funcţiunea de grefier, pe temeiul 

unei împuterniciri generale sau speciale, dată de titularul oficiului şi înregistrată în regulă în 

registrul de intrare şi ieşire. 

§ 50. Funcţionarul făcând funcţiune de grefier va contrasemna procesul-verbal de 

autentificare (a se vedea mai jos § 55, lit. i) pe toate exemplarele actului. 

§ 51. În lipsa unui consulat, autentificările se fac de legaţiune. 

Cazurile când actele prezentate vor fi investite cu forma autentică 

§ 52. Sub rezerva celor prevăzute la § 54, petiţionarii singuri vor hotărî în ce cazuri actele 

lor urmează să fie investite cu forma autentică. 
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§ 53. Funcţionarii publici competenţi sunt datori, dacă părţile o cer, să investească cu 

forma autentică, nu numai actele pentru care această formă este cerută de lege sub pedeapsă de 

nulitate, dar şi orice alte acte pentru validitatea cărora legea nu cere asemenea forme.  

§ 54. In toate cazurile când legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii 

române, prevede facerea unei declaraţii sau cereri, funcţionarul care instrumentează va arăta 

părţilor interesate îndatorirea lor să o facă sub formă autentică, sub pedeapsă de nulitate, potrivit 

art. 59 din zisa lege. Se va observa de asemenea că actele de ipotecă sau de donaţie nu se pot face 

decât pe cale autentică. 

Forma autentificărilor 

§ 55. Un act se investeşte cu forma autentică, în urma unei petiţii subscrisă de părţi şi 

prezentată oficiului competent, procedându-se după cum urmează: 

a) înfăţişarea în persoană a părţilor în cancelaria oficiului, înaintea funcţionarului 

diplomatic sau consular, care urmează să dea autentificarea cerută; 

b) înregistrarea petiţiunii; 

c) Prezentarea textului de autentificat, în numărul de exemplare cerut, din care unul va 

fi semnat de părţile interesate; 

d) Funcţionarul competent pentru autentificarea textului vizează toate exemplarele 

pentru neschimbare; 

Această viză se pune sus în dreapta pe fiecare din colile alcătuind textul, prin cuvintele 

„vizat pentru neschimbare", urmate de semnătura şi gradul funcţionarului şi ştampila oficiului; 

e) Dacă părţile se prezintă prin procuratori, aceştia trebuie să aibă procură autentică şi 

specială. In ţările unde legea nu cunoaşte procedura de autentificare, procuratorul va prezenta o 

procură, întocmită după formele legale în vigoare şi valabilă faţă de tribunalele ţării respective. 

Oficiul românesc respectiv va avea grijă să se asigure în acest caz, că procura este într-adevăr 

valabilă în ţara în care a fost dată, arătând aceasta în procesul- verbal de autentificare menţionat 

mai jos la lit. i. In caz contrar, sau dacă aceasta nu poate fi stabilit, se va refuza autentificarea 

solicitată. 

Dacă procura n-a fost autentificată mai înainte, de însuşi oficiul diplomatic sau consular 

care instrumentează, trebuie neapărat să fi fost legalizată de Ministerul Afacerilor Străine sau de 

una din autorităţile menţionate la § 12, 14 şi 16; 

f) Originalul procurii sau o copie de pe ea, legalizată şi certificată, conform cu originalul 

de chiar funcţionarul care va da autenticitate unui text, va fi înregistrat deosebit şi va rămâne la 

dosar; 

g) Procura va fi menţionată în procesul-verbal de autentificare arătat la lit. i, indicându-

se numărul şi data ei, autoritatea de la care emană şi cele care au legalizat-o, precum şi datele şi 

numerele de înregistrare respective; 

h) Funcţionarul care instrumentează şi dă autenticitate actului, se va încredinţa mai întâi 

de identitatea părţilor, potrivit dispoziţiunilor § 25 şi 26. Procesul-verbal special prevăzut la § 27 

nu este cerut pentru autentificarea unui act, deoarece conţinutul acestui proces-verbal figurează 

în însuşi textul autentificării arătat la lit. i; 

i) Funcţionarul competent citeşte apoi actul, sau îl dă de citit funcţionarului făcând 

funcţiunea de grefier, în auzul părţilor, acestea fiind întrebate dacă cuprinsul actului are 

consimţământul lor şi dacă unul din exemplarele înfăţişate este semnat de ele; el invită părţile să 

semneze celelalte exemplare în faţa sa; ia act de declaraţiunea lor şi constată îndeplinirea acestor 
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formalităţi într-un proces-verbal care va fi transcris de un funcţionar al oficiului în josul actului 

însuşi, după modelul stabilit de Ministerul Afacerilor Străine (anexa 4); 

j) Autentificarea este desăvârşită prin datarea actului, prin semnarea lui de către 

funcţionarul care instrumentează împreună cu cel care face funcţiunea de grefier şi prin 

înregistrarea lui la ieşire; 

§ 56. Procesele-verbale arătate la § 55, lit. i, de mai sus, vor purta numere curente, 

începând cu anul calendaristic; numărul din registrul de intrare şi ieşire şi arătarea sumei 

percepută drept taxă consulară. 

§ 57. Funcţionarul care instrumentează este personalul răspunzător ca toate exemplarele 

actului să fie întocmite la fel, fără adăugire, schimbare, lipsă sau ştergere de cuvinte sau locuri 

albe în text. 

§ 58. Exemplarele timbrate ale actului autentificat rămân părţilor interesate, cel netimbrat 

fiind oprit în dosarul oficiului. 

§ 59. Autentificarea actelor acelora ce nu ştiu carte, se face după regulile arătate mai sus 

la § 32. Procesul-verbal de autentificare va cuprinde în asemenea cazuri, menţiunile prevăzute 

mai sus pentru procesele-verbale de legalizare de act sub semnătură privată (anexa 5). Şi în acest 

caz, scriitorul actului poate servi drept martor pentru dovedirea identităţii părţilor. 

§ 60. Acest proces-verbal va trebui să cuprindă sub pedeapsă de nulitate a actului, 

constatarea identităţii părţilor, a martorilor şi a scriitorului actului (dacă este cazul), a înfăţişării 

lor înaintea funcţionarului care dă autenticitatea, a citirii actului în auzul tuturor şi a declaraţiei 

părţilor că actul este făcut cu consimţământul lor şi semnat de ele, sau că nu ştiu să semneze, în 

caz că actul este semnat prin punere de deget sau sigiliu. 

§ 61. Procesul-verbal de autentificare va constata, de asemenea, sub pedeapsă de nulitate, 

că exemplarul păstrat la dosar s-a semnat de părţi, chiar în faţa funcţionarului public care a 

instrumentat. 

§ 62. În caz de boală constatată, sau altă cauză de forţă majoră, care ar împiedica pe 

vreuna din părţi să se înfăţişeze în cancelaria oficiului, funcţionarul diplomatic sau consular 

competent este ţinut să instrumenteze la locuinţa interesatului, dacă acesta se găseşte în oraşul în 

care funcţionează o legaţiune sau un consulat. El va putea delega, în cazuri excepţionale, un 

locţiitor care va fi însoţit de funcţionarul făcând funcţiunea de grefier, conform § 49 de mai sus. 

In asemenea cazuri, indemnizaţia de deplasare cuvenită va fi plătită de părţile interesate, 

potrivit tarifului consular sau instrucţiunilor Ministerului. 

§ 63. Cazul de boală cât şi locuinţa unde s-a instrumentat vor fi menţionate în procesul-

verbal de autentificare (anexa 6). 

§ 64. Legaţiunile şi consulatele nu pot investi cu formula executorie. 

§ 65. Impozitul proporţional prevăzut de Legea timbrului şi plătit în România înainte ca 

actele de natură patrimonială să fie autentificate, nu se va percepe în străinătate. El va fi plătit în 

ţară înainte de executarea celor ce fac obiectul actului. 

§ 66. Actul nul ca act autentic, pentru vreun viciu sau lipsă de formă, poate avea însă 

valoarea unui act sub semnătură privată legalizat, sau a unui act cu dată certă sau a unui început 

de dovadă scrisă, dacă întruneşte condiţiunile cerute pentru unul sau altul din aceste acte. 

§ 67. Consulatele şi legaţiunile pot elibera copii legalizate de pe actele ce au investit cu 

forma autentică, în condiţiunile arătate mai jos la § 87. Nu pot da însă alte exemplare autentice 

decât cele prevăzute în procesul-verbal de autentificare, potrivit art. 55, lit. i. La nevoie, în 

asemenea cazuri, părţile vor putea cere însă să se facă un nou act autentic. 
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Acte ce nu pot fi autentificate 

§ 68. Prevederile § 34-42 se aplică întocmai actelor a căror autentificare se cere. Oficiile 

având în vedere sancţiunile expuse mai jos la § 94-97, pentru orice neîndeplinire a 

dispoziţiunilor luate în această privinţă. 

III. DAREA DATEI CERTE 

§ 69. Prin darea datei certe se adevereşte de către autoritatea competentă că un act i-a fost 

înfăţişat la o anumită dată. Nu se adevereşte însă că acest act este în adevăr semnat de părţile sau 

autorităţile ale căror semnături le poartă. 

§ 70. Oficiile diplomatice şi consulare, de carieră, sunt datoare când li se vor face 

asemenea cereri, să dea dată certă actelor sub semnătură privată sau altor documente, ca facturi, 

etc., când actul sau documentul în chestiune urmează să fie folosit de cetăţeni români în 

circumscripţia acelor oficii sau în ţara lor de reşedinţă sau de cetăţeni români sau străini în 

România. Declaraţia petiţionarului va fi îndestulătoare pentru prezumţiunea că actul înfăţişat va 

servi într-adevăr în circumscripţia sau ţara arătată. 

Darea datei certe se face înregistrându-se petiţia în registrul de intrare şi adeverindu-se 

în josul actului de funcţionarul competent că acel act s-a înfăţişat oficiului la data arătată şi s-a 

înregistrat în regulă în registrul de intrare în acea zi, lună şi an. 

§ 71. Oficiul va opri o copie de pe actul căruia i-a dat data certă şi o va păstra la dosar 

împreună cu petiţia şi un proces-verbal întocmit cu acest prilej (anexa 7). 

§ 72. Se va ţine seamă de cele arătate la § 33-42, dacă este cazul. 
IV. CERTIFICAREA ŞI LEGALIZAREA TRADUCERILOR 

§ 73. Oficiile diplomatice ale ţării, consulatele de carieră şi onorifice sunt competente 

pentru facerea traducerilor, de pe acte oficiale pentru certificarea şi legalizarea lor. 

§ 74. Asemenea acte pot fi de două categorii: 

a) acte cu cuprins mai scurt, de stare civilă, militare, de studii, de identitate, etc., 

necesare cetăţenilor români, aflându-se în circumscripţia oficiului, şi 

b) acte judiciare, de obicei cu cuprins mai lung şi mai greu de tradus. 

§ 75. Oficiile având translatori oficiali desemnaţi de Ministerul Afacerilor Străine sunt, 

din principiu, obligate să traducă ambele categorii de acte menţionate la § 74, cu condiţia ca 

aceste traduceri să fie cerute în scris: 

a) De o autoritate publică română, sau 

b) De un cetăţean român aflându-se în circumscripţia consulară respectivă şi având 

nevoie de aceste traduceri pentru a fi prezentate unei autorităţi publice în România sau în 

circumscripţia consulară sau ţara de reşedinţă respectivă. 

§ 76. Oficiile neavând translatori oficiali, au totuşi datoria să traducă după putinţă actele 

menţionate la § 74, lit. a şi 75 lit. a. 

Actele ce nu se vor putea traduce la un oficiu român, vor fi traduse mai întâi de un 

translator particular, apoi vor fi certificate şi legalizate de una din autorităţile menţionate la § 12, 

14 sau 16 de mai sus. 

§ 77. In caz de nevoie, nimic nu împiedică ca actul respectiv să fie mai întâi tradus într-o 

limbă străină, cunoscută oficiului român respectiv, această traducere fiind apoi tradusă în limba 

română, ambele traduceri fiind însă certificate în regulă. Oficiul român legalizează într-un 
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asemenea caz numai semnătura uneia din autorităţile menţionate la § 12, 14 sau 16 de mai sus. 

§ 78. Un oficiu român nu este dator să facă traduceri pentru o autoritate străină sau pentru 

o persoană neavând cetăţenia română; va certifica şi legaliza însă asemenea traduceri, dacă nimic 

nu se opune. 

§ 79. Competenţa şefilor de oficii sau de misiune, de a certifica ei înşişi o traducere prin 

legalizare, atârnă în primul rând de măsura în care ei cunosc limba străină în care, sau din care, s-

a făcut traducerea. 

Dacă ştiu această limbă destul de bine pentru a lua întreaga răspundere, nimic nu se 

opune ca ei s-o facă. În caz contrariu, vor legaliza numai semnătura unuia dintre funcţionarii 

oficiului, care ar cunoaşte îndeajuns limba străină în chestiune şi care la rândul lui, va fi certificat 

traducerea, potrivit dispoziţiunilor § 17 de mai sus, sau cea a uneia din autorităţile menţionate la 

§ 12, 14 sau 16, care va fi legalizat traducerea mai înainte (anexele 8 şi 10). 

§ 80. În cazurile când un rezumat al unui act este îndeajuns pentru scopul dorit de 

petiţionar, nimic nu se opune ca un oficiu să adeverească printr-o legalizare că acest rezumat 

reproduce întocmai conţinutul actului prezentat. În acest caz, se va avea grijă ca nici un pasaj 

esenţial din acest act să nu lipsească din rezumat. O astfel de adeverire şi legalizare se face pe 

răspunderea funcţionarului diplomatic sau consular competent, care legalizează actul (anexele 9 

şi 11). 

§ 81. Pe actul (care poate fi şi o copie), înfăţişat unui oficiu românesc pentru traducere şi 

legalizare, se va face următoarea însemnare: „înfăţişat la consulatul României 
din ............................................ pentru traducere sub nr ........................ din ............................. ", 
urmată de semnătura funcţionarului care face legalizarea şi de ştampila oficiului. 

V. CERTIFICAREA COPIILOR DE PE REGISTRU 

§ 82. La cererea unui cetăţean român, oficiile diplomatice şi consulare au căderea de a 

legaliza copiile extrase din registrele comerciale, în cazurile când aceste registre sunt ţinute în 

circumscripţia lor sau în ţara lor de reşedinţă, copiile fiind cerute, după declaraţia petiţionarului, 

pentru a fi întrebuinţate în România. 

§ 83. În asemenea cazuri, este însă mai bine ca aceste copii să fie mai întâi certificate de o 

cameră de comerţ locală sau de una din autorităţile publice arătate mai sus la § 14 sau 16, această 

din urmă semnătură fiind apoi legalizată de oficiul român. 

§ 84. Dacă un oficiu legalizează copia, va avea grijă să menţioneze dacă registrul original 

înfăţişat pentru verificare, poartă vreo viză, arătând că este ţinut în conformitate cu prescripţiile 

legii locale. 

§ 85. O copie de pe paginile legalizate dintr-un registru, va fi păstrată la dosar, împreună 

cu petiţia şi un proces-verbal întocmit cu acest prilej. 

VI. CERTIFICAREA ŞI LEGALIZAREA COPIILOR 

§ 86. Avându-se în vedere că oficiile diplomatice şi consulare nu opresc copii de pe actele 

autorităţilor menţionate la § 12, 14 sau 16, sau legalizate de acele autorităţi şi pe care ele le-au 

legalizat apoi, părţile interesate nu pot obţine copii legalizate de pe asemenea acte, fără a înfăţişa 

actul original. 

§ 87. Sub rezerva celor cuprinse la § 86, părţile interesate pot obţine, într-un timp de cinci 

ani, din partea legaţiunilor sau consulatelor de carieră, care au instrumentat, copii legalizate de 

pe actele ce au legalizat sau autentificat şi despre care este vorba mai sus. 
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După acest termen, pentru a obţine copii legalizate de pe asemenea acte, petiţionarii se 

vor adresa Ministerului Afacerilor Străine. 

§ 88. Pentru obţinerea unei copii legalizate de pe un act, trebuiesc îndeplinite următoarele 

condiţiuni: 

a) Ca actul să fie înfăţişat în original; 

b) Ca actul să fi fost emis de oficiul de la care se cere copia sau ca actul să fi fost emis 

sau legalizat de una din autorităţile publice menţionate la § 12, 14 sau 16 de mai sus; 

c) Copia legalizată să fie conformă cu originalul. In caz de deosebire fie ea cât de 

neînsemnată, cum ar fi adăugiri sau lipsuri de cuvinte sau cifre, lăsarea de locuri albe în text, 

cuvinte sau cifre şterse sau schimbate în original sau în copie, se va respinge cererea. 

§ 89. Nimic nu se opune ca un oficiu să legalizeze o copie fotostatică sau fotografică a 

unui act, cu condiţia ca această copie să nu aibă retuşe şi să fie citeaţă şi originalul să fie înfăţişat 

împreună cu această copie. Copia va fi lungită, dacă e nevoie, prin lipirea unei coli de hârtie albă, 

precum s-a arătat la § 9. 

§ 90. Copiile copiilor neavând puterea probatoare în dreptul românesc (art. 1.188, al. 4 

Cod Civ.), nu vor fi legalizate de oficiile române, decât în cazurile excepţionale, când 

petiţionarul arată un motiv deosebit pentru o asemenea legalizare, bunăoară când legea ţării de 

reşedinţă ar recunoaşte asemenea dovezi. 

§ 91. In fiecare caz, se va menţiona pe copia legalizată dacă actul înfăţişat era un original, 

un duplicat sau triplicat, al unui original sau a copiei legalizate. 

§ 92. Se va indica de asemenea de ce autoritate a fost eliberat sau legalizat mai înainte 

actul înfăţişat, precum şi toate datele şi numerele de înregistrare ce poartă. 

§ 93. Se vor avea în vedere dispoziţiunile § 34-36 pentru legalizări de copii de pe acte. 

VII. DISPOZIŢIUNI GENERALE 

Răspunderi şi dispoziţiuni penale 

§ 94. Funcţionarii însărcinaţi cu legalizarea actelor, cu investirea lor cu forma autentică, 

cu darea de dată certă şi cu certificarea sau legalizarea traducerilor sau a copiilor, vor avea în 

vedere dispoziţiunile art. 401-407 ale Codului Penal din 1938 şi cap. XIII din Codul 

Funcţionarilor Publici. 

§ 95. Aceşti funcţionari vor mai avea în vedere dispoziţiunile art. 21 al Legii autentificării 

actelor din 1886, care dispune că „omisiunea vreuneia din formele substanţiale ale unui act 

autentic supune pe funcţionarul public, din vina căruia s-a anulat actul, la pedeapsa destituirii, 

fără prejudiciul altor despăgubiri către părţi, dacă este locul". 

§ 96. Neîndeplinirea dispoziţiunilor § 38-42 de mai sus, poate aduce cu sine anularea 

actului şi expune pe funcţionarul vinovat la o acţiune în daune din partea părţilor păgubite. 

§ 97. Neîndeplinirea dispoziţiunilor § 41 expune pe funcţionarul vinovat la pedepsirea cu 

amendă de la 5.000 la 1.000.000 lei, deosebit de pedepsele disciplinare legale, potrivit 

Decretului-lege nr. 529, art. 12 din 3 martie 1941. 

Taxe şi scutiri 

§ 98. Taxarea actelor prevăzute în instrucţiunile de faţă, se va face potrivit dispoziţiunilor 

tarifului consular. 

Taxarea se va face prin aplicarea de timbre şi înscriere în registrul de casă al oficiului, 
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numărul de casă fiind trecut şi pe act. 

§ 99. Potrivit art. 47 din tariful consular din 1 aprilie 1934, consulii onorifici au dreptul să 

perceapă asupra legalizărilor făcute de oficiile lor, 10% peste taxele obişnuite, fără aplicarea de 

timbre. Sumele astfel încasate sunt menite să acopere, în parte, cheltuielile lor de cancelarie. 

§ 100. Pentru scutiri de taxe, oficiile vor observa dispoziţiunile tarifului consular în 

vigoare, la data înregistrării actelor. 

Actele studenţilor universitari plecaţi în străinătate cu învoirea autorităţilor competente, 

vor fi scutite de taxe consulare, în toate cazurile când actele de legalizat sau de tradus privesc 

studiile lor sau situaţia lor militară. 

Înregistrarea, clasarea şi păstrarea arhivelor  

§ 101. Actele, petiţiile, procesele-verbale şi corespondenţa referitoare la toate operaţiunile 

notariale efectuate de oficiile diplomatice sau consulare, vor fi înregistrate în registrul de intrare 

şi ieşire, fiecare sub un număr deosebit, operaţiunile taxate fiind trecute şi la poziţia respectivă a 

registrului de casă. 

Ambele aceste registre sunt registre publice în sensul art. 1182 din Codul Civil. 

§ 102. Numerele de înregistrare vor fi trecute pe toate actele eliberate părţilor interesate 

ca şi pe minutele, duplicatele sau copiile păstrate la dosar. 

§ 103. Petiţiile şi actele arătate: 

- actele sub semnătură privată de la § 22-32; 

- actele autentificate de la § 55-67; 

- actele cu dată certă de la § 69-72; 

- traducerile certificate şi legalizate de la § 73-81; 

- copiile de pe registre, legalizate de la § 82-85; 

- copiile pentru care s-a cerut legalizarea de la § 86-93, vor fi clasate 

în dosare deosebite pentru fiecare categorie în parte, în ordine cronologică, fiecare petiţie 

împreună cu duplicatele, copiile, procesele-verbale sau corespondenţa. 

§ 104. Aceste dosare vor fi începute şi încheiate la aceleaşi date ca şi registrele de intrare 

şi ieşire ale oficiilor. 

§ 105. La sfârşitul fiecărui an calendaristic, aceste dosare vor fi învelite, şnuruite şi 

sigilate de oficiul respectiv, însemnându-se pe fiecare dintre aceste pachete, anul, precum şi 

numărul total al actelor sau petiţiunilor conţinute în pachet şi numele oficiului care le-a lucrat. 

§ 106. Dosarele referitoare la actele autentice vor fi păstrate cu o grijă deosebită, fiind 

ţinute sub cheie de şeful oficiului sau de funcţionarul care conduce cancelaria, deosebit de arhiva 

generală a oficiului şi dacă e posibil, într-o casă de fier. 

§ 107. După un termen de cinci ani, afară de cazul când Ministerul Afacerilor Străine ar 

hotărî între timp altfel, toate dosarele menţionate la § 103 de mai sus, vor fi trimise acestui 

Departament spre păstrare sau pentru a fi depuse, dacă este cazul, la Arhivele Statului. 

§ 108. Trimiterea dosarelor în ţară potrivit § 107 se va face în cursul primului trimestru 

din al şaselea an. Odată cu înaintarea dosarelor, oficiile care nu au înregistrat acte din una din 

categoriile de la § 103 de mai sus, vor menţiona acest fapt în raportul care însoţeşte actele 

înaintate. Aceste rapoarte vor fi trimise în dublu exemplar, dintre care unul pentru arhivele 

Ministerului Afacerilor Străine, celălalt eventual pentru Arhivele Statului. 

§ 109. În caz de pierdere, distrugere sau nimicire (prin foc, acte de război, etc.) a 

arhivelor, şeful oficiului va raporta faptul Ministerului Afacerilor Străine, îndată ce acesta va fi 



III, 1 

375 

 

 

constatat. 

VIII. DISPOZIŢIUNI TRANSITORII 

§ 110. La intrarea în vigoare a instrucţiunilor de faţă, oficiile diplomatice şi consulare vor 

strânge în dosare toate actele referitoare la autentificările ce au făcut înaintea datei de 31 

decembrie 1936. Aceste dosare vor fi înaintate acestui Departament, potrivit dispoziţiunilor § 

105-108 de mai sus, până la sfârşitul anului curent. 

Celelalte acte vechi privind legalizări etc., vor fi păstrate, cum s-a făcut până acum sau 

cum va dispune eventual Ministerul Afacerilor Străine. 

Actele autentificate în cursul anilor 1937, până în prezent, vor fi rânduite şi păstrate 

conform § 105-108 de mai sus. 

La cele arătate la § 41 şi 42, privind controlul actelor de dispoziţie ale străinilor şi 

evreilor, oficiile vor mai avea în vedere dispoziţiunile Decretului-lege nr. 351 din 1 mai
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Consul general 

1942 (Mon. Of. nr. 101 din 2 mai 1942), observând că autorizaţia prealabilă trebuie dată de 

Subsecretariatul de Stat al Românizării şi transmisă oficiului respectiv prin acest Departament. 

În ceea ce priveşte autentificarea actelor de recunoaştere sau adopţiune, oficiile vor avea 

în vedere dispoziţiunile date la Manual III, 17 şi III, 18 sub rubricile respective. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942. 

Au fost examinate cu cea mai mare atenţiune de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al 

Avocaţilor Publici, fiind găsite conforme legilor în vigoare. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat. Gh. Lecca 
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1. Formula de legalizare  .....................................................................................  

2. Modele de semnături ale Ministerului Afacerilor Străine ...............................  

3. Proces-verbal de constatarea identităţii pentru legalizarea unui 
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semnătură privată  ..................................................................................  
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5. Proces-verbal de autentificare când părţile nu ştiu carte  ................................  

6. Proces-verbal de autentificare la domiciliu  ....................................................  

7. Proces-verbal pentru dare de dată certă unui act  ............................................  

8. Formula pentru certificarea traducerii unui act  ..............................................  

9. Formula pentru certificarea traducerii unui act (în rezumat)  .........................  

10. Formula pentru legalizarea traducerii unui act  .............................................  

11. Formula pentru legalizarea traducerii unui act (în rezumat)  ........................  

ANEXA 1 

1. Consulatul general al României din  ...............................................  
legalizează sigiliul şi semnătura  ........................................................  

 ........................................  194  ..........  

Nr .....................  

Nr. de cassa .....................  

sau: 

2. Le consulat royal de Roumanie à légalise le sceau et la 

signature  ............................................  

le  .....................  194  ........................................................................................................... 

Nr ................  

Nr. de caisse ....................  Le consul 

sau: 

3. Traduceri în alte limbi străine executate de oficiile respective, după aprobarea Ministerului.  
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ANEXA 2 

Specimene de semnături ale Ministerului Afacerilor Străine: 

ANEXA 3 

Legaţiunea regală a României din  .........................................................................................................................  
Consulatul (general) al României ...........................................................................................................................  

PROCES-VERBAL nr. ______________  

Anul ................, luna ..................... , ziua .................  

înaintea noastră: ministru/consul general al României la  ......................................................  

asistat de d-l ............................................, făcând funcţiunea de grefier în pretoriul acestui 

oficiu diplomatic/consular, asupra cererii înregistrată la nr ....................................................  

făcută de ................................. , pentru legalizarea semnăturii sale/lor pusă în faţa noastră pe 

 ........................................ , făcut în dublu exemplar, din care o copie se anexează la dosar, 

constatăm că partea interesată este/părţile interesate sunt cunoscut(e) personal de noi (sau) 

 

Cancelar, făcând funcţiunea de grefier, 

Nr. de înregistrare ...........................  

Sumă percepută drept taxă consulară ...................................................... , conform nr. de cassă 

ANEXA 4 

Legaţiunea regală a României din ..........................................................................................................................  
Consulatul (general) al României  ..........................................................................................................................  

PROCES-VERBAL nr. ______________  

Anul ................, luna ..................... , ziua .................  

înaintea noastră: ministru/consul general al României la  ......................................................  

asistat de d-l ............................................, făcând funcţiunea de grefier s-a prezentat azi (data 

de mai sus) în pretoriul acestui oficiu d-l /d-nii ........................................................................................................  

Identitatea susnumit  ........................................................................... , am constatat-o 

prin ............................................................................................................................................  

Prin petiţia înregistrată la nr ............................................  din  .......................................  

şi verbal în faţa noastră partea interesată /părţile interesate au cerut autentificarea prezentului act 

în .................. exemplare, dintre care unul a fost prezentat nesemnat. 

După ce am vizat (toate) aceste exemplare, am citit actul din cuvânt în cuvânt în 

prezenţa părţii/părţilor care ne-au declarat că cele cuprinse în act sunt cu consimţământul său (lor) 

şi că exemplarele sunt subscrise de d-sa (d-nealor). 

în urmă partea interesată/părţile interesate au subscris în prezenţa noastră exemplarul destinat 

de a rămâne la dosar. 

Văzând că actul a fost timbrat cu timbrele legale. 

NOI: 

Luând act de declaraţiunea părţii interesate/părţilor interesate autentificăm prezentul act. 

Acest proces-verbal s-a semnat de noi şi de d-l  .............................................................  

făcând funcţiunea de grefier. 

constatăm identitatea părţii interesate/părţile interesate prin actul/martorii 
  

 ............ , nr ............. , eliberat de .............  
  

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal ce se anexează la dosar. 
MINISTRU/ 
CONSUL GENERAL, 
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MINISTRU/ 

CONSUL GENERAL, Cancelar, făcând funcţiunea de grefier, 

Nr. de înregistrare ..........................  
Sumă percepută drept taxă consulară ..................................................... , conform nr. de cassă 

ANEXA 5 

Legaţiunea regală a României din ........................................................................................................................... 
Consulatul (general) al României ............................................................................................................................ 

PROCES-VERBAL nr. ______________  

Anul ................ , luna ................... , ziua................... 

înaintea noastră: ministru/consul general al României la  ......................................................  

asistat de d-l ............................................ , făcând funcţiunea de grefier, s-a prezentat astăzi 

(data de mai sus) în pretoriul acestui oficiu d-l /d-nii  ............................................................................................  

şi d-l ........................................................ , servind ca martor. 
Identitatea susnumit  ................................. , am constatat-o prin 

Prin petiţia înregistrată la nr ............................................  din  .......................................  

şi verbal în faţa noastră partea interesată /părţile interesate a(u) cerut autentificarea prezentului 

act în ................. exemplare, dintre care unul a fost prezentat nesemnat. 

După ce am vizat (toate) aceste exemplare, am citit actul din cuvânt în cuvânt în 

prezenţa şi auzul părţii/părţilor care ne-a(u) declarat că cele cuprinse în act sunt cu consimţământul 

său (lor), declarând că nu ştiu/ştiu carte şi a(u) semnat exemplarele actului prin punere de deget, iar 

celelalte părţi şi martorul a(u) declarat că le-a(u) semnat propriu. D-l martor numit mai sus ne-a 

declarat că d-sa a redactat actul după voia părţilor. 

În urmă (părţile ştiutoare de carte) martorul care a scris actul a semnat în prezenţa 

noastră exemplarul ce va rămâne la dosar, iar partea interesată/părţile interesate care n-a(u) putut 

semna propriu, cum s-a arătat mai sus, a(u) pus în dreptul numelui respectiv amprenta degetului 

mare de la mâna dreaptă. 

Văzând că actul a fost timbrat cu timbrele legale, 

NOI: 

Luând act de declaraţiunea părţii interesate/părţilor interesate autentificăm prezentul act. 

Acest proces-verbal s-a semnat de noi şi de d-l  .............................................................  

făcând funcţiunea de grefier. 

MINISTRU/ 

CONSUL GENERAL, Cancelar, făcând funcţiunea de grefier, 

Nr. de înregistrare ..........................  
Sumă percepută drept taxă consulară ..................................................... , conform nr. de cassă 

ANEXA 6 

Legaţiunea regală a României din ..........................................................................................................................  
Consulatul (general) al României ...........................................................................................................................  

PROCES-VERBAL nr. _______________ 

Anul ................ , luna .................... , ziua................... 

In urma cererii făcută de ................................................................................................  

şi înregistrată la nr ................................... , pentru autentificarea unui act şi văzând că din 

cauză de forţă majoră, precum se dovedeşte prin  ........................................................................  

partea interesată/părţile interesate nu a(u) putut să se deplaseze la oficiul nostru, ne-am 
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transportat la domiciliul său(lor) la  .................................................... , strada  ...........................  

nr .......................  şi unde, înaintea noastră, ministru/consul general al României la 

 ................................. asistat de d-l ............................................ , făcând funcţiunea de grefier, 

constatând identitatea părţii interesate/părţilor interesate prin  .............................................................  

şi cerându-ne şi verbal autentificarea prezentului act în ....................... exemplare, dintre care 

unul a fost prezentat nesemnat. 

După ce am vizat (toate) aceste exemplare, am citit actul din cuvânt în cuvânt în 

prezenţa şi auzul părţii/părţilor care ne-a(u) declarat că cele cuprinse în act sunt cu consimţământul 

său (lor), şi că exemplarele semnate sunt subscrise de d-sa (d-lor). 

In urmă partea interesată/părţile interesate a(u) subscris în prezenţa noastră exemplarul 

destinat a rămâne la dosar. 

Văzând că actul a fost timbrat cu timbrele legale, 

NOI: 

Luând act de declaraţiunea părţii interesate/părţilor interesate autentificăm prezentul act. 

Acest proces-verbal s-a semnat de noi şi de d-l  .............................................................  

făcând funcţiunea de grefier. 
MINISTRU/ 

CONSUL GENERAL, Cancelar, făcând funcţiunea de grefier, 

Nr. de înregistrare ..........................  

Sumă percepută drept taxă consulară pentru autentificarea actului ............................... , conform 

nr. de cassă .............................................................................................................................  

ANEXA 7 

Legaţiunea regală a României din ..........................................................................................................................  
Consulatul (general) al României  ..........................................................................................................................  

PROCES-VERBAL nr. _______________ 

Anul ................ , luna .................... , ziua................... 

Înaintea noastră: ministru/consul general al României la  ...............................................  

asistat de d-l  ....................................... , făcând funcţiunea de grefier, s-a prezentat astăzi, 

 ........................... , în pretoriul acestui oficiu, d-l  ........................................................................  

cerând cu petiţia înregistrată la nr ................................... să dăm dată certă prezentei facturi. 

NOI: 

Având în vedere cererea suszisă: 

Văzând şi dispoziţiunile art. 30 din Legea autentificării actelor, 

Dispunem: 

Dăm dată certă prezentei facturi scrisă pe hârtie simplă la care s-au aplicat şi anulat 

timbrele legale. 

MINISTRU/ 

CONSUL GENERAL, Cancelar, făcând funcţiunea de grefier, 

Nr. de înregistrare ..........................  
Sumă percepută drept taxă consulară ...................................................... , conform nr. de cassă 

ANEXA 8 

1. Subsemnatul interpret al consulatului general al României din certific 

conformitatea acestei traduceri cu originalul prezentat în limba .. 
194 
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Nr ......  
Nr. de cassă 

Interpretul consulatului 

3. Le soussigné chancelier du consulat général de Roumanie à  .................................................  

certifie la conformité de la présente traduction avec l'original présenté en langue ............  

.......................... 194 .............  

Nr. ... 

Nr. de caisse ............  
Le chancelier du consulat 

3. Traducere în alte limbi străine executate de oficiile respective, după aprobarea ministrului.  

ANEXA 9 

1. Subsemnatul cancelar al consulatului general al României din ................................................  
certific prezentul rezumat care redă în mod fidel conţinutul originalului prezentat în limba 

194 
Nr ......  
Nr. de cassă 

Cancelarul consulatului 

2. Le soussigné secrétaire du consulat général de Roumanie à  ......................................  certifie 

que le présent résumé rend fidèlement le contenue de l'original présenté en langue roumaine. 

.......................... 194 .............  

Nr. ... 

Nr. de caisse ............  
Le secrétaire du consulat 

107
 

ANEXA 10 

1. Consulatul general al României din............................................................. certifică şi legalizează prezenta 

traducere ca fiind conformă cu originalul prezentat în limba  ...........................................................................  

194 

Nr ........  

Nr. de cassă 

Consul general 

2. Le consulat général de Roumanie à ......................................................................................... certifie et legalise 

la présente traduction comme étant conforme à l'original présenté en langue  ...................................................................  

 ................................... 194 ..................  

Nr. ... 

Nr. de caisse ......................  

Le consul général 

3. Traducere în alte limbi străine executate de oficiile respective, după aprobarea  Ministerului. 

ANEXA 11 

1. Legaţiunea regală a României din  ............................................................................................................  certifică şi 

legalizează prezentul rezumat care redă în mod fidel conţinutul originalului prezentat în limba   

194 

                                                        

107 Traducere în alte limbi străine executate de oficiile respective, după aprobarea 

Ministerului. 
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Nr ........  

Nr. de cassă 

Ministrul României 

2. La légation royale de Roumanie à  ..................................................................................................................................  

certifie et legalise le resumé présente, qui rend fidèlement le contenu de l'original présenté en langue   

 ................................... 194 ..................  

Nr. ... 

Nr. de caisse  .....................  

Le ministre de Roumanie 

3. Traducere în alte limbi străine executate de oficiile respective, după aprobarea Ministerului.  

URMARE I3 

MODIFICĂRI ADUSE DISPOZIŢIUNILOR REFERITOARE LA AUTENTIFICAREA 

ACTELOR 

Oficiile vor avea în vedere, pentru documentarea celor direct interesaţi dispoziţiunile cuprinse în Legea nr. 

66 din 1943, publicată în Monitorul Oficial nr. 29 din 4 februarie 1943, cu următorul cuprins: 

Art. I. Articolele 1.191, 1.192 şi 1.195 din Codul Civil al Vechiului Regat, se modifică precum urmează:
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Art. 1.191 - Dovada actelor juridice al căror obiect are o valoare ce depăşeşte suma de 

25.000 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decât prin act autentic sau prin act sub 

semnătură privată. 

Nu se va primi niciodată o dovadă prin martori, în contra sau peste ceea ce cuprinde 

actul, nici despre ceea ce se pretinde că s-ar fi zis înaintea, la timpul sau în urma confecţionării 

actului, chiar cu privire la o sumă sau valoare ce nu depăşeşte 25.000 lei. 

Părţile însă pot conveni ca şi în cazurile arătate mai sus, să se poată face dovada cu 

martori, dacă aceasta priveşte drepturi de care ele pot să dispună. 

Art. 1.192 - Articolul precedent nu se aplică în cazul când cererea depăşeşte 25.000 lei 

numai prin unirea capitalului cu dobânzile. 

Art. 1.195 - Când aceeaşi instanţă o parte face mai multe cereri pentru care nu are 

înscrisuri, dacă toate aceste cereri, unindu-se trec peste suma de 25.000 lei, dovada prin martori 

nu poate fi admisă, chiar când creditorul ar pretinde că aceste creanţe provin din diferite cauze şi 

că s-au născut în diferite epoci, afară numai dacă creditorul a dobândit aceste drepturi de la alte 

persoane. 

Art. II. În art. 1.193, 1.194, 1.621, 1.686, alin. ultim, Cod. Civil din Vechiul Regat şi art. 

28 din Legea autentificării actelor din 1 septembrie 1886, cu modificările ulterioare, suma de 150 

de lei se înlocuieşte cu acea de 25.000 lei. 

Art. III. In art. 478 Cod Comercial din Vechiul Regat, suma de 500 lei se înlocuieşte cu 

aceea de 25.000 lei. 

Nr. 294. 

RAPORTUL 

D-lui ministru al Justiţiei către d-l mareşal Ion Antonescu, 

conducătorul statului 

Domnule mareşal, 

Legiuitorul Codului Civil, neîncrezător în sinceritatea probei cu martori a căutat să o 

restrângă, interzicând prin art. 1.191, utilizarea acesteia ori de câte ori era vorba de dovedirea 

unei convenţiuni a cărei valoare era mai mare de 150 lei. 

Dacă în 1864, când s-a elaborat textul corespunzător, valoarea de 150 lei constituia un 

criteriu raţional de restrângere a dovezii cu martori, a menţine azi când diferitele aspecte ale 

vieţii au suferit atâtea prefaceri, acelaşi criteriu pentru admisibilitatea dovezii cu martori, 

înseamnă a desfiinţa, în fapt, această utilă probă. 

De aceea socotim necesară punerea în acord a cuprinsului art. 1.191 din Codul Civil cu 

cerinţele vieţii de azi. Această modificare e cu atât mai necesară, cu cât tendinţa doctrinei mai 

noi, mai ales a celei germane, este în sensul lărgirii dovezii cu martori. 

De aceea, ţinând seamă de cele de mai sus, dispoziţiunile Legii pentru majorarea 

competinţii instanţelor judecătoreşti, ca şi de dispoziţiunile cuprinse în art. 243 din Proiectul 

Procedurii Civile din 31 august 1940, propunem majorarea la 25.000 lei, a valorii convenţiunilor 

până la care să fie admisibilă proba cu martori. 

În acest sens, am alcătuit alăturatul proiect de modificare a art. 1.191 şi următorii din 

Codul Civil. Am propus şi adăugarea unui aliniat final la art. 1.191 din Codul Civil, pentru a 

curma controversa existentă, asupra chestiunii de a se şti dacă normele din art. 1.191 din Codul 
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Civil au sau nu caracterul unor dispoziţiuni de ordine publică şi - ca urmare - dacă părţile pot sau 

nu să deroge de la ele. 

Adăugarea propusă se întemeiază pe considerentul că existând o intimă conexiune între 

probă şi dreptul dedus în faţa justiţiei, prin această adăugire se asigură respectul dispoziţiunilor 

de ordine publică. 

Ca un corolar firesc şi pentru buna tehnică legislativă a trebuit să măresc pentru aceeaşi 

raţiune care a dus la modificările de mai sus la acelaşi cuantum sumele prevăzute la art. 1.193, 

1.194, 1.621 şi 1.686, alin. ultim din Codul Civil din Vechiul Regat, articole ce au contingenţă cu 

cele a căror modificare se propun. 

Dacă domnia-voastră împărtăşiţi acest mod de a vedea, vă rog, ca pe baza 

dispoziţiunilor Decretelor-legi nr. 3.052 din 5 septembrie şi nr. 3.072 din 7 septembrie 1940, să 

binevoiţi a-l semna. 

Primiţi, vă rog, domnule mareşal, asigurarea înaltei mele consideraţiuni. 

Ministrul Justiţiei, 

ION C. MARINESCU 

Nr. 13.740. 

Bucureşti, 5 februarie 1943. 

M.A.S., Ad. nr. 17.048/943.
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v. Manual 

VI, 26 § 25 

RENUNŢAREA LA CETATENIA ROMANA4 

§ 1. Legea naţionalităţii din 1939 nu mai cuprinde dispoziţiunile art. 48 din Legea din 

1924, privitoare la renunţări la naţionalitatea română prin act autentic. 

§ 2. Potrivit principiului general de drept că nu trebuie oprită săvârşirea unor acte care nu 

ating ordinea publică şi bunele moravuri, oficiile vor consimţi totuşi, în marginile competenţei lor 

notariale, să autentifice declaraţiuni de renunţare la cetăţenia română sau la orice drept la cetăţenia 

română. 

§ 3. înainte de autentificarea actului se va pune însă în vedere celui în cauză: 

a) că o atare declaraţie unilaterală nu are în sine nici un efect legal dacă actul de 

renunţare nu este coroborat de alte acte sau fapte săvârşite de declarant, prevăzute la titlul II din 

Legea naţionalităţii din 1939 şi aducând cu sine pierderea naţionalităţii române; 

b) că declaraţia poate fi utilă numai dacă legea locală străină cere ca un atare act de 

renunţare să fie întocmit înainte de a se acorda încetăţenirea în ţara respectivă. 

§ 4. Actul de renunţare neavând în sine nici un efect legal asupra 

naţionalităţii declarantului, acesta continuă să beneficieze de drepturile ce avea 

înainte la cetăţenia română, până când se va dovedi că a săvârşit acte aducând cu 

sine pierderea acestor drepturi. 

§ 5. Din cele expuse la § 4 rezultă evident că declarantul rămâne supus în asemenea 

cazuri, tuturor obligaţiunilor (militare, fiscale, etc.) ce ar fi avut dacă n-ar fi semnat actul de 

renunţare. 

§ 6. Renunţările efectuate în conformitate cu prezentele instrucţiuni vor fi întotdeauna 

taxate conform tarifului consular. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor în străinătate cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942. Au fost examinate de d-l profesor Alfred Juvara şi de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al 

Avocaţilor Publici, fiind găsite în deplină conformitate cu dispoziţiunile legale în vigoare. Ministerul de Justiţie a 

confirmat sub nr. 32.360 din 11 martie 1942 că este de acord cu acest text. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca.
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EXECUTAREA SENTINŢELOR JUDICIARE DATE ÎN STRĂINĂTATE108 

Natura problemei 

§ 1. Executarea unei sentinţe pronunţată de un tribunal străin înseamnă pentru orice stat suveran, nu 

numai recunoaşterea unei legi străine ci şi recunoaşterea autorităţii tribunalului străin care a dat sentinţa.  

Cu alte cuvinte, tribunalul naţional, dând un ordin de exequatur al unei sentinţe pronunţate de justiţia unui 

alt stat se subordonează, într-o anumită măsură, magistraţilor care au dat această hotărâre. 

Nici un stat nu poate consimţi deci să întindă respectul datorat principiului lucrului judecat atât de departe, 

încât să primească păreri, poate neîntemeiate ale unor judecători străini sau să îngăduie ca tribunalele lor să 

poruncească executarea unor sentinţe nechibzuite, contrare principiilor de guvernământ ale statului şi poate chiar 

nedrepte. 

Pe aceste obiecţiuni este întemeiată şi maxima de drept roman: „extra territorium jus dicendi impune non 

paretur". 

Principiul general 

§ 2. Această maximă nu contrazice întru nimic principiul recunoscut de „locus regit actum". Fără a 

contesta legalitatea unei hotărâri, un stat suveran poate şi este în drept să împiedice efectele juridice ale hotărârii pe 

teritoriul său naţional, dacă ea nu îndeplineşte anumite condiţiuni în dreptul internaţional.  

In lipsa unei convenţii deosebite, se urmează deci doctrina de drept stabilită în această materie, însă numai 

pe baza aplicării principiului reciprocităţii din partea statului străin.  

Principiul în chestiuni penale 

§ 3. Pentru sentinţele judiciare în materie penală, se aplică întotdeauna principiul teritorial. Nefiind 

executabile dincolo de graniţele ţării unde au fost pronunţate, sentinţele penale nu pot fi supuse procedurii unui 

exequatur. 

Calea de urmat este deci una de extrădare, sau, dacă este cazul, o nouă condamnate din partea 

jurisdicţiunei penale străine. 

Principiul în chestiuni de drept civil sau comercial 

§ 4. In lipsa unei convenţii deosebite
a
 şi pentru a putea obţine un exequatur în România, sentinţa 

pronunţată într-o pricină de drept civil sau comercial va trebui să îndeplinească următoarele condiţiuni:  

1) să fie conformă legilor ţării în care a fost dată şi să aibă acolo autoritatea lucrului judecat (cf. Codul de 

Procedură Civilă art. 374 şi 375); 

2) să fi fost dată de o autoritate judiciară competentă atât în ceea ce priveşte materia cât şi persoana în 

joc; 

3) să nu conţină dispoziţiuni contrarii principiilor de guvernământ, ordinii publice sau bunelor moravuri, 

acceptate de legislaţia noastră (Pr. Civ. art. 374); 

4) ca pârâtul să fi fost citat legal şi să fi avut putinţa să se apere, şi 

5) ca ţara în care s-a dat sentinţa să aplice reciprocitatea de executare cu România 

în această materie (Pr. Civ. art. 374). 

Procedura 

§ 5. Procedura de urmat, în lipsa unei convenţii deosebite, va fi potrivită dreptului 

comun. 

                                                        
a V. de ex. Manual III, 18 § 12, nota 2 „Adopţiunea". 
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Reclamantul se va adresa tribunalului din locul de domiciliu al pârâtului sau 

tribunalului locului unde se află bunurile urmărite (forum rei sitae), cerând executarea 

sentinţei (investirea ei cu titlu executoriu). Pentru acest scop va fi nevoie de serviciile unui 

avocat (v. Manual III, 6). 

La petiţie se vor adăuga toate actele doveditoare că condiţiile expuse mai sus la § 4 

au fost îndeplinite
b
. 

Tribunalul nostru va cita părţile în cel mai scurt timp şi va lua cunoştinţă de 

obiecţiunile lor. Dacă pârâtul se opune la executarea sentinţei, tribunalul va judeca pricina 

în contradictoriu, examinând dacă contestaţia este întemeiată sau nu. Dacă nici una din 

părţi nu are domiciliu în ţară, titlul executoriu se va putea încuviinţa de Tribunalul Ilfov 

(Pr. Civ. art. 375). 

Partea nemulţumită cu hotărârea dată, are un drept de apel şi după aceea de 

recurs la Curtea de Casaţie, urmându-se normele stabilite de Codul de Procedură Civilă
c
. 

Convenţii civile 

§ 6. România este legată de următoarele convenţii în această materie: 

a) Tratatul consular cu Italia din 17 august 1880 (Cond. Trat., nr. 772 [F.C. Nanu, Condica 

Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor 

Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 

1938, nr. 772, p. 206]), cuprinzând următoarele articole
d
: 

„Art. 9. - Cele două guverne contractante se obligă a face să se remită 

semnificaţiunile sau citaţiunile judiciare şi a face să se execute comisiunile rogatorii în 

materie civilă şi comercială prin autorităţile lor respective, pe cât legile ţării nu se vor 

opune la aceasta. 

Recipisele semnificaţiunilor şi citaţiunilor se vor elibera reciproc dacă se vor cere.  

Semnificaţiunile, citaţiunile şi comisiunile rogatorii se vor transmite pe cale 

diplomatică. 

Cheltuielile ocazionate cu remiterea semnificaţiunilor şi citaţiunilor sau cu 

executarea comisiilor rogatorii, vor rămâne în sarcina statului de la care se cere. 

Aranjamentul ce rezultă pentru România şi Italia din schimbarea notelor făcute în 

Bucureşti la 21 şi la 13/5 iulie 1873, este confirmat. In consecinţă, guvernul român va 

trimite totdeauna, însoţite de o traducere franceză, actele ce va voi să facă a se intima în 

Italia, şi guvernul italian, din parte-i, va anexa totdeauna o traducere franceză a actelor ce 

doreşte să facă a se intima în România. 

b
 Toate actele, sentinţa ca şi celelalte documente necesare vor trebui întotdeauna legalizate de un oficiu diploma tic sau 

consular al ţării. 
c
 Se va observa şi Convenţiunea privitoare la procedura civilă de la Haga din 1905 (Textul se găseşte la Manual I, 4). 

d
 

Asupra publicării acestei convenţii, se va observa jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie nr.1.804 din 17 decembrie 

1935, discutată şi dezvoltată pe larg de domnul profesor Mihai A. Antonescu, în broşura: Hotărâri judecătoreşti şi 

arbitrale străine în România, Bucureşti, Curierul Judiciar, 1936, 32 p [Mihai Antonescu, Hotărâri judecătoreşti şi 

arbitrale străine în România. Exequator, proba în justiţie, Bucureşti, Tipografia „Curierul Judiciar", 1936, 32 p.]. 

Cele două guverne vor accepta reciproc actele traduse în franţuzeşte, 

însărcinându- se cu traducerea lor în limba ţării, în cazul când legile lor judiciare ar opri 

intimaţiunea unui act, oricare ar fi, într-o limbă străină. 

Art. 10 - Citaţiunile sau notificaţiunile actelor, declaraţiunile sau interogatoriile 

martorilor, rapoartele experţilor, actele de instrucţiune judiciară şi, în general, orice act 

care trebuie a se executa, în materie civilă sau comercială, după comisiunea rogatorie a 
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tribunalului unei ţări pe teritoriul celeilalte, trebuie să-şi primească executarea pe hârtie 

netimbrată şi fără plată de cheltuieli. 

Totuşi, această dispoziţiune nu se va raporta decât la drepturile datorate în 

asemenea caz guvernelor respective şi nu va cuprinde în nici un chip nici indemnităţile 

datorate martorilor, nici emolumentele ce ar putea să se datoreze funcţionarilor sau 

avocaţilor însărcinaţi cu procedura (avoués) ori de câte ori intervenţiunea lor va fi 

necesară după legi, pentru împlinirea actului cerut. 

Art. 11 - Hotărârile (sententiae) în materie civilă şi comercială pronunţate de 

tribunalele unuia din cele două state contractante şi legalizate în regulă, vor avea, pe 

teritoriul celuilalt îndată ce vor fi dobândit forţa lucrului judecat, aceeaşi putere, ca şi 

hotărârile pronunţate de tribunalele ţării. Cu toate acestea zisele hotărâri nu se vor putea 

executa, şi nu vor produce efectele lor în ceea ce priveşte ipotecile, decât după ce tribunalul 

competent al ţării, unde urmează ca ele să-şi primească execuţiunea, le va fi declarat 

executorii în urma unei judecăţi pronunţate în formă sumară în care se va constata: 

1) că hotărârea a fost pronunţată de o autoritate judiciară competentă; 

2) că citaţiunea părţilor s-a făcut în regulă; 

3) că părţile au fost reprezentate legal sau declarate în lipsă, iarăşi în mod legal; 

4) că hotărârea nu conţine nici o dispoziţiune contrară ordinii publice sau dreptului 

public al statului. Hotărârile de care se vorbeşte mai sus, vor trebui să fie însoţite 

de o traducţiune legalizată în regulă în limba ţării unde vor trebui să-şi primească 

execuţiunea sau în limba franceză. 

Partea interesată, fie direct, fie prin intermediul tribunalului care a pronunţat 

hotărârea, va putea să ceară ca să i se dea puterea executorie. 

Scrisoarea rogatorie care se va expedia pentru acest scop se va putea transmite 

chiar pe cale diplomatică. 

In acest din urmă caz, când partea interesată nu va numi un procurator însărcinat 

a cere ca să se dea hotărârii forţa executorie, un asemenea procurator se va numi din oficiu 

de către tribunalul către care s-a îndreptat cererea. 

Este bineînţeles că cheltuielile de judecată vor trebui, în toate cazurile, să rămână 

în sarcina pârâţilor"; 

b) Declaraţia prin schimb de note cu Elveţia din 20 decembrie 1922 - 11 mai 1923, cu 

privire la executarea reciprocă a hotărârilor civile pronunţate de instanţele judecătoreşti 

(Cond. Trat., nr. 628 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 13541937, întocmită 

sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 628, p. 157]); 

c) Convenţia judiciară cu Bulgaria de la Bucureşti din 11 aprilie 1924 (Cond. Trat., nr. 524 

[F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile 

Ministerului Afacerilor Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 

Imprimeria Naţională, 1938, nr. 524, p. 121]), prevede la: 

Art. 2. - Condamnările la cheltuieli de judecată, pronunţate de tribunalele uneia din 

părţile contractante, contra reclamantului sau intervenientului, dispensat de cauţiune sau 

depozit în virtutea fie a art. 1, fie a legii statului unde acţiunea a fost intentată, vor fi după 

o cerere adresată pe cale diplomatică, făcute executorii gratuit de către autoritatea 

competentă a celeilalte părţi contractante, după legea ţării. 

Art. 3. - Deciziunile relative la cheltuieli de judecată vor fi făcute executorii fără 

ascultarea părţilor, dar cu drept de recurs ulterior al părţii condamnate, conform cu 
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legislaţiunea ţării unde execuţiunea este urmărită. 

Autoritatea competentă pentru a hotărî asupra cererii de exequatur, se va mărgini 

să examineze: 

1) Dacă după legea ţării unde condamnarea a fost pronunţată, copia deciziunii 

întruneşte condiţiunile necesare autenticităţii sale; 

2) Dacă, după aceeaşi lege, deciziunea a dobândit autoritatea lucrului judecat; 

3) Dacă dispozitivul deciziunii este redactat, sau dacă este tradus conform cu 

regula conţinută în art. 8, al. 3. 

Pentru a îndeplini condiţiunile prescrise de aliniatul precedent, numerele 1 şi 2 va 

fi destul o declaraţiune a autorităţii competente a dtatului care cere, constatând că 

deciziunea a dobândit autoritatea lucrului judecat. Declaraţiunea de care fusese vorba, 

trebuie să fie redactată sau tradusă în conformitate cu regula conţinută în art. 8, al. 3". 

d) Convenţia cu Ungaria privitoare la unele chestiuni de procedură civilă şi de drept privat de la Bucureşti, 

din 16 aprilie 1924 (Cond. Trat., nr. 1.079 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 

1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I, Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.079, p. 317]), 

prevede între altele: 

„Art. 11. - Procesele pe care le-ar putea intenta un tată legitim sau moştenitorii săi 

pentru a contesta legitimitatea unui copil, vor fi de competenţa tribunalelor părţii 

contractante al cărui supus este sau ar fi tatăl legitim. 

Deciziunile care au autoritatea lucrului judecat în această materie, vor fi 

recunoscute fără nici o formalitate pe teritoriul celeilalte părţi contractante. 

Art. 12. - Confirmarea unei adopţiuni şi legitimaţiunea vor fi de competenţa 

autorităţilor statului al cărui spus este persoana adoptată sau care legitimează şi nu de cea 

a statului al cărui supus este persoana adoptată sau legitimată. 

Dacă legile statului al cărui supus este persoana ce trebuie adoptată, prevăd, în 

ceea ce priveşte consimţământul şi autorizările necesare, alte dispoziţiuni decât cele cerute 

de legea naţională a adoptantului, se vor observa dispoziţiunile prevăzute de legea 

naţională a persoanei de adoptat. 

Deciziunile relative la acestea vor fi recunoscute fără nici o formalitate pe teritoriul 

celeilalte părţi contractante"; 

e) Convenţia pentru a regula conflictele de legi şi de jurisdicţiune în materie de despărţenie, şi de 

separaţiune de corp (Cond. Trat., nr. 1.282 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 

1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.282, p. 387-

388]), dispune la § 7, că divorţurile pronunţate de tribunalul competent naţional în una din 

ţările contractante, vor fi recunoscute pretutindeni. România este una din cele şapte ţări 

legate încă prin clauzele acestei convenţii (v. Manual III, 15 „Despărţenii" unde textul 

Convenţiei este dat ca anexă) 

§ 7. Oficiile vor mai observa cazurile de executare de sentinţe judiciare pronunţate în 

alte ţări ce se vor prezenta în legătură cu chestiuni de tutelă, punere sub interdicţie’, declararea morţii 

prezumate, succesiuni şi alte chestiuni de drept civil, discutate în acest Manual, sub rubricile respective. 

§ 8. Se va ţine seamă de două convenţii internaţionale pentru executarea sentinţelor arbitrale 

străine şi anume: 

a) Protocolul relativ la clauzele de arbitraj, de la Geneva din 24 septembrie 1923 (Cond. Trat., nr. 

1.494 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile 
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Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 

Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.494, p. 497-498]). Prin art. 1. statele contractante recunosc 

validitatea sentinţelor de arbitraj. România şi alte state au semnat cu rezerva că înţelegerea se 

aplică numai contractelor care sunt declarate comerciale în dreptul nostru naţional: 

b) Convenţiunea pentru executarea sentinţelor arbitrale străine, de la Geneva, din 26 septembrie 

1927 (Cond. Trat., nr. 1.574 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.574, p. 540-541]), pe care România a 

semnat-o cu aceeaşi rezervă ca cea arătată mai sus sub lit. a). 

§ 9. Documentaţia cuprinsă în prezentele instrucţiuni a fost culeasă cu cea mai mare 

grijă, fiind revizuită şi pusă la zi de organele competente ale Ministerului. 

Oficiile diplomatice şi consulare vor supune totuşi Ministerului, toate cazurile de dubiu 

sau neprevăzute în textul de faţă
f
. 

Ele se vor abţine de a lua măsuri care ar putea provoca, mai târziu, vreun conflict de legi 

sau care ar putea da naştere la divergenţe de vederi între Departamentul nostru şi instanţele 

judecătoreşti chemate să aplice legile ţării. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate cu adresa nr. 70.067/1942. Ele au fost 

examinate de d-l profesor A. Juvara şi de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior Juridic al Statului, fiind 

găsite legale. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca. 

e
 Se va observa că sentinţele date de tribunalele noastre pentru punerea unui român - oriunde ar fi domiciliat el - sub 

interdicţiune sau sub autoritatea unui consiliu judiciar, vor avea plin efect în Franţa, fără a avea nevoie de vreun 

exequatur sau măcar de vreo publicitate, aceasta în conformitate cu jurisprudenţa franceză bine stabilită (v. Pillet, 

Droit internaţional privé, I, p. 681 [Antoine Pillet, Traité pratique de droit international privé, Tome I, Paris, Librairie de 

la Société du Recueil Sirey, 1923, 789 p.]). 
f
 Pentru cei care ar dori să studieze mai îndeaproape tema discutată, ne referim la următoarele lucrări de specialitate:  

a) Em[anoil] Dan, Codul de Procedură Civilă adnotat, ed[iţia] Il-a Bucureşti, [Editura Librăriei Leon 

Alcalay] 1914, [980 p.] p. 495-503, cuprinzând numeroase jurisprudenţe în această materie; 

b) M[ircea] Possa, Efectele hotărârilor judecătoreşti străine în România. [Studiu de drept internaţional privat], 

Iaşi, [Institutul de Artă Grafică „N.V. Ştefăniu & Co."], 1919, [327 p.]; 

c) Mihai Antonescu, Notă asupra Sentinţei Comerciale, Trib. Brăila, Secţia I, nr. 100 din 14 aprilie 1932, în 

„Curierul Judiciar XLII", nr. 35, p. 556-560 (1933) [Mihai Antonescu, Notă asupra Sentinţei Comerciale nr. 100, 

Tribunalul Brăila Secţia I-a, Audienţa publică din 14 aprilie 1932, Emil Bercovici prin avocat F. Schwartz cu David 

Leovensohn şi Ferdinand I. Hoppen prin avocat H. Stier. In: „Curierul Judiciar", Bucureşti, Editura Curierul Judiciar, 

1933, anul XII, nr. 35 din 29.10.1933, p. 556-560]; 

d) Mihai Antonescu, Curs de Drept Internaţional Privat, Bucureşti, 1937, p. 477-486 [Mihai Antonescu, Curs 

de Drept Internaţional Privat predat în anul IVde licenţă, Bucureşti, Editura „Cultura Poporului", 1937, 486 p.].
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EXTRĂDAREA
6
 

§ 1. Cu toate că o cerere de extrădare nu poate fi făcută autorităţilor străine decât în 

urma unui ordin dat de Ministerul Afacerilor Străine, este de folos ca legaţiunile şi consulatele să 

cunoască următoarele: 

§ 2. Secţiunea VII (articolele 16-19) a Codului Penal din 1938 tratează despre extrădare. 

Art. 16. - Condiţiunile de fond ale extrădării sunt cele stabilite de convenţiile 

internaţionale, iar în lipsa acestora de reciprocitatea existentă şi dispoziţiile de faţă. 

Art. 17. - Extrădarea cetăţenilor români şi a refugiaţilor politici este oprită. 

Străinul urmărit sau condamnat pentru crimă sau delict de drept comun, comise în 

străinătate, poate fi extrădat. 

Când străinul, refugiat politic, este urmărit şi pentru infracţiuni de drept comun, 

săvârşite în ţară străină, poate fi judecat în România pentru acele infracţiuni de drept comun, 

dacă sunt prevăzute şi de legea română şi dacă nu sunt conexe cu infracţiunea politică. 

Aplicarea pedepsei se face în conformitate cu dispoziţiunile art. 8, alin. 2 şi 3. 

Extrădarea străinilor care au săvârşit infracţiuni în România, sau care intră în prevederile 

art. 10, alin. 1, nu poate fi acordată, după ce au fost judecaţi în România printr-o hotărâre 

definitivă, şi, în caz de condamnare, după ce au executat în întregime pedeapsa sau au beneficiat 

de vreuna din cauzele de stingere a pedepselor prevăzute de legile române. 

În nici un caz extrădarea nu poate fi admisă dacă faptul pentru care a fost cerută nu este 

prevăzut ca infracţiune de legea română sau, dacă s-a împlinit termenul de prescripţie, după 

aceeaşi lege, ori dacă pedeapsa prevăzută pentru acea infracţiune, după legile ambelor state, ar fi 

pedeapsă privativă de libertate mai mică de un an. 

Când infracţiunea este pedepsită în statul care cere extrădarea, cu pedeapsa cu moartea 

sau cu confiscarea bunurilor, extrădarea nu va fi acordată, decât dacă în prealabil se dă asigurare 

că extrădatul nu va fi supus la executarea acestor pedepse. 

Dacă extrădarea este cerută deodată de mai multe state, ordinea de preferinţă este 

următoarea: 

1. Statul în contra intereselor căruia infracţiunea era îndreptată. 

2. Statul pe teritoriul căruia s-a comis infracţiunea. 

3. Statul al cărui cetăţean este infractorul. 

Art. 18. - Extrădatul nu poate fi supus la executarea altor pedepse peste cele prevăzute în 

cererea de extrădare şi nici judecat pentru alte fapte, anterioare extrădării, afară numai dacă 

guvernul român, după o nouă cerere nu acordă consimţământul său. 

Art. 19. - Condiţiunile de fond ale extrădării se aplică şi tranzitării extrădaţilor. 

§ 3. Următoarele Convenţiuni de extrădare încheiate de România sunt în vigoare
7
: 

Belgia din 15 august 1880; Martens S. II. vol. VIII, [nr. 75, p. 460-466] pag. 460 [Georg 

Friedrich Martens, Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de 

droit international. Continuation du Grand Recueil de G. Fr. de Martens par Jules Hopf, 

Deuxième série (1876-1907), Tome VIII, Goettingue, Librairie de Dieterich, 1883, 767 p.]; 

Hamangiu, IX, pag. 318 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi 

regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a 

revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. IX-X, Legi uzuale 1919-1922, Bucureşti, 

Editura Viaţa Românească, 1923, 1288 p.]. 

Bulgaria din 19 aprilie 1924; Martens S. III. vol. XX, [nr. 111-112, p. 463-475] pag. 

463 [Georg Friedrich Martens, Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux 

rapports de droit international. Continuation du Grand Recueil de G. Fr. de Martens par Heinrich Triepel, Troisième 
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série (1908-1944), Tome XX, Leipzig, Librairie Theodor Weicher, 1929, 906 p.]; R.Tr.S.N., vol. XXXIII, 

[nr. 845, p. 209-219] pag. 209 [Société des Nations, Recueil des traités. Recueil des traités et des 

engagements internationaux enregistrés par le Secrétariat de la Société des Nations,  vol. XXXIII, Genève, Imprimé 

pour la Société des Nations par les Imprimeries réunies, S.A. Lausanne, 1925, 453 p.]. 

Grecia. Schimb de note verbale la 12 iunie 1925 (textul la Minister). 

Italia din 15 august 1880; Martens S. II. vol. VIII, [nr. 115, p. 601-607] pag. 601 [Georg 

Friedrich Martens, Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international. 

Continuation du Grand Recueil de G. Fr. de Martens par Jules Hopf, Deuxième série (1876-1907), Tome VIII, 

Goettingue, Librairie de Dieterich, 1883, 767 p.]; Hamangiu, II, pag. 313 [Constantin Hamangiu, 

Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1907, întocmit după textele oficiale, 

Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. II, Legi uzuale 1856-1900, Bucureşti, Editura 

Librăriei Leon Alcalay, 1907, 2232 p.]. 

Luxemburg din 18 iunie 1910; Martens S. III. vol. V, [nr. 34, p. 383-391] pag. 383 [Georg 

Friedrich Martens, Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit international. 

Continuation du Grand Recueil de G. Fr. de Martens par Heinrich Triepel, Troisième série (1908-1944), Tome V, 

Leipzig, Librairie Dieterich-Theodor Weicher, 1911, 964 p]; Hamangiu, VII, [Constantin 

Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1907, întocmit după 

textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. VII, Legi uzuale 1911-1913, 

Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1913, 1552 p.], Monitorul Oficial nr. 13 din 1911. 

Marea Britanie din 21 martie 1893; Martens S. II. vol. XX, [nr. 78, p. 760-766] pag. 760 

[Georg Friedrich Martens, Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit 

international. Continuation du Grand Recueil de G. Fr. de Martens par Felix Stoerk, Deuxième série (1876-1907), Tome 

XX, Goettingue, Librairie de Dieterich, 1895, 923 p.]; Hamangiu, II, pag. 669 [Constantin 

Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1907, întocmit după 

textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. II, Legi uzuale 1856-1900, 

Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1907, 2232 p.], Monitorul Oficial nr. 270 din 1894. 

La 12.I.1929 s-a extins aplicarea dispoziţiunilor tratatului şi asupra anumitor teritorii sub 

mandat britanic (Palestina, Camerun, Tanganica, etc.) iar la 13 martie 1932, s-a extins şi asupra 

Transiordaniei. 

Monacd
8
 din 29 decembrie 1881; Martens S. II. vol. XIV, [nr. 24, p. 117-123] pag. 117 

[Georg Friedrich Martens, Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de droit 

international. Continuation du Grand Recueil de G. Fr. de Martens par Felix Stoerk, Deuxième série (1876-1907), Tome 

XIV, Goettingue, Librairie de Dieterich, 1888, 888 p.]. 

Ţările de Jos
9
 din 9 octombrie 1894; Martens S. II. vol. XXII, [nr. 112, p. 619-624] p. 619 

[Georg Friedrich Martens, Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux  rapports de droit 

international. Continuation du Grand Recueil de G. Fr. de Martens par Felix Stoerk, Deuxième série (1876 -1907), Tome 

XXII, Goettingue, Librairie de Dieterich-Theodor Weicher, 1897, 675 p.]; Hamangiu, II, p. 664 

şi 667 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 

1856-1907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. II, Legi 

uzuale 1856-1900, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1907, 2232 p.]. Monitorul Oficial nr. 35 

din 1895. 

Ungaria din 16 aprilie 1924; R.Tr.S.N., vol. XLII, [nr. 1.038, p. 145-163] p. 145 [Société des 

Nations, Recueil des traités. Recueil des traités et des engagements internationaux enregistrés par le Secrétariat de la 

Société des Nations, vol. XLII, Genève, Imprimé pour la Société des Nations par les Imprimeries 

réunies, S.A. Lausanne, 1925-1926, 469 p.]. 

Statele-Unite din 28 iulie 1924. Monitorul Oficial nr. 79 din 1925. 
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Statele-Unite (Convenţiunea adiţionala) din 10 noiembrie 1936; Martens S. III. vol. XXXV, 

[Treaty Series nr. 916, p. 74-75] p. 74 [Georg Friedrich Martens, Nouveau recueil général de traités et 

autres actes relatifs aux rapports de droit international. Continuation du Grand Recueil de 

G. Fr. de Martens par Heinrich Triepel, Troisième série (1908-1944), Tome XXXV, Leipzig, Librairie Hans 

Buske, 1938, 964 p.]. Monitorul Oficial nr. 59 din 1937. R.Tr.S.N., vol. CLXXXI, [nr. 4.188, p. 177-

181] p. 177 (v. anexa 1) [Société des Nations, Recueil des traités. Recueil des traités et des engagements 

internationaux enregistrés par le Secrétariat de la Société des Nations, vol. CLXXXI, Genève, Imprimé pour la 

Société des Nations par les Imprimeries réunies, S.A. Lausanne, 1937-1938, 509 p.]. 

Slovacia. Schimb de note din 30 august 1940 pentru repunerea în vigoare a Convenţiei cu 

Cehoslovacia din 7 mai 1925. R.Tr.S.N., vol. LIV, [nr. 1.273, p. 51-67] pag. 51 [Société des Nations, 

Recueil des traités. Recueil des traités et des engagements internationaux enregistrés par le Secrétariat de la Société des 

Nations, vol. LIV, Genève, Imprimé pour la Société des Nations par les Imprimeries réunies, S.A. 

Lausanne, 1926-1927, 446 p.]. 

Convenţiunea-internaţională pentru represiunea falsificării de monede Geneva din 20 aprilie 1929. 

R.Tr.S.N., vol. CXII, [nr. 2.624, p. 396-397] pag. 396 [Société des Nations, Recueil des traités. Recueil 

des traités et des engagements internationaux enregistrés par le Secrétariat de la Société des Nations, vol. CXII, 

Genève, Imprimé pour la Société des Nations par les Imprimeries réunies, S.A. Lausanne, 1931, 

439 p.]; v. şi Condica Tratatelor, nr. 1.605 şi 1.606 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale 

României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străinevol.

 II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.605, p. 557, nr. 1.606, p. 558]). 

Convenţiunea internaţională de la Geneva, din 30 septembrie 1921 (Cond. Trat., nr. 1.411 [F.C. 

Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciileMinisterului

 Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.411, p. 458-459]), prevede la art. 4 că 

statele contractante vor lua toate măsurile care sunt în putinţa lor pentru extradiţiunea indivizilor 

acuzaţi de infracţiuni în legătură cu traficul femeilor şi copiilor (v. Manual VII, 13). Convenţia pt. 

reprimarea traficului ilicit cu droguri vătămătoare din 26.6.1936/Cond. Tr. nr. 1.804 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor 

şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor

 Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.804, p. 652] prevede la art. 9 anumite 

norme de extrădare. 

§ 4. In anumite cazuri, oficiile consulare pot primi instrucţiuni de a interveni pe lângă 

autorităţile locale pentru a se obţine arestarea preventivă a infractorului până când se vor 

îndeplini formalităţile diplomatice, care cer timp. Legaţiunile şi consulatele nu vor face însă nici 

un fel de demersuri în asemenea chestiuni, înainte de a primi instrucţiuni precise de la Minister. 

§ 5. Este însă de datoria tuturor oficiilor să semnaleze Ministerului prezenţa unui 

infractor sau a unui refugiat politic român, în ţara lor de reşedinţă sau circumscripţia lor 

consulară îndată ce prezenţa lui le va ajunge la cunoştinţă. 

Rapoarte adresate Ministerului, în asemenea chestiuni, vor fi întotdeauna confidenţiale 

şi transmise prin telegrame cifrate, sau în lipsa vremelnică de comunicaţii telegrafice, prin 

rapoarte cifrate. 

§ 6. In ceea ce priveşte dezertorii, se va observa principiul de drept comun, în urma căruia 

ei nu sunt extrădaţi. 

Acest principiu nu se aplică însă când este vorba de marinari dezertori, precum este 

arătat la Manual IV, 11 sub rubrica „Marinarul dezertor". 
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§ 7. Oficiile diplomatice şi consulare vor supune Ministerului toate cazurile de dubiu sau 

neprevăzute în textul de faţă. 

Ele se vor abţine în orice caz de a lua măsuri care ar putea provoca mai târziu, vreun 

conflict de legi, sau care ar putea de naştere la divergenţe de păreri între departamentul nostru şi 

instanţele judecătoreşti chemate să aplice legile ţării. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate, cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942. 

Textul a fost examinat de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al Avocaţilor Publici, conform 

adresei Ministerului de Justiţie nr. 2.106 din 16 decembrie 1941. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca.
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CONVENŢIUNEA10 

PRIVITOARE LA PROCEDURA CIVILĂ DE LA HAGA, DIN 17 IULIE 1905 

(Publicat în Hamangiu, vol. V, pag. 369 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi 

regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la 

curent până la zi, vol. V, Legi uzuale 1908-1909, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1909, 1029 p.] şi Martens, 

S. III. vol. II, [nr. 51, p. 243-264] p. 243 [Georg Friedrich Martens, Nouveau recueil général de traités et autres actes 

relatifs aux rapports de droit international. Continuation du Grand Recueil de G. Fr. de Martens par Heinrich Triepel, 

Troisième série (1908-1944), Tome II, Leipzig, Librairie Dieterich-Theodor Weicher, 1909, 985 p.]) 

§ 1. Această Convenţie, al cărei text se anexează, a fost semnată şi ratificată de următoarele 

state: 

 

§ 2. Au mai aderat la convenţie, următoarele state: Finlanda şi Marocul-Spaniol. 

§ 3. Pentru situaţiunea noastră faţă de fiecare stat luat în parte, se va vedea Condica 

Tratatelor (Index, sub cuvântul judiciare) [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 

1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul 

Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, Index, p. 49-50]. 

Cu Ungaria avem Convenţia din 16 aprilie 1924 (Condica Tratatelor, nr. 1.079 [F.C. Nanu, 

Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului 

Afacerilor Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 

Naţională, 1938, nr. 1.079, p. 317]). 

Cu Germania avem Declaraţia din 28 februarie 1929 (Condica Tratatelor, nr. 726), completată 

prin schimbul de note din octombrie-noiembrie 1931 (Condica Tratatelor, nr. 731 [F.C. Nanu, Condica 

Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor 

Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, 

nr. 726, p. 186; nr. 731, p. 187]). 

Cu Slovacia avem un schimb de note din 30 august 1940, pentru repunerea în vigoare a 

Convenţiei încheiate cu Cehoslovacia, la Bucureşti la 7 mai 1925 (Condica Tratatelor, nr. 556 [F.C. Nanu, 

Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului 

Afacerilor Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 

Naţională, 1938, nr. 556, p. 131]), relativ la protecţia şi asistenţa judiciară reciprocă în materie de 

drept civil şi comercial, precum şi asupra afacerilor necontencioase (R.Tr.S.N., vol. LIV, [nr. 

1.275, p. 51-67] pag. 67 [Société des Nations, Recueil des traités. Recueil des traités et des engagements 

internationaux enregistrés par le Secrétariat de la Société des Nations, vol. LIV, Genève, Imprimé pour la 

Société des Nations par les Imprimeries réunies, S.A. Lausanne, 1926-1927, 446 p.]). 

§ 4. Conform articolului 1 şi 9 ale Convenţiei, România a declarat că înţelege ca cererile de 

semnificări şi comisiunile de executat în România să fie făcute pe cale diplomatică. Belgia, 

Finlanda, Islanda, Italia şi Portugalia au făcut aceeaşi declaraţie. 

Germania, Olanda, 

Belgia, Portugalia, 
Danemarca, România, 

Spania, Rusia, 

Franţa Suedia, 

Italia, Elveţia, 

Luxemburg, 

Norvegia, 

Ungaria 
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§ 5. Pentru executarea clauzelor acestei Convenţii, se va consulta Manual III, 6 sub rubrica 

„Asistenţa judiciară şi consultaţii juridice”. 

§ 6. Legaţiunile şi consulatele, funcţionând în ţările care nu sunt legate de această 

convenţie, vor avea grijă, dacă cazul se înfăţişează, să cerceteze pe ce cale şi în ce condiţiuni s-ar 

putea executa cererile de comunicări şi comisiunile primite. 

Este întotdeauna în folosul nostru, ca asemenea comunicări să poată fi efectuate dea 

dreptul, prin îngrijirea agenţilor noştri diplomatici sau consulari, pentru a scuti pe cei direct 

interesaţi de cheltuieli de prisos. 

§ 7. Pentru chestiunea asistenţei judiciare gratuite, în ţările unde nu este acordată 

cetăţenilor noştri, se vor vedea normele expuse în Manual III, 6. 

§ 8. Oficiile diplomatice şi consulare vor supune Ministerului toate cazurile de dubiu sau 

neprevăzute în textul de faţă. 

Ele se vor abţine în orice caz de a lua măsuri care ar putea provoca mai târziu, vreun 

conflict de legi sau care ar putea da naştere la divergenţe de vederi între Departamentul nostru şi 

instanţele judecătoreşti, chemate să aplice legile ţării. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise tuturor oficiilor din străinătate, cu adresa ministerială nr. 29.766 din 

16 aprilie 1942, fiind examinate şi găsite bune de d-l profesor Alfred Juvara şi d-l M. Paleologu, membru în Consiliul 

Superior al Avocaţilor Publici. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca. 

CONVENTION RELATIVE À LA PROCÉDURE CIVILE 

SIGNÉE À LA HAYE, LE 17 JUILLET 1905 

I. Communication d'actes judiciaires et extrajudiciaires 

Article 1. En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de 

personnes se trouvant à l'étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du 

Consul de l'Etat requérant adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. La demande 

contenant l'indication de l'autorité de qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité des parties, 

l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont il s'agit, doit être rédigée dans la langue de 

l'autorité requise Cette autorité enverra au Consul la pièce prouvant la signification ou indiquant 

le fait qui l'a empêchée. 

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la demande du Consul seront 

réglées par la voie diplomatique. 

Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats 

contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les 

mentions indiquées à l'alinéa premier, lui soit adressée par la voie diplomatique. 

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants 

s'entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.
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Article 2. La signification se fera par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis. 

Cette autorité sauf les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner à effectuer la signification par 

la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement. 

Article 3. Si l'acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans 

la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s'il est accompagné d'une traduction dans 

l'une de ces langues, l'autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la demande, 

fera signifier l'acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l'exécution de 

signification analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à cette 

législation. Si un pareil désir n'est pas exprimé, l'autorité requise cherchera d'abord à effectuer la 

remise dans les termes de l'article 2. 

Sauf entente contraire, la traduction prévue dans l'alinéa précédente sera certifiée 

conforme par l'agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur 

assermenté de l'Etat requis. 

Article 4. L'exécution de la signification prévue par les articles 1, 2 et 3, ne pourra être 

refusée que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter 

atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. 

Article 5. La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et 

légalisé du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait, la 

forme et la date de la signification. 

Si l'acte à signifier a été transmis en double exemplaire, le récépissé ou l'attestation doit 

se trouver sur l'un des doubles ou y être annexé. 

Article 6. Les dispositions des articles qui précédent ne s'opposent pas: 

1) A la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se 

trouvent à l'étranger; 

2) A la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les 

soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de 

destination; 

3) A la faculté pour chaque Etat de faire faire directement, par les soins de ses agents 

diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant 

à l'étranger. 

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des conventions intervenues 

entre les Etats intéressés l'admettent ou si, à défaut de conventions, l'Etat sur le territoire duquel 

la signification doit être faite ne s'y oppose pas. Cet Etat ne pourra s'y opposer lorsque, dans le 

cas de l'alinéa 1-er, numéro 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l'Etat 

requérant. 

Article 7. Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de 

frais de quelque nature que ce soit. 

Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant e 

remboursement des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou par l'emploi 

d'une forme spéciale dans les cas de l'article 3. 

II. Commissions rogatoires 

Article 8. En matière civile et commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant 

pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à 

l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit 
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un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires. 

Article 9. Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'Etat requérant 

à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. Cette autorité enverra au Consul la pièce constatant 

l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant la fait qui en a empêché l'exécution. 

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission seront réglées 

par la voie diplomatique. 

Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats 

contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient 

transmises par la voie diplomatique. 

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants 

s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs 

autorités respectives. 

Article 10. Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la 

langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien 

elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme 

par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de 

l'Etat requis. 

Article 11. L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera 

obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une 

commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formée à cet effet par une partie 

intéressée. Ces moyens de contrainte ne sot pas nécessairement employés s'il s'agit de la 

comparution de parties en cause. 

L'autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera 

procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister. 

L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que: 

1) Si l'authenticité du document n'est pas établie; 

2) Si, dans l'Etat requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les 

attributions du pouvoir judiciaire; 

3) Si l'Etat sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu la juge de nature à 

porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. 

Article 12. En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera 

transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par 

la législation de celui-ci. 

Article 13. Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité 

requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas de 

l'article 11, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée et, 

dans le cas de l'article 12, l'autorité à laquelle la commission est transmise. 

Article 14. L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire 

appliquera les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre. 

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit 

procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation 

de l'Etat requis. 

Article 15. Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la faculté pour 

chaque Etat de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les 

commissions rogatoires, si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou 

si l'Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée ne s'y oppose pas. 



III, 5 

398 

 

 

Article 16. L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au 

remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. 

Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le 

remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais 

occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins 

n'ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l'application éventuelle de l'article 

14, alinéa 2. 

III. Caution judicatum solvi 

Article 17. Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être 

imposée, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans 

le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui 

seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats. 

Le même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants 

pour garantir les frais judiciaires. 

Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs 

ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans 

conditions de domicile continueront à s'appliquer. 

Article 18. Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des un 

des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou 

du versement en vertu soit de l'article 17, alinéa 1 et 2, soit de la loi de l'Etat où l'action est 

intentée seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires 

par l'autorité compétente dans chacun des autre Etats contractants. 

La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du 

procès est fixé ultérieurement. 

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants 

s'entendent pour permettre que la demande d'exéquatur soit aussi faite directement par la partie 

intéressée. 

Article 19. Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans 

entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la 

législation du pays où l'exécution est poursuivie. 

L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exéquatur se bornera à examiner: 

1) si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la 

décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité; 

2) si d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée; 

3) si, le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit 

dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, 

ou bien s'il est accompagné d'une traduction, faite dans une de ces langues et, sauf entente 

contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par 

un traducteur assermenté de l'Etat requis. 

Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, nr. 1 et 2, il suffira d'une 

déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constant que la décision est passée en 

force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf entente contraire, certifiée par le 

plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la justice dans l'Etat requérant. La 

déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être rédiges ou traduits conformément 
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à la règle contenue dans l'alinéa 2, numéro 3. 

IV. Assistance judiciaire gratuite 

Article 20. Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les 

autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-

mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée. 

Article 21. Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré 

ou reçue par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut de celle-ci, par les 

autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières autorités n'appartiendraient pas à 

un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des 

déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou d'une déclaration, délivré ou reçue par un 

agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l'étranger appartient. 

Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée le certificat ou la 

déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du 

pays où le document doit être produit. 

Article 22. L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration 

d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès 

des autorités des autres Etats contractants. 

L'autorités chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, 

dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et 

renseignement qui lui sont fournis. 

Article 23. Si le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite a été accordé au ressortissant 

d'un des Etats contractants, les significations relatives au même procès qui seraient à faire dans 

un autre de ces Etats ne pourront donner lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant à l'Etat 

requis des frais occasionnés par l'emploi d'une forme spéciale en vertu de l'article 3. 

Dans le même cas, l'exécution de commissions rogatoires ne donnera lieu qu'au 

remboursement par l'Etat requérant à l'Etat requis des indemnités payées aux témoins ou aux 

experts, ainsi que des frais nécessités par l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2. 

V. Contrainte par corps 

Article 24. La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure 

simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée au 

étrangers appartenant à un des Etats contractants dans les cas où elle ne serait pas applicable aux 

ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, 

pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du 

ressortissant d'un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger. 

VI. Dispositions finales 

(inutil de reprodus aici)



MANUAL III, 6 

400 

 

 

ASISTENŢĂ JUDICIARĂ 

ŞI CONSULTAŢII JURIDICE11 

I. PRINCIPII GENERALE 

1. Administraţii de stat 

§ 1. Regula generală administrativă cere ca autorităţile de stat să-şi dea un ajutor oficial 

reciproc, la nevoie, în limita atribuţiilor lor. Este deci de datoria legaţiunilor şi consulatelor să 

dea orice lămuriri sau informaţii cu putinţă, când acestea vor fi cerute de vreo administraţie sau 

instituţie publică română. 

Se lasă la aprecierea şefilor de oficiu dacă aceste răspunsuri vor fi transmise autorităţilor 

solicitatoare, direct sau prin mijlocirea Ministerului Afacerilor Străine. Dacă ajutorul sau 

lămuririle cerute nu pot fi date fără cheltuieli, se vor cere instrucţiuni prealabile de la Ministerul 

Afacerilor Străine, în cazul când autoritatea direct interesată nu va fi trimis suma necesară. 

2. Cetăţeni români 

§ 2. În ceea ce priveşte asistenţa judiciară de dat cetăţenilor români peste graniţele ţării, se 

vor avea în vedere următoarele: 

De când regimul capitulaţiunilor a fost pretutindeni suprimat, politica de urmat pentru 

fiecare stat ar trebui să tindă spre obţinerea, pentru cetăţenii săi din străinătate, a unui tratament 

bazat nu numai pe principiul clauzei naţiunii celei mai favorizate, ci a unuia similar cu cel hărăzit 

propriilor cetăţeni ai ţării respective. 

Acest principiu este acceptat şi consacrat de jurisprudenţa şi de doctrina noastră şi 

enunţat clar în art. 1.066 al proiectului de Cod de Procedură Civilă din 1940, cu următorul text: 

„dispoziţiunile prevăzute de legea română în materie de asistenţă judiciară sunt aplicabile şi 

străinilor". 

Ştim prea bine că în afara graniţelor, românii nu sunt întotdeauna trataţi pe picior de 

egalitate cu străinii şi tocmai pentru aceea este nevoie de o vigilenţă deosebită a reprezentanţilor 

noştri diplomatici şi consulari, pentru a împiedica nedreptăţile care sunt săvârşite zilnic în contra 

multora dintre compatrioţii noştri. 

Principiile generale mai jos arătate se aplică atât în materie penală, cât şi în pricinile 

civile sau comerciale semnalate oficiilor noastre. 

Concepţia că nu trebuiesc date asistenţă sau lămuriri juridice de către un funcţionar 

consular sau diplomatic, deoarece „principial" asemenea consultaţii juridice nu ar fi de 

competenţa lor, ci de aceea a unui avocat, este fundamental greşită. Datoria oficiilor noastre este 

tocmai de a veni, în limitele putinţei, în ajutorul cetăţenilor nedreptăţiţi şi de a observa şi raporta 

Ministerului tratamentul ce li se acordă, pentru a se putea lua măsurile necesare, prin demersuri 

sau, dacă este nevoie, prin aplicarea principiului reciprocităţii. Este, pe de altă parte, o greşeală a 

încerca să obţinem pentru cetăţenii noştri un tratament excepţional de favoare, contrar 

principiilor de drept comun sau ordinii publice a ţării respective. Un cetăţean român, bunăoară, 

care va fi săvârşit un delict într-o ţară străină, nu se poate aştepta de la consulul ţării, decât la 

interesul sau ajutorul strict îndestulător pentru a i se asigura un tratament legal şi egal cu cel de 

care s-ar bucura un cetăţean al ţării respective, într-un caz similar. Nu se va încerca deci să se 

obţină mai mult decât acestea din partea autorităţilor străine de poliţie sau judiciare. 
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3. Cetăţeni străini 

§ 3. Cetăţenii străini sau fără naţionalitate, de origine română, au un drept moral la 

solicitudinea noastră. Aceasta se aplică atât minoritarilor români din Ungaria, Rusia, ţările 

balcanice sau din America, româncelor de sânge devenite străine prin căsătorie, cât şi românilor 

care şi-au pierdut cetăţenia română pentru o cauză sau alta. Oficiile noastre nu pot sta 

nepăsătoare faţă de nedreptăţile ce ar fi săvârşite în contra lor. Asemenea cazuri care, de cele mai 

multe ori, nu pot fi îndreptate printr-o intervenţie oficioasă, vor fi urmărite îndeaproape, 

raportându-se Ministerului în toate amănuntele. 

4. Străini de origine 

§ 4. Cetăţenii străini, de altă origine decât cea românească, nu au dreptul la nici un fel de 

lămuriri, sfaturi sau asistenţă legală. 

Se lasă însă la aprecierea şefilor de oficiu în ce măsură socotesc de folos să satisfacă 

cereri de această natură, ca un act de curtenie sau umanitate, avându-se întotdeauna în vedere 

latura morală a pricinii (de exemplu, când ar fi vorba de lămuriri asupra unor chestiuni de fapt 

sau de drept în legătură cu o subvenţie alimentară, fie ea chiar datorată de un român sau când 

este vorba de a se încasa datorii făcute în străinătate de cetăţeni români). În cazurile îndoielnice, 

se vor cere instrucţiuni de la Minister. 

II. ASISTENŢA JUDICIARĂ 

§ 5. Cu toată greutatea de a fixa norme precise într-o materie atât de vastă şi variată, 

oficiile vor avea în vedere următoarele: 

Afară de limitările indicate mai jos, sub literele a-c, toţi românii au drept la ajutorul şi 

protecţia oficiilor noastre diplomatice şi consulare. 

Acordarea sprijinului cerut nu atârnă de faptul dacă un român este sau nu înmatriculat la 

oficiul în chestiune sau la vreo altă legaţiune sau vreun alt consulat, nici dacă solicitatorul este 

sau nu titular al unui paşaport naţional valabil. 

Nu au nici un drept legal la ajutor sau protecţie: 

a) cei a căror drepturi la cetăţenia sau supuşenia română sunt îndoielnice (pentru 

românii de origine vezi § 3 de mai sus); 

b) cei pentru care autorităţile române competente au făcut o cerere de extrădare (Manual 

III, 4); 

c) dezertorii şi cei nesupuşi la recrutare sau incorporare, prevăzuţi la Manual IV, 2 au 

drept la asistenţa juridică a oficiilor noastre, numai în cazuri penale sau când sunt arestaţi sau 

când se găsesc într-un câmp de concentrare. Nu au însă dreptul la asistenţă în pricini civile sau 

comerciale. Familiile lor vor putea face totuşi apel la protecţie, ca orice alţi cetăţeni români. 

§ 6. Oficiile diplomatice şi consulare sunt datoare să aducă la cunoştinţa cetăţenilor 

români direct interesaţi, dreptul la asistenţa judiciară (gratuită sau nu) pe care o pot pretinde, mai 

ales în pricini penale. Clauzele respective din Convenţia privitoare la procedura civilă de la Haga din 17 

iulie 1905 (Manual I, 4) vor fi comunicate celor interesaţi, când va fi cazul. 

§ 7. Pentru ca această documentaţie să fie într-adevăr de folos, oficiile vor avea grijă să-şi 

procure, spre a fi păstrate cu instrucţiunile de faţă, toate dispoziţiunile în vigoare în privinţa 

asistenţei gratuite în ţara lor de reşedinţă (Manual I, 4 anexa, art. 20). 

§ 8. Oficiile diplomatice sau consulare vor face, când va fi nevoie, toate intervenţiile 

trebuincioase pentru a dobândi asistenţa judiciară (gratuită sau nu) de care au nevoie cetăţenii 

români care se vor adresa lor. Instrucţiuni deosebite de la Minister nu sunt necesare, afară de 
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cazul când asistenţa cerută ar urma să fie plătită din bugetul statului. 

§ 9. Oficiile diplomatice sau consulare vor emite sau legaliza, cu scutire de taxă, 

certificatele sau declaraţiunile de paupertate cerute prin art. 21 al Convenţiei de la Haga din 1905 

(Manual I, 4 anexa), în ţările legate prin zisa convenţie ori în toate ţările unde un asemenea act ar 

putea fi de folos românilor interesaţi. 

Actele de paupertate nu vor fi emise fără o serioasă verificare şi nici legalizate, în 

cazurile când oficiul în cauză are motive a se îndoi de sinceritatea conţinutului lor. 

§ 10. Dacă se constată că, abuzând de buna credinţă a unui funcţionar diplomatic sau 

consular, un cetăţean a dobândit un certificat sau o legalizare dovedind o stare de paupertate 

necorespunzătoare adevărului, oficiul în cauză va avea grijă să comunice numaidecât acest fapt 

autorităţilor străine competente, pentru a se putea retrage asistenţa judiciară gratuită sau alte 

avantaje obţinute fraudulos. 

§ 11. In cazurile când asistenţa judiciară urmează să fie plătită de cei interesaţi, oficiile 

române vor avea grijă să se adreseze unor avocaţi bine cunoscuţi şi bucurându-se de o reputaţie 

de mâna întâia. Se vor asigura în prealabil ca pretenţiile de onorariu ale acestor avocaţi să fie 

normale. 

Scrisorile oficiale în legătură cu asemenea chestiuni vor purta menţiunea că sunt date 

„fără nici un fel de obligaţiune pentru oficiul respectiv sau pentru statul român". 

Dacă există un consilier legist pe lângă oficiu, el va fi consultat, înainte de a se alege un 

avocat. Funcţionarii care recomandă un avocat, vor lăsa la dosarul respectiv un „pro- memoria", 

însemnând pe ce temei a fost indicat şi adăugând apoi orice plângeri sau reclamaţii la care 

alegerea făcută va fi dat loc sau orice scrisori de mulţumire primite apoi din partea clienţilor 

respectivi. 

Cererile pentru recomandarea unui avocat în România vor fi făcute în scris de cei 

interesaţi şi înaintate Ministerului Afacerilor Străine pentru a fi rezolvate. 

§ 12. Orice funcţionar care va fi avut un folos personal, însărcinând un avocat cu apărarea 

intereselor unui cetăţean român sau străin, va fi rechemat de Minister, îndată ce aceasta s-ar 

dovedi, urmând să i se aplice dispoziţiunile Codului Funcţionarilor Publici, art. 137, lit. e 

(destituire), acest fapt constituind o „primire de bani, daruri sau alte avantaje de la cei care vin în 

contact cu administraţia, pentru orice fel de serviciu în legătură cu administraţia". 

§ 13. Oficiile române sunt datoare să se intereseze, uzând de tot tactul necesar, de soarta 

cetăţenilor români acuzaţi de fapte penale. 

Această sarcină incumbă în primul rând reprezentanţilor consulari. Aceştia sunt datori să 

se adreseze în asemenea cazuri autorităţilor judiciare competente, cerând toate lămuririle 

necesare. 

Când este cu putinţă: 

a) vor cere autorizaţia trebuincioasă pentru a vizita pe cel în cauză (dacă ar fi închis) sau 

să trimită un delegat pentru a hotărî în cunoştinţă de cauză măsurile ce ar putea fi luate în 

interesul său pe baza principiilor expuse mai sus la § 2. însuşi faptul că un reprezentant al ţării se 

interesează de soarta lui, fie el vinovat sau nu, este adesea un sprijin pentru un conaţional în 

nenorocire; 

b) se vor pune, dacă este cazul, în legătură cu avocatul apărării, pentru a cere toate 

lămuririle necesare; 

c) vor cere examinarea dosarului pentru a putea da apoi Ministerului Afacerilor Străine 

toate lămuririle trebuincioase; 

d) vor trimite un reprezentant la dezbaterile tribunalului când se va judeca pricina; 
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e) vor raporta legaţiunii, în cazul când ar fi de bănuit că se procedează nedrept faţă de 

inculpat, pentru a se putea face intervenţiunile diplomatice necesare, dacă este cazul.  

§ 14. În raportul prin care se aduce la cunoştinţa Ministerului Afacerilor Străine 

condamnarea penală a unui cetăţean român (Manual III, 7 § 4) se vor menţiona toate măsurile ce 

au fost luate de legaţiunea sau consulatul competent, precum şi rezultatul acestor demersuri. 

Totodată se va expune însă şi vina celui în cauză, fără a se ascunde nici o faptă condamnabilă. 

III. ASIGURĂRI SOCIALE ŞI ACCIDENTE DE MUNCĂ 

§ 15. Oficiile vor avea în vedere nu numai îndatoririle de ordin general expuse la Manual 

VII, 10 ci şi cele speciale ce cad în sarcina lor. In urma Acordului încheiat cu Germania la 23 

august 1941 (v. Manual VII, 10 § 11) sau altor convenţii similare ce am putea încheia în viitor. 

IV. CONSULTAŢII JURIDICE 

§ 16. Dacă este cert că o legaţiune sau consulat nu pot fi chemate să îndeplinească 

serviciile de competenţa unui avocat, este totuşi de netăgăduit că cetăţenii români au dreptul să 

fie lămuriţi de reprezentanţii noştri în străinătate asupra dispoziţiunilor legale în vigoare în 

România. 

a) La cererea unui cetăţean român (exceptând pe cei menţionaţi la § 5, lit. a-b de mai 

sus), oficiile noastre vor pune deci la dispoziţia lui textele legale ce posedă, cerând de la Minister 

pe cele care s-ar putea dovedi necesare de la caz la caz; 

b) Aceeaşi obligaţiune incumbă oficiilor în cazul când informaţiunea deşi cerută de un 

cetăţean străin (de ex. un avocat), va putea fi folositoare unui cetăţean sau unei întreprinderi 

româneşti; 

c) Pentru celelalte texte legale cerute de străini, se vor avea în vedere cele expuse mai 

sus la § 3 şi § 4. 

§ 17. Oficiile diplomatice şi consulare vor supune Ministerului toate cazurile de dubiu sau 

neprevăzute în textul de faţă. 

Ele se vor abţine de a lua măsuri care ar putea provoca, mai târziu, vreun conflict de legi 

sau care ar putea da naştere la divergenţe de vederi între Departamentul nostru şi instanţele 

judecătoreşti chemate să aplice legile ţării. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor în străinătate cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942. 

Au fost examinate de d-l profesor A. Juvara şi de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al 

Avocaţilor Publici. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca.
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12
CAZIERUL JUDICIAR

13
 

§ 1. Mai multe dispoziţiuni cuprinse în acest Manual, condiţionează darea, suspendarea 

sau revocarea unui drept de existenţa sau inexistenţa unei hotărâri judecătoreşti de ordin penal.  

Aşa de pildă: 

a) de înapoiere în ţară a românilor de origine, care nu sunt încă cetăţeni români (Manual 

II, 11 § 2); 

b) de „plata pensiilor cuvenite românilor domiciliaţi în străinătate" (Manual VII, 3 § 4); 

c) „Cetăţenilor care nu vor trebui denaturalizaţi" (Manual II, 3 B § 39); 

d) „Celor care nu vor primi prelungire de paşaport fără instrucţiuni speciale date de 

Minister, în deplină cunoştinţă de cauză" şi aşa mai departe. 

Este deci de folos ca oficiile diplomatice şi consulare să aibă la îndemână principalele 

dispoziţiuni legale în vigoare referitoare la „Cazierul judiciar". 

Aceste dispoziţiuni fac parte din Codul de Procedură Penală din anul 1939 şi sunt 

cuprinse în anexa alăturată. 

§ 2. Se va observa că art. 647 al Codului menţionat prevede, între altele, că „Menţiunile 

înscrise în cazier, referitoare la condamnările contra străinilor, se comunică în extrase prin 

intermediul Ministerului Justiţiei, guvernului ţării de origine a străinului". 

În practică, această dispoziţiune legală nu a fost aplicată întotdeauna, cum ar fi 

trebuit. 

§ 3. Aceste comunicări se transmit pe cale diplomatică, precum prevede cauza respectivă 

din toate convenţiile de extrădare pe care le-am semnat şi care sunt menţionate la § 3 din Manual 

III, 4
a
. 

§ 4. In toate ţările în care România are o reprezentanţă diplomatică sau consulară, 

indiferent de faptul dacă avem sau nu o convenţie de extrădare cu acea ţară, este de datoria 

şefilor oficiilor să raporteze amănunţit Ministerului Afacerilor Străine toate cazurile ce ajung la 

cunoştinţa lor, când un român a suferit vreo condamnare infamantă în ţara lor de reşedinţă sau în 

circumscripţia lor consulară. La Manual III, 6 s-au dat normele generale pentru asistenţa 

judiciară ce va fi dată oficiilor noastre. 

Oficiile vor mai raporta toate cazurile când un negustor român domiciliat în străinătate 

este declarat falit. 

§ 5. Rapoartele trimise de consulate semnalând asemenea cazuri vor fi înaintate în copie 

şi legaţiunii respective. 

§ 6. Când o legaţiune a fost sesizată de un asemenea caz, printr-un raport consular sau de 

o altă autoritate decât Ministerul Afacerilor Străine al ţării sale de reşedinţă, ea este datoare să 

ceară toate lămuririle necesare pe cale diplomatică, amintind, dacă este cazul, clauza respectivă 

din convenţia de extrădare ce vom fi încheiat cu acea ţară. 

§ 7. Oficiile vor mai ţine seama de dispoziţiunile art. 42, al. 2, al Legii naţionalităţii din 

1939, care prevede că „naţionalitatea română poate fi retrasă celui naturalizat român, dacă a 

suferit în primii 5 ani după naturalizare, o condamnare la închisoare de cel puţin un an". 

La Manual II, 3 B § 31, s-au dat instrucţiunile necesare pentru interpretarea acestei 

dispoziţiuni. 

a
 Acordul cu Grecia fiind încheiat printr-un schimb de note verbale, nu conţine o atare clauză. 

§ 8. Instrucţiunile de faţă aplicându-se şi consulatelor onorifice, legaţiunile vor avea grijă 

să le dea instrucţiunile principale necesare. 
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§ 9. Oficiile diplomatice şi consulare vor supune Ministerului toate cazurile de dubiu sau 

neprevăzute în textul de faţă. 

Ele se vor abţine în orice caz de a lua măsuri care ar putea provoca mai târziu, vreun 

conflict de legi sau care ar putea da naştere la divergenţe de vederi între Departamentul nostru şi 

instanţele judecătoreşti, chemate să aplice legile ţării. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor în străinătate, cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942. 

Au fost examinate de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al Avocaţilor Publici, fiind găsite 

conforme cu legile în vigoare. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 

ANEXA 1 

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ DIN 1939 

TITLUL II 

Cazierul judiciar 

Art. 645. - Odată cu punerea în executare a condamnării penale, se procedează la 

înscrierea hotărârii condamnatoare în cazierul judiciar în condiţiile şi cazurile prevăzute în 

prezentul capitol. 

Art. 646. - Pe lângă fiecare tribunal funcţionează, sub conducerea medicului legist şi 

supravegherea Ministerului Public, un birou de cazier şi identificare, care strânge şi conservă 

extrasele deciziilor enumerate în articolul următor, referitoare la persoanele născute în 

circumscripţia tribunalului. 

Extrasele deciziilor privind pe străini, chiar dacă au obţinut cetăţenia română, pe 

cetăţenii născuţi în străinătate, pe acei despre care nu s-a putut stabili locul de naştere în ţară, 

precum şi acelea care privesc persoanele juridice, se păstrează de un serviciu de cazier central 

special ce funcţionează pe lângă Serviciul Central de Identificare de pe lângă Ministerul Justiţiei. 

Art. 647. - În cazierul judiciar se înscriu în extras: 

1. În materie penală: hotărârile de condamnare definitivă, pentru crime şi delicte, 

măsurile de siguranţă sau revocarea lor, hotărârile de achitare sau condamnare ca rezultat al 

revizuirii, măsurile privitoare la infirmii de minte, minori şi surdo-muţi, ordonate conform 

dispoziţiunilor din Codul Penal, precum şi hotărârile definitive prin care se ordonă luarea de 

măsuri de siguranţă sau revocarea lor. 

Hotărârile de achitare, anulare sau încetarea urmăririi, precum şi ordonanţele şi deciziile 

de neurmărire, nu se vor înscrie decât dacă persoana care a fost învinuită are cazier. 

De asemenea, se notează în cazier locul şi timpul în care pedeapsa a fost executată, orice 

alte dispoziţiuni informative referitoare la liberarea condiţionată, suspendarea executării, 

reabilitare sau care ar aduce o modificare hotărârilor penale deja înscrise; 

2. În materie civilă: hotărârile care pronunţă interdicţia sau incapacitatea; 

3. În materie comercială: hotărârile prin care comerciantul este declarat falit; 

4. In materie administrativă: deciziile referitoare la expulzarea şi extrădarea străinilor 

care au domiciliul în România, cum şi destituirile din funcţiunile publice sau de punerea în 

disponibilitate din aceste funcţiuni. 

In cazier se înscrie şi revocarea dispoziţiilor în materie civilă, comercială şi 
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administrativă, indicate la punctele 2, 3 şi 4 din acest articol. 

Datele de mai sus sunt procurate cazierului de Ministerul Public, de judecătoriile de 

pace şi de autoritatea care a pronunţat destituirea sau punerea în disponibilitate. 

Se înscriu şi hotărârile pronunţate de autorităţile judecătoreşti străine împotriva 

cetăţenilor români sau străini, domiciliaţi în România, pentru fapte considerate crime sau delicte 

şi de legea română, când există o înştiinţare oficială despre aceasta. 

Menţiunile înscrise în cazier, referitoare la condamnările contra străinilor, se comunică 

în extrase prin intermediul Ministerului Justiţiei, guvernului ţării de origine a străinului. 

Art. 648. - Instanţele, de îndată ce hotărârile care urmează a fi înscrise în cazierul 

judiciar, conform art. 647, au rămas definitive, sunt obligate pentru fiecare caz a trimite biroului 

cazierului extras de pe acele hotărâri. 

Pentru cei ce nu sunt născuţi în circumscripţia instanţei, extrasul este trimis parchetului 

local, odată cu dosarul pentru executarea hotărârii. Ministerul public îngrijeşte ca extrasul să fie 

trimis cazierului judiciar respectiv. 

Când o hotărâre conţine mai multe condamnări din care nu toate sunt de comunicat 

cazierului, se comunică totuşi toate. 

Art. 649. - înscrierile în cazier se şterg imediat ce se primeşte înştiinţarea oficială despre 

moartea persoanei la care se referă. 

Se şterg de asemenea înscrierile: 

1. De condamnare pentru delicte, după trecerea unui termen de 3 ani de la terminarea 

executării sau stingerii, dacă persoana înscrisă a ajuns în etatea de 70 de ani; 

2. Oricare alte hotărâri de soluţionare a proceselor penale în materie de delict, după 

trecerea a 10 ani de la data terminării executării pedepsei sau stingerii ei. 

In cazul punctelor 1 şi 2, ştergerea nu se operează dacă înainte de împlinirea termenelor 

prevăzute s-a pronunţat o nouă condamnare pentru crimă sau delict la o pedeapsă privativă de 

libertate. 

Menţiunea referitoare la expulzare se şterge de îndată ce expulzarea a fost revocată. 

Art. 650. - Pot obţine certificate de pe cazierul unei persoane: 

1. Ministerul Public şi instanţele judecătoreşti ordinare sau speciale, pentru motive de 

ordin penal. 

De asemenea, orice autoritate civilă sau militară, când printr-o dispoziţie de lege sau de 

regulament, acordarea, suspendarea sau revocarea unui drept, ar fi prevăzută sub condiţia 

existenţei sau inexistenţei unei hotărâri, din acelea care trebuie să fie înscrisă în cazierul judiciar. 

In certificatele eliberate autorităţilor civile sau militare nu se face menţiune de 

condamnările pronunţate în timpul minorităţii; 

2. Persoana înscrisă în cazier, despre datele referitoare la ea; 

3. Orice particular, însă numai pentru a-l produce într-un proces penal sau civil, ori 

pentru motivele de electorat politic sau administrativ, ori pentru a împiedica conferirea sau 

exercitarea unei funcţiuni publice. 

În cazurile de mai sus, petiţia trebuie să specifice scopul cererii şi autoritatea căreia 

urmează a fi prezentate. Certificatul se va înainta direct de serviciul cazierului, autorităţii arătate 

în cerere. 

Informaţiuni pot fi date şi autorităţilor judiciare sau poliţieneşti străine, cu autorizarea 

Ministerului Justiţiei. 

Art. 651. - In certificatele eliberate după cererea persoanelor particulare, prin derogare 

de la dispoziţiile din articolul precedent, nu se face menţiune: 
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1. De hotărârile pronunţate pentru fapte comise înainte de a împlini vârsta de 18 ani; 

2. Despre condamnările stinse prin amnistie şi acelea pentru care s-a obţinut 

reabilitarea; 

3. De condamnările, a căror executare a fost suspendată prin chiar hotărârea de 

condamnare, conform art. 65 din Codul Penal; 

4. De condamnările pentru fapte pe care legea a încetat de a le considera infracţiuni sau 

care nu sunt considerate astfel de legile ţării, dacă condamnarea a fost pronunţată în străinătate; 

5. De dispoziţiile speciale privitoare la infirmii de minte, la muţi şi surdo-muţi, arătate 

în art. 647, punctul 1; 

6. Despre dispoziţiile în materie civilă şi comercială, arătate în art. 647, punctele 2, 3 şi 

4, când au fost revocate. 

Art. 652. - Cererile pentru eliberarea de certificate de cazier se adresează medicului 

legist, iar acolo unde nu este, şefului parchetului respectiv. 

Pentru cazierul central, cererea se adresează şefului serviciului central de identificare. 

Certificatele eliberate de birourile cazierelor judiciare vor fi semnate de medicul legist 

sau când acesta nu există, de către şeful parchetului respectiv. Ele fac dovadă până la înscrierea 

în fals despre menţiunile ce conţin. 

Art. 653. - Orice contestaţii referitoare la dispoziţiile prevăzute în articolele precedente, 

prin care s-ar cere rectificări de înscrieri, sunt de competenţa tribunalului respectiv, în cazierul 

căruia se găsesc înscrierile a căror rectificare se cere şi de competenţa tribunalului care a dat 

hotărârea, când cererea e referitoare la neadmisibilitatea în principiu a înscrierii. 

Contestaţiile referitoare la rectificări în cazierul central sunt de competenţa tribunalului 

din Bucureşti. 

In toate cazurile, tribunalul judecă în camera de consiliu.
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TESTAMENTE
14

 

§ 1. Capitolul V, art. 865-931 din Codul Civil tratează despre dispoziţiuni testamentare. 

Prin art. 858 s-au fixat trei forme de testamente: olografe, autentice sau în formă 

mistică. 

Art. 858 din Codul Civil prevede că testamentele făcute „în formă olografă sau în formă 

autentică sunt valabile dacă sunt făcute de români, aflându-se în ţară străină". 

§ 2. Conform art. 2 Cod. Civ., forma exterioară a actelor este supusă legilor ţării unde se 

face actul, ceea ce nu împiedică oficiile diplomatice sau consulare, eventual consultate, să 

sfătuiască pe cei interesaţi să-şi facă testamentele în forma arătată de art. 858 din Codul Civil, 

dacă testatorul este român sau dacă testamentul este destinat să-şi producă efectele în întregime 

sau parţial în România. 

§ 3. Oficiile pot autentifica testamente, conform celor arătate la Manual III, 1. Prin acest 

fapt, ele nu asumă nici o răspundere în ceea ce priveşte dispoziţiunile testamentare astfel 

învestite cu forma autentică sau în privinţa capacităţii testatorilor de a testa sau cea a 

moştenitorilor sau legatarilor de a culege succesiunea. 

Aceste chestiuni, strâns legate de statutul personal al testatorului şi de legile în vigoare 

în ţara în care sunt situate bunurile lăsate prin testament, vor fi clarificate de cei interesaţi, dacă 

este necesar, cu ajutorul unui avocat, ele nefiind de competenţa oficiilor noastre diplomatice sau 

consulare. 

§ 4. Din punctul nostru de vedere românul care lasă bunuri prin testament, şi mai ales, 

acel român care moşteneşte bunuri lăsate prin testament este mai interesant decât testatorul, 

moştenitorul sau legatarul străin. 

§ 5. Avându-se în vedere acest fapt, nimic nu se opune ca legaţiunile sau consulatele 

noastre să primească în depozit testament, indiferent de naţionalitatea şi domiciliul testatorului
a
 

sau de localitatea unde a fost făcut testamentul, cu condiţia ca: 

a) testatorul să aibă naţionalitatea română, sau 

b) ca un român să fie interesat în acest testament, în calitate de moştenitor, legatar sau 

altfel. 

O simplă petiţie, semnată, înregistrată şi timbrată la oficiul în cauză este de ajuns pentru 

a stabili că un român este interesat de fapt în buna păstrare şi executare la timp a dispoziţiunilor 

cuprinse într-un testament. 

§ 6. Dacă condiţiunile sus-arătate la § 5 sunt îndeplinite şi la cererea unei persoane 

bolnave sau în pericol de moarte, în neputinţă de a se deplasa şi aflându-se în oraşul de reşedinţă 

al unui consulat sau în apropiere, şeful oficiului se va transporta la faţa locului, însoţit fiind de un 

funcţionar, făcând funcţiunea de grefier, pentru a autentifica testamentul în chestiune (v. Manual 

III, 1 § 62). 

Cererea menţionată poate fi făcută în scris, telegrafic sau verbal (prin telefon), personal 

de petiţionar sau prin mijlocirea altei persoanei. 

Dacă asistenţa cerută are de scop numai luarea în primire a unui testament olograf, va fi 

suficient ca un funcţionar în subordinea oficiului, având delegaţiune, să se transporte singur, la 

faţa locului, pentru cele de cuviinţă, prezenţa grefierului nefiind necesară. 

a
 Această dispoziţiune constituie o extindere a regulei stabilite prin regulamentul consular din 1937, art. 122. 

În caz de nevoie, când testatorul se găseşte într-un spital, câmp de concentrare, 

închisoare etc., şeful oficiului va întreprinde demersurile necesare pe lângă autorităţile locale, 
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pentru a putea veni personal în contact cu petiţionarul, cu scopul de a autentifica testamentul său 

sau de a-l lua în primire. 

§ 7. Dacă cel în cauză se află la o prea mare depărtare pentru ca o asemenea deplasare a 

unui funcţionar al oficiului să fie cu putinţă, consulul va da indicaţiile necesare în scris, pentru 

întocmirea unui testament olograf, comunicând totodată textul art. 856-931 din Cod. Civ. 

Testamentul va putea fi primit în asemenea cazuri, spre păstrare, prin poştă, prin mijlocirea unui 

consulat onorific al ţării sau a unei autorităţi străine. 

§ 8. Un testament primit în depozit, conform celor expuse la § 5, poate rămâne în 

păstrarea oficiului, cât timp doreşte testatorul. 

§ 9. La primirea în depozit a unui testament, se va face cuvenita menţiune, dacă este 

cazul, la rubrica „observaţii", din fişa de înmatriculare a testatorului conform celor arătate la 

Manual II, 5 § 24. 

§ 10. Atunci când va semnala că un testator înmatriculat n-a dat de mult timp semne de 

viaţă (conform Manual II, 5 § 42), oficiul va raporta Ministerului dacă are în păstrare testamentul 

celui în cauză - Ministerul va putea dispune, dacă va fi cazul, ca testamentul să fie trimis în ţară, 

pentru a fi depus la secţia de notariat a tribunalului ultimului domiciliu al testatorului în România 

sau în altă parte. 

§ 11. Depunerea testamentului se face pe baza unei petiţii semnată de cel în cauză, 

înregistrată şi timbrată legal, conform tarifului consular. 

Oficiul va elibera, în schimbul testamentului depus, o chitanţă timbrată conform tarifului 

consular în vigoare, înregistrată, datată şi semnată în regulă. Nu se percep alte taxe de păstrare. 

În chitanţă se vor arăta însemnările făcute pe plicul conţinând testamentul depus. Aceste 

însemnări vor fi: 

a) atestaţia datată şi semnată de testator
b
, arătând că plicul conţine testamentul său, din 

cutare dată; 

b) data şi numărul de înregistrare a chitanţei de primire, care vor fi trecute pe plicul 

conţinând testamentul; 

c) cine a predat testamentul (testatorul în persoană, un moştenitor, legatar sau alte 

persoane) sau dacă acest act a fost trimis oficiului prin poştă; 

d) parafa şefului oficiului. 

Plicul va fi închis şi pecetluit cu sigiliul oficiului şi cu cel ales de testator. 

§ 12. Retragerea testamentului se face pe baza unei petiţii semnată şi datată de testator 

cum s-a arătat mai sus la § 5 şi în schimbul chitanţei de depunere. Dacă chitanţa a fost rătăcită, 

restituirea se face pe baza unui proces-verbal făcut în formă autentică şi semnat de testator. 

Procesul-verbal autentificat va rămâne la dosar. 

Restituirea unui testament nu poate fi efectuată decât testatorului în persoană, dacă 

Ministerul nu dispune altfel. Chitanţa perimată va fi anulată printr-o însemnare sau printr- o 

ştampilă şi apoi pusă la dosar. 

b
 Art. 122 din regulamentul consular, mai prevede că plicul conţinând testamentul urmează a fi prevăzut cu 

semnătura depunătorului pe verso şi pe părţile unde se lipeşte plicul.
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§ 13. Ori de câte ori testatorul doreşte să modifice testamentul depus, vor trebui 

îndeplinite din nou toate formele prevăzute la § 11 şi 12. 

§ 14. Testamentele primite în depozit, vor fi păstrate în casa de bani a oficiului, sub 

răspunderea şefului oficiului, până ce Ministerul va dispune altfel. Testamentele aflate în depozit 

vor fi arătate în procesul-verbal de predare şi primire, încheiat cu ocazia schimbării titularului şi 

în procesul-verbal de luare în primire, încheiat după decesul eventual al titularului. 

§ 15. Testamentele celor care declară că nu ştiu să scrie sau nu pot iscăli, vor fi primite în 

depozit numai dacă formele prevăzute de Legea pentru autentificarea actelor au fost îndeplinite 

(v. Manual III, 1 § 59-60). 

§ 16. Testamentele militarilor şi cele făcute pe mare, conform art. 868-884, Cod. Civ., vor 

fi primite de oficiile diplomatice sau consulare româneşti, cu scutire de orice taxe şi trimise 

numai decât acestui Departament, pentru cele de cuviinţă. 

În asemenea cazuri, se va încheia un proces-verbal în trei exemplare, dintre care unul va 

rămâne în dosarul oficiului, al doilea va fi predat persoanei sau autorităţii care a transmis 

testamentul, iar al treilea exemplar se va anexa testamentului trimis la Minister. 

Şeful oficiului va certifica pe plic ce conţine testamentul ce i-a fost remis, numărul şi 

data, pecetluindu-l apoi cu ceară cu sigiliul oficiului. 

§ 17. Îndată ce ar ajunge la cunoştinţa unui oficiu, că depozitarul unui testament a încetat 

din viaţă, cazul se va aduce la cunoştinţa Ministerului, spre a se cerceta dacă defunctul a lăsat 

bunuri în România. Dacă defunctul avea ultimul domiciliu în străinătate, autorităţile străine 

competente vor trebui înştiinţate totodată că testamentul se află depus la acel oficiu şi că s-au 

cerut de la Minister instrucţiunile necesare. 

§ 18. Orice alte chestiuni ivite cu ocazia întocmirii, autentificării, păstrării, predării sau 

trimiterii în altă parte a unui testament şi neprevăzute în prezentele instrucţiuni vor fi semnalate 

Ministerului, pentru a se putea lua hotărârea cuvenită. 

Instrucţiunile de faţă au fost examinate de d-l profesor universitar Alfred Juvara şi de d-l M. Paleologu, 

membru în Consiliul Superior al Avocaţilor Publici. Ele au fost trimise oficiilor din străinătate, cu nr. 29.766 din 16 

aprilie 1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca.
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DECESUL ÎN STRĂINĂTATE AL CETĂŢENILOR ROMÂNI15 

§ 1. Atunci când ar fi informat că un cetăţean român sau că titularul unui paşaport 

românesc a încetat din viaţă în circumscripţia sa, consulul competent sau funcţionarul însărcinat 

cu chestiunile consulare ale legaţiunii respective, va proceda precum urmează: 

§ 2. Va cerceta la oficiul unde defunctul ar fi fost eventual înmatriculat şi ar fi avut o fişă 

de înmatriculare sub litera A, B sau C (Manual II, 5 § 18), dacă sunt indicaţiuni asupra 

persoanelor care urmează să fie înştiinţate în caz de deces şi dacă ele vor putea fi identificate, le 

va aviza fără întârziere - şi dacă va fi cazul - telegrafic (în contul Ministerului, dacă spezele nu ar 

putea fi apoi recuperate). 

Consulatele onorifice, neavând fişele de înmatriculare mai sus arătate, se vor pune în 

legătură cu oficiul de carieră competent, cerând instrucţiunile necesare. 

§ 3. Oficiul va cerceta dacă persoanele indicate la § 2, sau în lipsa lor rude sau prieteni ai 

defunctului, voiesc şi sunt în măsură să se însărcineze cu luarea dispoziţiunilor pentru 

înmormântare, înlesnindu-le după putinţă, îndeplinirea formalităţilor necesare pe lângă autorităţile 

locale. 

§ 4. Dacă nu se va putea găsi vreo rudă sau cunoscut al decedatului în localitate, 

dispoziţiunile pentru înmormântare cad în sarcina oficiului, Ministerul fiind înştiinţat telegrafic, în 

acelaşi timp (prin mijlocirea legaţiei sau consulatului de carieră, sub al cărui control ar funcţiona, 

când este vorba de un consulat onorific). 

§ 5. Dispoziţiunile necesare vor fi luate în deplină înţelegere cu autorităţile străine şi, pe 

cât posibil, după dorinţele exprimate telegrafic sau prin telefon, de rudele cele mai apropiate. Se 

va ţine însă seama şi de fondurile disponibile găsite asupra defunctului sau la locuinţa sa. 

§ 6. Cheltuielile angajate de consulat pentru înmormântare vor fi întotdeauna potrivite 

stării sociale a defunctului şi averii ce se presupune că ar fi lăsat. 

§ 7. Pentru eventuala aducere în ţară a rămăşiţelor pământeşti, se vor urma instrucţiunile 

date la Manual VII, 4. 

§ 8. In situaţia prevăzută mai sus la § 4 şi atunci când consulul rezidează în oraşul unde a 

avut loc decesul sau în apropierea acelui oraş, el va angaja serviciile unei firme de pompe funebre 

(îngrijind ca să i se prezinte devizul de cheltuieli şi ca spezele cerute să fie normale), va cere, dacă 

va fi cazul, asistenţa unui preot şi va face necesarul pentru ca înmormântarea să fie demnă. 

§ 9. Potrivit situaţiei sociale a defunctului, şeful oficiului va asista personal la 

înmormântare, în ţinuta uzuală în ţara respectivă, sau va delega un funcţionar al oficiului, spre a-l 

reprezenta. Dacă va socoti de cuviinţă, el va putea ruga pe unii membri de seamă ai coloniei, 

profesori, studenţi români etc., să aducă decedatului acest ultim omagiu, chiar dacă acesta nu le-ar 

fi fost cunoscut personal. 

§ 10. Românii urmăriţi pentru delicte penale, cu o reputaţie pătată sau pentru care, la 

ştiinţa oficiului, autorităţile noastre au cerut sau au intenţia să ceară extrădarea, vor fi 

înmormântaţi de autorităţile străine, conform obiceiului locului, fără ca oficiile române să fie 

reprezentate şi fără a se angaja cheltuieli în acest scop. 

§ 11. In toate cazurile când un român ar înceta din viaţă în timpul cât el se află în trecere 

într-o ţară străină, indiferent dacă ar fi sau nu domiciliat acolo (la un hotel, spital, printr-un 

accident ş.a.m.d.) şi în lipsa unor rude apropiate care să fie de faţă, oficiul 

competent va cere şi va lua numaidecât în primire actele, numerarul, hârtiile, bijuteriile, bagajele etc., ale defunctului, 

întocmind un proces-verbal al obiectelor primite. Aceste obiecte vor fi păstrate la consulat sub sigiliu, spre a fi predate 

ulterior moştenitorilor sau trimise în ţară, după indicaţiile Ministerului.  
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§ 12. Actul de deces şi celelalte acte (de înmormântare, etc.), eliberate de autorităţile străine competente, vor 

fi înaintate Ministerului, îndată ce va fi cu putinţă, în copii certificate pentru conformitate, arătând că sunt întocmite 

potrivit legilor locului, traduse în româneşte şi legalizate de oficiul diplomatic consu lar sau competent. 

Aceste copii vor fi înaintate Ministerului în câte două exemplare
16

, un al treilea17 exemplar rămânând în 

dosarul oficiului. 

În raportul prin care aceste acte vor fi înaintate Ministerului, se va cere, dacă este cazul, îndeplinirea 

formalităţilor prevăzute de art. 11, 12, 38 etc. din Legea privitoare la actele stării civile (Manual III, 11 A), 

comunicându-se toate datele necesare în acest scop. 

împreună cu acestea, se vor înainta acestui Departament toate 

actele justificative pentru cheltuielile făcute şi care n-au putut fi 
v
. 

şi Manual n1, 
12 

§ 134-144 

recuperate pe cale particulară, observându-se întocmai dispoziţiunile legale în vigoare. 

§ 13. Fişa de înmatriculare a decedatului va fi trecută la grupa E în cartoteca oficiului şi, dacă este cazul, se 

va întocmi o nouă fişă pentru văduvă sau copii, potrivit normelor stabilite la Manual II, 5 § 22. 

§ 14. Pentru îndatoririle oficiilor în legătură cu succesiunile cetăţenilor decedaţi, se va vedea Manual III, 10 

precum şi clauzele respective cuprinse în Tratatele consulare în vigoare. 

§ 15. Oficiile diplomatice vor aduce la cunoştinţa consulatelor onorifice în subordine textul instrucţiunilor 

de faţă, tradus în limba respectivă. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor noastre în străinătate sub nr. 29.766 din 16 aprilie 1942, fiind 

examinate de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al Avocaţilor Publici şi găsite conform legilor în vigoare. 

Ministerul Afacerilor Interne s-a declarat în deplin acord cu ele, sub nr. 112.203 din 14 martie 1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca.
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SUCCESIUNILE ÎN STRĂINĂTATE18 

Cuprins 

I. Competenţa oficiilor 

II. Procedura generală 

III. Clasificarea succesiunilor 

IV. îndatoririle oficiilor române 

V: Îndatoriri informative 

VI. Punerea peceţilor ca o măsură de conservare 

VII. Succesiuni de volum mic 

VIII. Ridicarea peceţilor şi inventar 

IX. Deschiderea testamentelor 

X: Măsuri de administraţie şi lichidare 

XI. Desemnarea unui avocat, notar, administrator, lichidator, expert etc. 

XII. Trimiterea în România a bunurilor succesorale 

XIII îndatoriri fiscale 

XIV Raportul final 

XV Succesiuni vacante 

XVI Răspunderea consulilor 

XVII Instrucţiuni pentru consulatele onorifice 

XVIII Precizarea problemelor care vor mai trebui clarificate
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I. Competenţa oficiilor 

§ 1.- Îndatoririle autorităţilor consulare în legătură cu succesiunile deschise în străinătate sunt expuse pe 

scurt la art. 128-135 din regulamentul consular din 1937, funcţionarii respectivi binevoind a mai da atenţia cuvenită 

celor ce urmează, împreună cu diferitelor dispoziţiuni cuprinse în Manual III, 6 § 2; III, 8; III, 9 şi IV, 10 § 41-46, când 

ar fi cazul. 

§ 2.- Termenele „autoritatea consulară", „consulul", „ofiţerul consular" etc. folosite în instrucţiunile de 

faţă vor fi luate într-un sens larg
a
. „Funcţionarul consular competent" face de fapt uneori parte din ramura 

diplomatică a carierei sau chiar din cea administrativă, lucrând în asemenea cazuri în numele şefului de misiune 

respectiv. 

§ 3.- In circumscripţiile în care România nu are un consul având exequator, şeful de misiune este dator să 

examineze la timp dacă legaţiunea sau secţiunea consulară a acestuia poate intra în contact direct şi corespunde cu 

autorităţile străine locale, pentru apărarea drepturilor succesorale ale românilor, când ar fi necesar. Aceasta va 

depinde de legile şi uzanţele locale, de convenţiile consulare în fiinţă între România şi ţara respectivă sau de dreptul 

convenţional în vigoare în acea ţară, când România beneficiază de tratamentul naţiunii celei mai favorizate în această 

materie. 

§ 4.- Când se va găsi necesar, adică în circumscripţiile în care România nu are vreun consulat de carieră, 

deşi colonia locală română este de oarecare importanţă, şi unde legaţiunea nu poate lucra direct cu autorităţile locale 

(din cauza dispoziţiunilor în vigoare în ţara respectivă sau a distanţei prea mari a legaţiunii de la localităţile unde am 

putea avea interese române de apărat), şeful de misiune va propune Ministerului la timp numirea unui consul onorific 

care va lucra, ca întotdeauna sub supravegherea legaţiunii. 

Necesitatea numirii la timp a unor consuli onorifici se resimte mai ales în U.S.A. şi alte ţări transoceanice, 

unde există colonii române sau numeroşi descendenţi de emigraţi din ţara noastră, putând lăsa bunuri succesorale în 

care rudele rămase în România ar fi direct interesate
b
. 

In asemenea cazuri, este de aşteptat ca şefii de misiune să facă propuneri practice şi bine motivate pentru 

rezolvarea dificultăţilor ivite. 

§ 5.- Se va putea încredinţa eventual şi unui consulat străin apărarea intereselor noastre dacă legea 

respectivă îngăduie acest lucru şi cu învoirea autorităţilor teritoriale respective, în cazurile când numirea unui consul 

onorific al ţării ar întâmpina dificultăţi. Este mai bine ca cetăţenii români să fie proteguiţ i de un consul străin capabil 

şi corect decât de un reprezentant onorific al României neoferind toate garanţiile cerute (vezi Manual VI, 23) sau care, 

odată numit, s-ar dovedi puţin satisfăcător. 

II. Procedura generală 

§ 6.- Dăm în anexă ca îndreptar ce este de urmat de consulii noştri în chestiunile relative la succesiuni, 

vestita convenţie franco-austriacă din 11 decembrie 1866. Această convenţiune este alcătuită în conformitate cu 

principiile dreptului internaţional pe care România le acceptă şi care de altfel, în linii generale, se găsesc şi în 

regulamentul consulari 
a
 Vezi şi nota în josul paginei 3 din Manual IV, 15 § 8, alin. 2. 

b
 Pentru succesiunile române în Statele Unite, se vor mai da instrucţiuni generale deosebite , în afara capitolului de 

faţă din Manual [completare a autorului, cu creionul: „Se şterge vezi § 73"]. 
c
 O altă Convenţie care merită să fie studiată de funcţionarii noştri diplomatico-consulari este cea franco- braziliană 

din 10 decembrie 1860, art. 7 şi mai ales declaraţia interpretativă a zisului Tratat din 21 iulie 1866, care 

Funcţionarii ţinând de acest Departament sunt deci rugaţi să studieze această convenţie-tip cu cea mai 

mare atenţie. 

§ 7.- Ştiut este totuşi că principiile generale acceptate în dreptul nostru şi în deplin acord cu cele arătate în 

anexa noastră 1 nu sunt recunoscute în toate ţările
d
. 

Aceasta se aplică mai ales dispoziţiunilor cuprinse la art. 2 din Codul nostru Civil 109 şi la art. 2 din textul 

                                                        
„alcătuieşte un fel de cod al funcţionarilor consulari, în care se pot găsi lămuriri preţioase în cazuri de 
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alăturat statornicind principiul „mobilia sequntur personam", bunurile imobiliare fiind însă supuse legii „rei sitae" 

(vezi Manual III, 13). 

O atenţie deosebită din partea autorităţii noastre consulare este necesară în asemenea ţări, având în vedere 

conflictele de legi ce ar putea rezulta
e
. 

§ 8.- Pentru a soluţiona problemele succesorale ce se vor ridica oricând, fără a renunţa la drepturile pe care 

noi le socotim echitabile, este însă necesar să ne documentăm la timp, adunând atât la oficiile noastre diplomatice şi 

consulare cât şi la acest Departament, o documentaţie suficientă asupra procedurii ce va trebui urmată în practică în 

orice ţară ar fi, cel puţin în cazurile mai simple, când serviciile, adesea scump plătite ale unui jurisconsult specialist în  

chestiuni de drept internaţional privat, n-ar fi absolut necesare. 

§ 9.- Ministerul îşi dă seama că nu poate cere de la agenţii săi diplomatici şi consulari toată cultura 

profesională şi experienţa juridică ale unui avocat specialist în chestiuni succesorale, totuşi consulii noştri trebuie să 

studieze îndeaproape această materie pentru ca să poată face faţă împrejurărilor.  

§ 10.- La primirea instrucţiunilor de faţă, şefii de misiune vor binevoi să dea această materie în studiu 

colaboratorului diplomatic, consular sau chiar de cancelarie cel mai indicat, cu sarcina să întocmească în timp de 3 

luni un referat utilizabil, arătând în ce măsură cele cuprinse în instrucţiunile de faţă sunt aplicabile în ţara unde 

funcţionează
1
. 

§ 11.- Referatele vor fi lucrate pe temeiul convenţiei franco-austriacă alăturată (anexa 1) şi înaintate 

Ministerului în 3 exemplare.

                                                                                                                                                                    
îndoială" (vezi A. Pillet, Droit international privé, II, p. 370 [Antoine Pillet, Traité pratique de droit international 

privé, Tome II, Paris, Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1924, 960 p.]). Convenţia este publicată în 

Martens .... [Informaţie eronată. In seriile de volume publicate de Georg Friedrich Martens nu am putut 

identifica decât un singur document din anul 1860 referitor la Brazilia: „Decree nr. 1.096 of september 10, 1860. 

Regulates the civil and political rights of foreigners born in Brazil whose fathers are not employed in the 

service of their country, of foreign women who have married Brazilians, and of Brazilian women who have 

married foreigners". Georg Friedrich Martens, Nouveau recueil général de traités et autres actes relatifs aux rapports de 

droit international. Continuation du Grand Recueil de G. Fr. de Martens par Felix Stoerk, Deuxième série (1876-1907), 

Tome XIX, Goettingue, Librairie de Dieterich, 1895, 1026 p. Decretul nr. 1.096 din 10.09.1860 este publicat la p. 

678; Documentul la care se referă Constantin I. Karadja, respectiv Convenţia Consulară dintre Franţa şi Brazilia, 

semnată la 10.12.1860, este publicat în Great Britain Foreign and Commonwealth Office, British and Foreign State 

Papers. 1860-1861, Vol. LI, London, William Ridgway, 1868, p. 676-683. „Decret de l'Empereur des Français, 

portant promulgation de la Convention Consulaire, conclue le 10 Décembre, 1860, entre la France et le Brésil.  - Paris, le 

17 Mars, 1861"]. 
d Aşa este cazul în ţările anglo-saxone, Danemarca, Elveţia, etc. 
e In ţările în care domiciliul este hotărâtor pentru regimul la care sunt supuse bunurile succesorale, practica 

jurisprudenţială face deosebire între domiciliul legal şi domiciliul de fapt al lui de cujus, fiind întotdeauna vorba de 

ultimul său domiciliu. Domiciliul de fapt pare a fi de ajuns pentru a determina competenţa tribunalelor, nu 

însă pentru a hotărî aplicarea legii naţională. Convenţiile reglementează uneori această problemă. Intre timp, 

consulul va raporta Ministerului, în caz de nevoie, toate faptele necesare pentru constatarea domiciliului 

adevărat al defunctului. 
f Şefii de misiune sunt rugaţi să ţină seama de calitatea referatelor astfel întocmite, la acordarea notelor 

calificative ale funcţionarilor respectivi (v. Manual VI, 24) 



III, 10 

416 

 

 

Pentru dispoziţiunile din zisa convenţie ce n-ar fi aplicabile, dat fiind situaţia de drept în statul respectiv, 

Ministerul aşteaptă propuneri concrete asupra procedurii ce ar fi de urmat - soluţiune ce ar fi de căutat, pe cale 

convenţională sau altfel. 

Stabilindu-se astfel în principiu ce este de făcut, practica ne va arăta cu timpul cum se va putea apăra 

interesele cetăţenilor noştri. 

§ 12.- Direcţia competentă a Ministerului va strânge întreaga documentaţie primită într-un dosar general 

„Norme generale pentru succesiunile în străinătate" care va fi întotdeauna ţinut la zi, arătând situaţia în care ne 

aflăm şi orice modificări ale ei ulterioare, aduse pe cale legislativă sau convenţională, ţinându-se seamă şi de 

drepturile ce ni se cuvin eventual, prin jocul clauzei tratamentului naţiunii celei mai favorizate.  

III. Clasificarea succesiunilor 

§ 13.- Din punctul de vedere al competenţei consulare, succesiunile pot fi împărţite în următoarele 

categorii: 

A. Când un român este direct interesat sau când s-ar crede că există moştenitori sau legatari români, de 

cujus-ul fiind: 

a) român, domiciliat în circumscripţia respectivă; 

b) român, nefiind domiciliat dar lăsând bunuri (fie numai efecte personale sau bagaje) în circumscripţia 

respectivă sau 

c) străin, lăsând bunuri în care un român este interesat, ca moştenitor sau legatar şi 

B. Când statul român ar putea avea drepturi eventuale asupra succesiunii vacante a unui cetăţean român.  

IV. Îndatoririle oficiilor române 

§ 14.- Rolul autorităţilor consulare române în materie de succesiuni este: 

a) informativ (vezi § 17-24 de mai jos); 

b) conservatoriu (vezi § 26-80 şi 65-87 de mai jos); 

c) de lichidator, în urma instrucţiunilor precise cerute şi primite dela Minister (vezi § 68-73 de mai jos); 

d) fiscal (vezi § 81 de mai jos). 

§ 15.- Îndatoririle autorităţilor consulare sunt în funcţiune de posibilităţile sale de deplasare. Oficiile nu pot 

angaja cheltuieli de deplasare, ca regulă generală, fără încuviinţarea Ministerului, decât în cazurile într-adevăr 

necesare şi bine justificate. Normele pentru calcularea spezelor de deplasare puse în contul averii succesorale sunt 

expuse prin Manual V, 8 urmând să fie urmate întocmai. Nu este pe de altă parte posibil pentru un consul să 

întreprindă o călătorie lungă fără a şti dinainte că această călătorie este necesară şi că averea succesorală de fapt 

existentă va justifica cheltuielile de deplasare efectuate. 

§ 16.- îndatoriri consulare în materie de succesiuni nu există ca regulă generală, decât în cazurile când ar fi 

de bănuit că rudele defunctului sunt absente sau lovite de o incapacitate care le pune în neputinţa a -şi apăra 

interesele. în cazurile când este ştiut că moştenitorii legali sau legatarii se găsesc la faţa locului, fiind adesea vorba de  

cetăţeni români domiciliaţi şi deci înmatriculaţi în circumscripţia respectivă®, când nici una din persoanele 
g
 O 

cartotecă de înmatriculare bine ţinută (Manual III, 5 A) va arăta imediat cine sunt moştenitorii legali şi care persoane 

vor trebui eventual înştiinţate de încetarea din viaţă a românilor înmatriculaţi în circumscripţia respectivă sau trecuţi 

pe fişele de evidenţă ale unui consulat onorific. 

care şedeau în casă cu încetatul din viaţă, de rudele sau amicii lui
h
 (vezi şi Codul de Procedură Civilă, art. 656) nu 

solicită în scris sau telegrafic intervenţia consulului şi când cartoteca de înmatriculare sau evidenţă (Manual II, 5 A § 

18 şi 47) nu cuprinde nici o însemnare în această privinţă, consulatul român nu va face nici un fel de intervenţie şi nu 

va lua nici o măsură în legătură cu succesiunea, decât în cazurile când ar fi de bănuit că drepturile cuvenite unor 

cetăţeni români sau statului român ar putea fi nesocotite (vezi şi regulament consular, art. 126 alin. 1 şi Codul de 

Procedură Civilă, art. 656)'. 
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V. Îndatoriri informative 

§ 17.- Prima condiţiune necesară pentru ca autoritatea consulară să-şi poată îndeplini îndatoririle, este ca 

ea să aibă cunoştinţa de decesul ce va fi avut loc. Deşi această informaţie îi va putea ajunge pe diferite căi (prin notiţe 

sau publicaţii în ziare, pe cale particulară, etc.) este întotdeauna în interesul nostru ca decesele cetăţenilor români, 

ivite în străinătate, să fie aduse, fără întârziere, la cunoştinţa consulatului prin mijlocirea autorităţilor locale competente 

(poliţie, oficiu de stare civilă etc.) şi aceasta indiferent de faptul dacă s-ar putea crede sau nu că consulatul nostru ar 

avea îndatoriri oficiale de îndeplinit. 

§ 18.- Acest principiu care este, precum se vede, stabilit prin art. 3 din convenţia anexată a fost consacrat 

prin unele din Convenţiile de stabilire semnate de România - cităm drept exemplu cele cu Elveţia din 14 februarie 1880 

(art. 8), cu Belgia din 12 ianuarie 1881 (art. 14), cu U.S.A. din 5 iunie 1881 (art. 16) şi cu Polonia din 17 decembrie 

1929 (art. 13)). 

§ 19.- In urma intervenţiunii acestui Departament, Ministerul de Interne a dat circulara nr.... din .... 

punând în vedere oficiilor stării civile în România să comunice decesele tuturor străinilor ce au avut loc, îndată ce ele 

ar fi declarate, conform art. 96 din Legea privitoare la actele stării civile (Manual III, 11 A). 

§ 20.- In cazurile deci când s-ar constata că autorităţile străine nu procedează la fel faţă de oficiile noastre, 

consulatul român va înştiinţa legaţiunea, în vederea demersurilor eventuale de făcut.  

§ 21.- Ca regulă generală, toate rapoartele, referatele, borderourile, etc. în materie de succesiuni vor fi 

înaintate Ministerului în 3 exemplare. Legaţiunea va primi întotdeauna copie de  pe rapoartele înaintate de-a dreptul 

Ministerului de consulatele în subordine. Corespondenţa consulatelor onorifice cu Ministerul se face în principiu prin 

legaţiunea respectivă, cât timp acest Departament, având în vedere situaţia geografică sau alte împrejurări, nu dă 

instrucţiuni contrarii. 

§ 22.- Despre îndatoririle de comunicare a deceselor îndată ce ajung la cunoştinţa consulatelor române, 

tratează Manual III, 9 § 4, Manual III, 12 § 9-14 şi Manual III, 12 anexa 14. înştiinţările vor fi făcute prompt  şi exact 

dându-se toate amănuntele necesare. 

Românii direct interesaţi vor fi întotdeauna ţinuţi la curent cu măsurile luate de consul sau de autorităţile 

competente străine, în interesul succesiunii. Aceste autorităţi 
h
 Rudele şi amicii decedatului pot fi şi străini, ca şi de 

cujus de altfel. Condiţia pentru eventuala intervenţie a consulului este ca cel puţin un moştenitor sau legatar să fie 

român. 

‘ Tratatele internaţionale limitează de altfel adesea acţiunea consulului la cazurile când moştenitorii sau  legatarii sunt 

absenţi sau în neputinţă a-şi apăra interesele. 

) Prin art. 13 din Tratatul consular cu Italia din 17 august 1880 comunicarea reciprocă a actelor civile se face - pe cale 

diplomatică, la fiecare trei luni - deci mult prea târziu pentru a fi de utilitate practică pentru apărarea drepturilor 

succesorale. 

(tribunal, executor testamentar, etc.) vor fi în acelaşi timp înştiinţate că moştenitorii sau legatarii români au fost puşi 

la curent cu situaţia spre a putea fi reprezentanţi la transmisiunea  sau împărţirea moştenirii. 

§ 23.- Oficiul consular va raporta întotdeauna Ministerului în ce măsură condiţiunile principiale arătate la 

art. 1 din anexa 1 alăturată sunt îndeplinite faţă de moştenitorii sau legatarii români sau dacă se pun cumva dificultăţi 

în calea lor când este vorba de drepturile specificate la al. 1 şi 2 din zisul articol 1. 

§ 24.- Ştiut este că dreptul de a dispune de bunurile lor prin testament în limita legală şi de a dobândi 

bunuri prin moştenire, donaţiune sau legat este recunoscut tuturor străinilor în România cu rezerva dispoziţiunilor 

art. 18 din Constituţia din 1923, care prevede că numai românii pot dobândi imobile rurale în România, străinii având 

dreptul numai la valoarea acestor imobile. 

§ 25.- Consulii vor da celor interesaţi toate lămuririle pentru ca să se poată face un testament care să fie 

valabil atât în România cât şi în ţara în care funcţionează, fără însă ca prin aceasta să-şi angajeze vreo răspundere
k
. 

Consulul neavând atribuţiuni ca notar public nu va putea în nici un caz redacta un testament. În ce priveşte luarea în 

depozit a testamentelor a se vedea Manual III, 8. 
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VI. Punerea peceţilor ca o măsură de conservare 

§ 26.- Regulile procedurale pentru punerea peceţilor după moarte în România, sunt cuprinse la art. 654 -685 

din Codul de Procedură Civilă şi art. 730 din Codul Civil.  

Conform dispoziţiunilor art. 126 şi 127 din regulamentul consular, autoritatea competentă românească, 

adică cea consulară, are căderea a pune peceţi la locuinţa defunctului în străinătate şi să ia măsuri de conservare cu 

respectarea legilor locale. Consulii n-au însă competenţa de a exercita vreo jurisdicţie contencioasă*. 

Oficiile vor mai observa în această privinţă şi redactarea art. 3 punct 1-3 din convenţia alăturată (anexa 1) 

arătând o procedură conformă uzanţelor internaţionale şi în deplin acord cu interesele noastre. 

§ 27.- Fără a îngrădi prea mult libertatea de acţiune a consulului, lăsându-i o oarecare posibilitate a găsi 

soluţia cuvenită fiecărei speţe ce i se va prezenta, Ministerul socoteşte necesar să mai stabilească regulile ce urmează 

în această materie, rămânând bine înţeles că ele vor fi aplicate întotdeauna în deplin acord cu practica stabilită în ţara 

respectivă şi pe cât ar fi cu putinţă în colaborare cu autorităţile locale competente.  Orice dificultăţi ivite în executarea 

acestor instrucţiuni vor fi raportate Ministerului, făcându-se totodată propuneri practice pentru dezvoltarea unei 

proceduri potrivite pentru cazurile ce s-ar mai ivi. 

§ 28.- Punerea peceţilor poate fi hotărâtă de consul, din oficiu, în caz de nevoie, sau poate fi cerută acestuia 

de orice succesor, legitim, neregulat, anormal, testamentar, sau ab intestat
20

 de legatarii de orice categorie, executorii 

testamentari ai defunctului şi de 
k
 Dăm un exemplu: un român domiciliat în Anglia doreşte să întocmească un 

testament valabil în Anglia ca şi în România, deoarece dispune de bunuri situate în cele două ţări. Legea română 

recunoaşte drept valabil un testament olograf (Codul Civil, art. 868) fără ca acest act să aibă nevoie a mai fi certificat 

de martori. Legea engleză cere însă ca testamentul olograf să fie certificat de doi martori care-l semnează în prezenţa 

testatorului. Consulul va sfătui pe cel care-şi face testamentul să ceară asistenţa a doi martori pentru ca orice 

dificultăţi să fie înlăturate. 

' Vezi A. Pillet, Droit international privé, II, p. 369 [Antoine Pillet, Traité pratique de droit international privé, Tome II, 

Paris, Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1924, 960 p.]. 

persoanele care şedeau în casă cu defunctul şi rudele sau amicii lui. O condiţie cerută pentru intervenţia autorităţilor 

consulare este însă ca un român să fie interesat în măsura conservatoare cerută. 

§ 29.- Măsurile conservatorii cerute eventual de creditorii români ai defunctului străin, sunt de competenţa 

autorităţilor străine locale, consulatul putând cere însă ca aceste autorităţi să ia dispoziţiunile conservatoare necesare, 

conform legii locului. Creditorul român va fi înştiinţat în scris de rezultatul acestui demers, legaţiunea competentă şi 

Ministerul fiind ţinuţi la curent, în cazul când principiile enunţate la Manual III, 6 § 2 al. 2 n-ar fi observate de 

autorităţile străine. 

Creditorul român interesat va fi în genere sfătuit să se adreseze unui avocat, în categoriile menţionate (vezi 

regulile stabilite de Manual III, 6 § 11 şi 18). 

§ 30.- Funcţionarul consular, însărcinat cu punerea peceţilor va încheia la faţa locului un proces verbal 

(vezi şi Codul de Procedură Civilă, art. 659). Acest proces verbal va cuprinde:  

a) anul, luna, ziua şi ora; 

b) numele, prenumele şi adresa defunctului şi locuinţa unde s-au pus peceţile; 

c) numele, prenumele şi adresa persoanei care a cerut punerea peceţilor. Dacă nimeni nu a făcut 

asemenea cerere, procesul verbal va arăta că peceţile sunt puse din oficiu şi împrejurările care au provocat luarea 

acestei măsuri; 

d) arătarea persoanelor care au fost de faţă la punerea peceţilor. Aceste persoane vor fi rugate să semneze 

şi ele procesul verbal, în calitate de martori. In toate cazurile când peceţile n-au fost puse împreună cu reprezentanţii 

autorităţilor locale străine, consulul ca avea grijă ca cel puţin doi martori onorabili români sau străini să fie de faţă şi 

să semneze procesul verbal; 

e) arătarea locurilor, birourilor, lăzilor, dulapurilor, etc. pe care s-au pus peceţile; 

f) o descriere pe scurt a obiectelor care n-au fost puse sub peceţi. 

§ 31.- Dacă la punerea peceţilor (sau la întocmirea inventarului, vezi § 52 de mai jos) se va găsi un 
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testament sau alte hârtii pecetluite, consulul se va conforma dispoziţiunilor convenţionale în vigoare sau ale legii 

locului, dacă reprezentanţii autorităţii locale sunt de faţă. In caz contrar, consulul va lua vremelnic în păstrare actul 

sau actele găsite. 

Va constata în procesul verbal menţionat mai sus la § 30 forma exterioară, pecetea şi subscrierea de va fi, 

va parafa plicul atât el cât şi părţile prezente (vezi Codul de Procedură Civilă, art. 662) şi va mai însemna dacă 

testamentul a fost luat în păstrare la oficiul consular sau dacă a fost remis autorităţilor locale competente.  

Pentru deschiderea testamentelor vezi § 61-64 de mai jos. 

§ 32.- Dacă legea locală îngăduie acest lucru, consulul va putea lua în păstrare la oficiul consular bunurile 

de volum mic şi uşor transportabile (vezi şi § 44-50 de mai jos). 

Obiectele astfel ridicate vor fi întotdeauna specificate în procesul verbal menţionat la § 30. Vor cuprinde: 

numerarul găsit în locuinţă (care va fi administrat conform regulilor arătate la Manual III, 9 şi III, 12 anexa 14 dacă 

este cazul, vezi şi de metal preţios § 65-67 de mai jos), bijuterii şi alte obiecte de preţ de comerţ şi aşa mai departe. La 

acţiunile, efectele publice şi alte titluri eventual ridicate, se vor arăta data de emisiune numărul şi valoarea lor 

nominală. 

§ 33.- Nu este însă necesar ca bunurile menţionate la § 32 să fie ridicate, dacă ele se găsesc închise într -o 

casă de bani în condiţiuni oferind toate garanţiile de siguranţă necesare. Asemenea case de bani vor fi însă sigilate.  

Cheile găsite în locuinţă sau înmânate de cei de faţă vor fi luate în păstrare, făcându-se menţiunea cuvenită 

în procesul verbal. 

§ 34.- Obiectele eventual luate de autorităţile străine pentru bună păstrare conform legii locale, vor fi de 

asemenea menţionate în proces verbal, cu toate amănuntele necesare pentru identificare.  

§ 35.- Bunurile lăsate vremelnic în păstrarea altor persoane vor fi de asemenea arătate în procesul verbal. 

Astfel va fi cazul de pildă cu obiectele aflate în afară de locuinţa defunctului şi care prin natura şi volumul lor nu pot 

fi puse sub sigiliu (de pildă animale vii). 

§ 36.- Dacă de cujus exercita vreun comerţ, o industrie sau meserie, sau dacă poseda vreo exploatare 

agricolă, se vor pune peceţile în aşa fel, încât continuarea întreprinderii respective să fie cu putinţă, luându-se 

măsurile de conservare şi de pază sau control pe care consulul şi autorităţile locale  le socotesc necesare. 

§ 37.- Inventarul despre care este vorba la § 52 şi urm. de mai jos, poate fi întocmit, după cum ar fi mai 

nimerit, cu ocazia ridicării peceţilor (Codul de Procedură Civilă, art. 673) sau cu ocazia punerii bunurilor succesorale 

sub sigiliu „imediat, în urma cererii scrise a părţilor interesate", precum prevede regulamentul consular la art. 126.  

§ 38.- Dacă peceţile nu vor fi puse înaintea îngropării, consulul va constata printr- un proces verbal minutul 

când a fost chemat să le pună şi cauzele care au întârziat eventual punerea peceţilor (Codul de Procedură Civilă, art. 

658). Acest proces verbal va fi întocmit chiar în ziua în care s-au pus peceţile. Nimic nu împiedică ca în loc de proces 

verbal deosebit un paragraf ad-hoc să fie cuprins în procesul verbal menţionat mai sus la § 30. 

§ 39.- Autorităţile străine competente au, evident, oricând facultatea să pună şi sigiliile lor alături de cele 

consulare. Consulul nu va dispune mai târziu ridicarea acestor peceţi, fără ca autorităţile respective să fie de acord. 

§ 40.- Dacă, pe de altă parte, autorităţile consulare române pun peceţi, în ţările unde aceasta ar fi legal, fără 

concursul autorităţilor locale, acestea din urmă vor fi imediat înştiinţate.  

§ 41.- În nici un caz nu este îngăduit autorităţii consulare să pună peceţi pe apartamentul, casa de bani, etc. 

ai defunctului, dacă legile în vigoare în ţara respectivă nu cuprind dispoziţiunile necesare, corespunzătoare art. 263 

din Codul nostru Penal, prevăzând sancţiunile necesare în caz de înlăturare sau rupere a sigiliilor aplicate de consulul 

român. În lipsa unor asemenea dispoziţiuni legale, rămâne ca, consulatul să ceară din partea autorităţilor străine 

competente luarea măsurilor prevăzute de legea locală pentru conservarea averii succesorale. 

Referatele înaintate Ministerului conform § 10 de mai sus, vor cuprinde toate lămuririle necesare asupra 

procedurii legale în vigoare în ţările respective.  

§ 42.- Nimic nu împiedică ca procesul verbal să fie întocmit şi semnat de comun acord cu autorităţile străine 

competente şi eventual chiar în limba oficială a acestora, dacă este suficient cunoscută de consul sau de funcţionarul 
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consular însărcinat de el cu facerea inventarului, cu condiţia ca normele arătate la § 30 de mai sus să fie observate.  

§ 43.- Procesele verbale încheiate de consulii onorifici, pot fi întocmite, la nevoie, în limba oficială a ţării 

respective sau într-o limbă mondială, după cum ar hotărî legaţia respectivă. 

VII. Succesiuni de volum mic 

§ 44.- In cazurile când bunurile succesorale, lăsate în ţara respectivă, sunt de volum mic şi uşor 

transportabile, ele vor fi adesea remise consulului în întregime de autorităţile locale, întocmindu-se cu această ocazie 

un proces verbal de inventar amănunţit al bunurilor lăsate în primire. Acest proces verbal va fi întocmit în numărul 

de exemplare cerute de zisele autorităţi pentru păstrare în dosarele lor şi pentru acoperirea persoanelor (sau 

institutului respectiv, de pildă administraţia unui spital) care vor fi predat aceste bunuri, păstrându-se un exemplar 

pentru dosarul oficiului, unul pentru a fi trimis Ministerului şi altul pentru moştenitorii sau legatarii interesaţi.  

§ 45.- Bunurile succesorale luate în păstrare vor fi imediat transportate la oficiul consular (sau la legaţie) 

unde vor fi închise sub cheie, sub răspunderea şefului de oficiu, până ce vor putea fi înmânate sau trimise celor în 

drept. Pentru trimiterea eventual în România a acestor bunuri, se vor observa cele stabilite mai jos la § 70-80. 

§ 46.- Procedura arătată la § 44-48 va fi urmată, de exemplu, când va fi vorba de decesul: 

a) românilor în trecere în ţara respectivă, încetaţi din viaţă la un hotel, spital, etc. sau în urma unui 

accident; 

b) studenţilor români ai căror părinţi nu sunt la faţa locului; 

c) marinarilor români (v şi Manual IV, 10 § 35 şi urm), şi 

d) comercianţilor ambulanţi, lucrătorilor, ucenicilor etc., fără domiciliu statornic în ţara respectivă.  

§ 47.- In cazuri de accidente, consulul va avea grijă să ia dispoziţiunile necesare pentru buna păstrare a 

bagajelor, automobilului, avionului etc., dacă era proprietatea decedatului (vezi şi Manual IV, 18 § 23 şi Manual IX, 4 § 

13). 

§ 48.- Cheltuielile eventuale de transport (conform § 45 de mai sus) sau de păstrare a bunurilor succesorale, 

vor fi suportate de succesiune. 

§ 49.- Bunurile aflate în vremelnică păstrare a şefului de oficiu pot fi asigurate prin îngrijirea lui, în contra 

incendiului, furtului, etc., din oficiu sau în urma cererii moştenitorilor şi în contul acestora. 

§ 50.- Consulul mai este dator să încheie socotelile cuvenite cu patronul celui decedat, când ar fi vorba de 

lucrători, etc. şi să ia în primire, pentru a fi trimise la destinaţie, sumele cuvenite defunctului, drept salariu, 

indemnitate de asigurare, pensie, etc. urmând principiile stabilite prin Manual IV, 10 § 44-45 tratând despre marinari 

şi Manual VII, 10 § 7-8 tratând despre asigurări sociale şi pensii. 

VIII. Ridicarea peceţilor şi inventar 

§ 51.- Dispoziţiunile legale în vigoare în România sunt cuprinse în Codul de Procedură Civilă, art. 668-766. 

Cele arătate la anexa 1 alăturată, art. 3, punct. 1, ultimele două aliniate şi punct. 2 vor fi aplicate, dacă 

dispoziţiunile în vigoare în ţara respectivă nu se opun. 

§ 52.- Procedând la ridicarea peceţilor, consulul va întocmi un inventar sub forma de proces verbal, 

exceptând cazul prevăzut în a doua alternativă de la § 37 de mai sus. 

Procesul verbal va cuprinde următoarele puncte: 

a) data; 

b) numele, prenumele şi locuinţa defunctului; 

c) numele, profesia, locuinţa celor care au cerut ridicarea peceţilor, dacă a fost asemenea cerere;  

d) numele, prenumele, profesia persoanelor chemate şi care au asistat; 

e) zisele şi observaţiile acestor persoane; 

f) arătarea stării în care s-au găsit peceţile. 

(cf. Codul de Procedură Civilă, art. 672). 

§ 53.- Aceste procese verbale vor fi de preferinţă întocmite în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor 
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locale competente, lucrând împreună cu un ofiţer consular, având delegaţie ad-hoc, sau cu însuşi şeful oficiului. 

În acest caz, inventarul va fi probabil întocmit după „lex rei sitae" şi chiar într-o limbă străină, când ar fi 

necesar (cf. § 42 şi 43 de mai sus). Obiectele trecute în inventar vor fi evaluate (vezi 55 -56 de mai jos). 

§ 54.- Procesele verbale vor fi întocmite în numărul de exemplare necesare, regulamentul consular din 1937 

cerând la art. 12 ca o copie de pe inventar să fie trimisă şi Ministerului.  

§ 55.- Pentru evaluarea bunurilor trecute în inventar, când ar fi vorba de sume  însemnate, va fi uneori 

nevoie de serviciile unui taxator oficial, în care caz se vor urma întocmai dispoziţiunile date la § 74 de mai jos. 

Consulul va observa ca estimaţia făcută să fie sinceră, corespunzând realităţii (vezi şi Codul Civil, art. 734 -736 şi 737). 

§ 56.- Valoarea bunurilor astfel inventariate va fi trecută într-o coloană, sumele fiind totalizate. Din suma 

totală, se vor scădea datoriile grevând succesiunea, precum şi cheltuielile legale făcute de consul (vezi şi Manual V, 5), 

soldul constituind astfel valoarea estimativă a ei. 

§ 57.- Inventarul va fi conform celor arătate la art. 675 din Codul nostru de Procedură Civilă: „o descriere 

fidelă a tuturor obiectelor aflate sub peceţi... El va cuprinde o descriere cu de-amănuntul a obiectelor aflate, arătarea 

calităţii şi a cantităţilor, pe cât se va putea".  

§ 58.- In cazul când autorităţile locale străine n-au altă dispoziţiune de urmat, consulul va avea grijă să 

împartă bunurile trecute la inventar sub rubricile arătate mai jos. Toate rubricile vor fi menţionate la inventar, când 

este cazul însă, cu însemnarea „nimic de inventariat" la rubricile respective. Aceasta este o precauţie pentru ca nimic 

să nu fie uitat: 

a) bunuri imobiliare; 

b) numerar; 

c) hârtii de valoare, titluri, efecte publice, etc. arătându-se valoarea nominală şi numerele efectelor sau 

acţiunilor trecute la inventar. Evaluarea lor se va face însă pe cât posibil după valoarea reală a zilei;  

d) creanţe, efecte de comerţ, titluri de ipotecă, etc.; 

e) obiecte de metal preţios, bijuterii şi alte obiecte de preţ; 

f) obiecte de artă (nemenţionate sub lit. e), tablouri, etc; 

g) mobilier, covoare, etc.; 

h) obiecte de menaj, porţelan, sticlărie, etc.; 

i) lengerie, etc.; 

j) haine şi rufe; 

k) cărţi, etc.; 

l) automobile, trăsuri, etc.; 

m) animale vii; 

n) mărfuri, recolte, materii prime etc.; 

o) bunuri nemenţionate mai sus. 

Bunurile însemnate sub unele din aceste rubrici vor fi evident menţionate numai în rezumat, precum se face 

întotdeauna în practică. 

§ 59.- Pentru a fi sigur că toate bunurile făcând parte din succesiune au fost într- adevăr trecute în 

inventar, consulul va face toate constatările necesare de visu şi va asculta în măsura putinţei martorii sau experţii 

aflaţi la faţa locului (cf. Codul de Procedură Civilă, art. 223). 

§ 60.- Inventarele întocmite vor fi înaintate Ministerului în 3 exemplare (cf. § 21 de mai sus) împreună cu 

un raport amănunţit - arătând situaţia succesiunii, în vederea instrucţiunilor necesare. 

IX. Deschiderea testamentelor 

§ 61.- Nici o dispoziţiune din Codul de Procedură Civilă, din Legea M.A.S. sau din regulamentul consular în 

vigoare, neautorizând pe consul să procedeze la formele legale prevăzute la art. 664 din zisul Cod, pentru deschiderea 

testamentelor, el va lăsa această grijă pe seama tribunalului local dacă este competent. Acest tribunal va aplica legea 
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română sau cea locală, după cum ţara respectivă urmează principiul naţionalităţii sau al domiciliului în materie de 

statut personal (vezi Manual III, 13 şi § 77 de mai jos). 

Statutul personal al de cujus-ului este întotdeauna hotărâtor, nu cel al moştenitorilor. 

Consulul va cere autorităţilor locale să-i remită o copie a testamentului în formă legalizată sau va scoate o 

fotocopie pe care o va înainta Ministerului Afacerilor Străine. 

§ 62.- In executarea celor astfel arătate, testamentele eventual ridicate vremelnic de consul, conform § 31 de 

mai sus, vor fi remise tribunalului local competent contra chitanţă în regulă, spre cele de cuviinţă. In acest caz, 

consulul va cere ca testamentul să fie deschis în prezenţa sa sau a moştenitorilor direct interesaţi, dacă ei vor fi sosit 

între timp la faţa locului, observându-se bine înţeles prescripţiunile legale în vigoare în această materie, în ţara 

respectivă. 

§ 63.- In cazurile când succesiunea se deschide în România (de pildă când decedatul era numai în trecere în 

ţara străină unde a murit), consulul va trimite Ministerului testamentul ce va avea eventual în păstrare, sau ce i se va 

preda din partea autorităţilor străine, unui notar public etc. în original sau în copie legalizată sau de către un 

particular, va întocmi un proces verbal, arătând în ce împrejurări şi când a ajuns în posesia acestui testament, dacă el 

i-a fost depus (cf. celor arătate la Manual III, 8) de cel decedat, pe când era încă în viaţă etc. 

§ 64.- Direcţiunea competentă a Ministerului va trimite acest testament cu toate indicaţiunile necesare 

Ministerului de Justiţie pentru a fi remis tribunalului. 

X. Măsuri de administraţie şi lichidare 

§ 65.- La principiile arătate în regulamentul consular art. 126, al. 3 şi 4 şi 120-136 şi la anexa 2 aici 

alăturată, art. 3 punct. 3-5, se adaogă următoarele instrucţiuni: 

îndată ce moştenitorii sau legatarii români sunt cunoscuţi, oficiul consular se va conforma, pe cât va fi cu 

putinţă, dorinţelor exprimate de aceştia, cu condiţiunea ca ei toţi să fie de acord. în caz contrar se va lăsa autorităţilor 

judecătoreşti să hotărască. 

§ 66.- Consulul va comunica persoanelor interesate - îndată ce se va putea - informaţiuni exacte asupra 

condiţiunilor în care se află succesiunea, administraţia, activul şi pasivul ei, dispoziţiunile testamentare, termenele 

legale locale pentru declararea creanţelor şi drepturilor asupra succesiunii, termenul legal pentru definitiva încheiere, 

termenele de apel în caz de litigiu, taxele de plătit, ş.a.m.d.  

Consulul nu are căderea a încheia nici un fel de tranzacţiuni sau aranjamente sau de a însărcina un avoca t 

cu interesele succesorilor sau legatarilor români (vezi mai jos § 74 şi urm.) să deschidă vreo acţiune în justiţie sau să ia 

măsuri de lichidare sau alte hotărâri mai importante, fără să fi primit în prealabil învoirea în scris a celor direct 

interesaţi. Cu alte cuvinte, se va evita ca cei în drept să fie puşi de consul în faţa unui fapt îndeplinit.  

§ 67.- Măsurile necesare de administraţie nu sunt în genere atât de urgente, încât să fie luate de consul 

înainte de a fi primit instrucţiuni din partea Ministerului sau să i se fi comunicat de către cei în drept - moştenitori, 

legatari etc. - intervenţiunile lor. 

§ 68.- De asemenea nu sunt întotdeauna urgente nici măsurile de lichidare după ce cheltuielile de 

înmormântare şi alte plăţi urgente au fost efectuate. Se exceptează cazurile rare, când ar fi vorba de bunuri expuse 

distrugerii sau a căror conservare ar fi anevoioasă sau impozabilă. 

în asemenea cazuri pe deplin justificate de starea de drept şi de fapt existente, funcţionarul consular 

competent va fi silit să lucreze pe propria sa răspundere, luând măsuri urgente în deplin acord cu autorităţile locale 

sau consimţind ca aceste măsuri să fie luate de ele şi având în tot cazul grija ca toate dovezile şi actele justificative 

necesare să fie luate, pentru a evita contestaţii ulterioare din partea celor direct interesaţi. Ministerul va fi în acelaşi 

timp ţinut la curent cu toate măsurile luate. 

§ 69.- Convenţiile internaţionale prevăd uneori ca autorităţile locale să admită de plin drept şi fără a se 

prezenta vreo procură deosebită, ca agenţii consulari să reprezinte pe naţionalii interesaţi într-o succesiune, în faţa 

autorităţilor administrative şi judiciare din circumscripţiile lor consulare, când aceşti naţionali ar fi absenţi, fără să fi  
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numit vreun alt mandatar. Consulul va cerceta cum este cazul în această privinţă în ţara sa de reşedinţă, trimiţând, 

dacă este nevoie, celor în drept un proiect de procură cu indicaţii precise în ce formă va trebui dacă şi de care 

autorităţi va trebui să fie eventual legalizată. 

§ 70.- în cazul când va fi locul a se proceda la o vânzare prin licitaţie sau altfel a bunurilor succesorale se 

prevede în conformitate cu dispoziţiunile legilor locale, ale Regulamentului consular, ca norma de procedare, se va 

ţine, pe cât se poate, seama de dispoziţiunile art. 3 punct. 3 şi 4 din Convenţia anexată (anexa 1). Consulul este deci 

ţinut să se pună la curent cu legea şi procedura locală. 

§ 71.- Cu ocazia vânzărilor prin licitaţie publică, consulul va avea grijă să asiste personal sau să tr imită - 

când ar fi posibil - (vezi § 15 de mai sus) un funcţionar în subordine sau alt reprezentant al său la faţa locului, spre a 

asista. Autorităţile locale competente vor fi înştiinţate în prealabil de această măsură.  

Consulul va avea astfel putinţa a constata dacă vânzarea se efectuează cu observarea dispoziţiunilor legale 

în vigoare (publicitate, procedură, etc.). în caz contrar, el va protesta în scris, cerând o amânare a licitaţiei, cazul fiin d 

imediat adus la cunoştinţa legaţiei competente, în vederea intervenţiunilor ce s-ar dovedi necesare. 

În raportul înaintat Ministerului, consulul va arăta măsurile de control pe care le-a luat în executarea 

dispoziţiunilor cuprinse în paragraful de faţă sau cauza pentru care ele nu au putut fi urmate.  

§ 72.- În cazuri de lichidări complicate, de pildă când sunt multe datorii de plătit sau creanţe de recuperat, 

consulul va face Ministerului şi celor direct interesaţi propunerile necesare pentru numirea unui administrator sau 

lichidator, conform dispoziţiunilor prevăzute de legea locală (vezi § 74-77 de mai jos) sau va informa pe cei în drept de 

măsurile luate de autorităţile străine. 

Serviciile unui asemenea administrator sau lichidator, având experienţa practică, sunt necesare când este 

vorba de succesiuni mai complicate, putând angaja prea mult răspunderea personală a funcţionarului în cauză sau a 

oficiului respectiv. 

§ 73.- Pentru lichidarea succesiunilor deschise în U.S.A., Ministerul îşi rezervă a lua dispoziţiunile deosebite 

ce vor fi găsite necesare. 

XI. Desemnarea unui avocat, notar, administrator, lichidator, expert, etc. 

§ 74.- În cazurile când ar urma ca autorităţile consulare să recomande sau să desemneze un avocat, notar, 

administrator, lichidator, custode, expert, taxator etc.
m

, se vor urma cu stricteţe regulile stabilite prin Manual III, 6 § 

11, orice abateri sau chiar omisiuni urmând să fie aspru sancţionate de Minister. 

Şefii de misiune şi inspectorii Ministerului vor veghea în măsura posibilităţilor, ca dosarele să fie 

completate în această privinţă, conform celor arătate la paragraful menţionat. 

§ 75.- Consulii vor putea să redacteze şi să trimită celor direct interesaţi spre semnare, prin mijlocirea 

Ministerului, proiectele de procuri şi alte documente legale în limbi străine, pentru desemnarea unui avocat, 

administrator, etc. şi pentru a permite acestuia să-şi exercite funcţiunea. 

§ 76.- Persoanele desemnate, în conformitate cu § 74 şi 75 pentru regularea unei succesiuni, vor fi 

supravegheate de consul care va ţine atât Ministerul cât şi persoanele interesate în curent cu activitatea lor. 

Consulul va raporta imediat legaţiunii şi Ministerului, orice nereguli, abuzuri, sau chiar neglijenţe ce va 

constata. Şeful de misiune va lua în acest caz dispoziţiunile necesare în privinţa intervenţiunilor urgente de făcut pe 

lângă autorităţile teritoriale. 

§ 77.- Nu este cu putinţă să fixăm a priori dacă administratorul odată numit, va urma dispoziţiunile legii 

române sau dacă va lucra după lex rei sitae (precum s-a arătat mai sus la § 7 şi prin Manual III, 13) sau în ce măsură el 

va fi chemat să aplice ambele aceste legislaţii. 

§ 78.- Consulul este în orice caz dator să dea administratorului, lichidatorului, avocatului, notarului etc. 

străin, toate lămuririle necesare referitoare la dispoziţiunile legale române în vigoare (Codul Civil, Cod de Procedură 

Civilă şi Legea timbrului) în materie de succesiuni, conform principiului stabilit prin Manual III, 6 § 16. 
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XII. Trimiterea în România a bunurilor succesorale 

§ 79.- Oficiile nu vor lua nicio măsură fără să fi consultat în prealabil pe cei direct interesaţi, dacă este cu 

putinţă prin mijlocirea Ministerului, exceptându-se cazul arătat mai jos la § 80. 

Cerându-se instrucţiunile cuvenite, agenţii consulari vor avea grijă să facă propuneri practice, înaintând 

eventual devizul unei firme de expediţie şi alte lămuriri.  

m
 Vezi de pildă § 35, 36, 55 şi 72. 

§ 80.- Efectele lăsate de marinarii români decedaţi pot fi încredinţate, după putinţă, căpitanului unui vas 

român, contra chitanţă, pentru a fi depuse la o căpitănie de port în România şi ţinute la dispoziţia celor în drept. In 

acest caz, se va înştiinţa direct Căpitănia de Port respectivă (vezi şi Manual IV, 10 § 34 şi urm.). Cazul marinarilor este 

de altfel prevăzut printr-un articol deosebit în Convenţia tip alăturată (anexa 1, art. 6). 

XIII. Îndatoriri fiscale 

§ 81.- Norme generale neputând fi încă stabilite în această materie, oficiile vor avea grijă să ia instrucţiunile 

necesare de la Minister. 

Pentru aplicarea tarifului consular în materie de succesiuni, se vor urma regulile stabilite prin Manual V, 9. 

Chestiunile de dublă impunere sunt discutate la Manual VII, 15. 

XIV. Raportul final 

§ 82.- Când o succesiune va fi definitiv lichidată, funcţionarul consular competent va întocmi un raport 

general, urmând regulile date mai sus la § 21. 

In acest raport se vor arăta toate măsurile luate de autorităţile consulare române şi felul în care întreaga 

succesiune a fost tratată, cu referiri la rapoartele anterioare. Raportul va fi însoţit de toate anexele necesare, un 

decont general şi amănunţit copie de pe actul oficial de împărţire încheiat eventual de tribunal (un exemplar din acest 

act va fi legalizat de grefa tribunalului, celelalte copii putând fi legalizate de consul) raportul fiind al avocatului sau 

administratorului şi toate actele justificative necesare. Actele încheiate într-o limbă străină vor putea fi traduse în 

întregime sau în rezumat după dorinţa eventuală a moştenitorilor sau legatarilor, urmându-se regulile stabilite la 

Manual III, 1 § 73-82, percepându-se în acest caz taxele legale, conform tarifului consular. 

XV. Succesiuni vacante 

§ 83.- Dreptul de albinat „droit d'aubaine"21 nefiind cunoscut în România (vezi şi art. 3 din Tratatul consular 

româno-italian din 17 august 1880, Condica Tratatelor, nr. 772 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale 

României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 772, p. 206]), dreptul străinilor de a dobândi bunuri prin 

moştenire în ţara noastră, nu este contestat, precum s-a arătat şi mai sus prin § 24. 

Noi nu putem admite pe de altă parte ca autorităţile străine să pună mâna pe averile românilor în 

străinătate decedaţi ab intestat, înainte de a se şti dacă există moştenitori legitimi sau neregulaţi având drepturi asupra 

succesiunii. 

§ 84.- In asemenea cazuri, legea locală prevede de obicei înfiinţarea unui curator (Codul Civil rom., art. 

725) care va administra succesiunea până ce va fi declarată vacantă (Codul Civil, art. 724). 

Chestiunea în ce măsură consulul român îşi poate exercita îndatoririle până atunci, în lipsa de moştenitori 

sau legatari români cunoscuţi, adică dacă consulul poate fi privit sau nu ca fiind un continuator al de cujus -ului în 

ceea ce priveşte gestiunea moştenirii, 

este una care nu poate fi rezolvată decât prin convenţiile pe care România le va încheia 1
1
. 

n
 Problema poate fi astfel pusă: este consulul oare un reprezentant al moştenitorilor români chiar necunoscuţi în 

interesul cărora lucrează în materie de succesiuni sau al statului român, sau are el oare ambele aceste sarcini? 
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Chestiunea a dat loc la serioase litigii în practică. 

§ 85.- Nu este pe de altă parte întotdeauna posibil pentru consul sau pentru autorităţile rei sitae a şti 

dinainte dacă de cujus-ul român decedat în străinătate a lăsat de fapt moştenitori legitimi sau neregulaţi sau dacă are 

cumva testament, depus la vreun tribunal românesc sau lăsat în păstrare într-altă parte. Aceasta este mai ales 

adevărat pentru românii decedaţi în străinătate fără a fi fost înmatriculaţi la un oficiu diplomatic sau consular al 

ţării
o
. 

Consulul este deci dator să vegheze asupra drepturilor eventuale ce ar putea avea asemenea moştenitori sau 

legatari necunoscuţi
p
 înştiinţând Ministerul la timp (vezi § 22 de mai sus) pentru a permite efectuarea cercetărilor şi 

publicitatea necesară în România spre a găsi pe moştenitorii eventuali. 

Dacă moştenirea va fi vacantă, după legea care o guvernează, statul teritorial va reclama adesea această 

avere. Cazurile ce se vor ivi, vor fi cercetate de jurisconsulţii Ministerului, consulul competent primind la timp 

instrucţiunile necesare. Convenţiile internaţionale cuprind uneori dispoziţiuni precise în această materie.  

§ 86.- Problema discutată nu este în genere decât de interes mai mult teoretic decât practic, fiindcă cei în 

cauză vor dispune în majoritatea cazurilor de bunurile lor succesorale, prin testament. Experienţa dobândită în anii 

1941-1945, dovedeşte totuşi că România poate avea uneori drepturi importante de valorificat, în această privinţă, de 

exemplu ce s-a întâmplat în Germania cu averea evreilor români. 

XVI. Răspunderea consulilor 

§ 87.- Dat fiind interesele considerabile în joc în materie de succesiuni, consulii, având de acum înainte 

instrucţiuni precise prin capitolul de faţă din Manual, completând dispoziţiile cuprinse în regulamentul consular, vor 

ţine seamă de răspunderea civilă şi chiar penală ce au faţă de stat ca şi faţă de particularii păgubiţi, în caz de 

neglijenţă sau omisiuni (de pildă, în caz de întârzieri nejustificate în punerea peceţilor, vezi § 38 de mai sus), 

omisiunea unor notificări sau altor formalităţi, ce trebuiau să fie cunoscute de consul, neglijenţe dovedite cu ocazia 

întocmirii inventariilor, uşurinţă şi lipsă de precauţiune în alegerea unui administrator al succesiunii (vezi § 74 de mai 

sus) sau neobservarea instrucţiunilor generale sau speciale date de Minister. 

Această materie este tratată la art. 13 şi la partea a II-a întregul cap. XIII din Codul Funcţionarilor Publici 

şi în articolele respective din Codul Penal (vezi Manual II, 12 § 23)
q
. 

XVII. Instrucţiuni pentru consulatele onorifice 

§ 88.- După primirea instrucţiunilor de faţă şi în urma referatelor arătate mai sus la § 10 şi a instrucţiunilor 

principiale ce vor fi date de Minister, şefii de misiune vor avea grijă 
o
 În urma dispoziţiilor date prin Manual II, 6 A § 

24, punct. 10 şi § 47 şi la II, 5 A anexa 1, adresele persoanelor care trebuie să fie informate de consulat în caz de deces, 

vor figura pe fişele respective, îndată ce ar fi vorba de români înmatriculaţi în regulă. Agentul consular competent va 

fi astfel în stare să afle întotdeauna şi foarte curând după aceea, adresa moştenitorilor sau legatarilor pe care nu-i 

cunoaşte. 

P Consulul va avea grija ca măsurile necesare de conservare să fie luate la timp de autorităţile străine competente sau 

va acţiona în limita strictă a [atribuţiilor] sale (vezi § 26-76 de mai sus) în aşteptarea instrucţiunilor ministeriale.  
q
 A. Pillet citează un număr de cazuri când consuli străini au fost de fapt socotiţi de tribunalele competente ca 

răspunzători pentru neglijenţe în această materie (Droit international privé, II, p. 376 [Antoine Pillet, Traité pratique de 

droit international privé, Tome II, Paris, Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1924, 960 p.]). 

ca toată documentaţia necesară să fie trimisă consulatelor onorifice funcţionând în circumscripţiile unde există colonii 

române importante, sub formă de traduceri ale instrucţiunilor de faţă şi note asupra chestiunilor mai importante de 

drept şi procedură deosebite cerute de legislaţia ţării respective şi asupra dispoziţiunilor convenţionale în vigoare în 

materie de succesiuni. 

Consulatele onorifice vor clasa documentaţia astfel primită sub nr. III, 10 din Manualele lor prescurtate, ea 

fiind astfel imediat la îndemână, în caz de nevoie (vezi Manual VI, 37). 

XVIII. Precizarea problemelor care vor mai trebui clarificate 
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§ 89.- La primirea instrucţiunilor de faţă şi oricând mai târziu, oficiile diplomatice şi consulare vor supune 

Ministerului orice probleme sau puncte nelămurite care ar trebui clarificate, după părerea lor. 

In nici un caz, oficiile nu vor pune Ministerul în faţa unor fapte îndeplinite, luând hotărâri sau măsuri care 

ar putea provoca mai târziu conflicte de legi sau care ar putea da naştere la divergenţe de păreri între acest 

Departament şi instanţele judecătoreşti chemate să aplice legile ţării sau care ar putea crea precedente în dauna 

României. 

Bucureşti, ............................. 1945 

Semnătura dlui ministru al 

Afacerilor Străine 

Instrucţiunile de faţă au fost cercetate din punctul de vedere legal de Consiliul Juridic al Departamentului fiind găsite 

legale, conform avizului nr. 61 din 7 decembrie 1945. 

Redactor, Karadja 

ANEXA
r
 

Convention pour le réglement des succesions conclue entre la France et l'Autriche  à 

Vienne, le 11 Décembre 1866 

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant déterminer avec le plus 

grande précision les droits de leur sujets respectifs et les attributions des autorités judiciaires et consulaires de l'un et 

de l'autre pays, en ce qui concerne le règlement des successions, laissées dans l'un des deux états par des sujets de 

l'autre état, ont résolu, d'un commun accord, de conclure dans ce but une Convention spéciale et ont nommé à cet 

effet pour leurs Plénipotentiaires: 

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche (suivent les noms et qualités des Plénipotentiaires); Sa Majesté 

l'Empereur des Français (suivent les noms et qualités des Plénipotentiaires) Art. 1
er

 - Les sujets des deux Hautes 

Parties contractantes pourront disposer par testament, lege, donation au outrement, de tous les biens qu'ils 

posséderaient dans les territoires des états respectifs.  

r
 Textul de faţă este redactat în deplin acord cu principiile recunoscute în dreptul internaţional. Este clar şi bine 

întocmit, urmând tradiţiile unei bune şcoli diplomatice. In această convenţie lipsesc, este adevărat, dispoziţiuni 

destinate să evite conflicte de competenţă între tribunalele statelor contractante. Excepţiile de „ordine publică" şi 

clauze referitoare la executarea sentinţelor (Manual III, 3 § 4) lipsesc de asemenea. Din punctul de vedere al 

atribuţiilor şi îndatoririlor consulilor, textul poate servi însă oricând ca model.  

Ils seront habiles à recevoir, de la même manière que les nationaux, les biens situés dans l'autre pays, qui 

leur seraient dévolus à titre de donation, lege, testament, ou même pas succession ab intestat, et lesdits héritiers, 

légataires ou donataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou mutation autres, ni plus élevés, que 

ceux qui seraient imposés, dans les cas semblables, aux nationaux eux- même. 

Ils auront la faculté de faire dresser leurs dispositions de dernière volonté par par
s
 des consuls ou chancelliers de leur 

nation. 

Art. 2. La succession aux biens immobiliers sera réglée par les lois du pays dans lequel les immeubles seront 

situé, et la connaisance de toute demande ou contestation concernant les succession immobilières appartiendra 

exclusivement aux tribunaux de ce pays. 

Les reclamations relatives aux successions mobilières, ainsi qu'aux droits de succession sur les effets 

mobiliers, laisés dans l'un de deux pays par des sujets de l'autre pays, soit qu'à l'époque de leur décès ils y fussent 

établis, soit qu'ils y fussent simplement de passage seront jugés par les tribunaux ou autorités compétentes de l'Etat 

auquel appartenait le défunt, et conformément aux lois de cet État. 
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Art. 3. En cas de décès d'un sujet de l'une des Haute Parties contractantes sur le territoire de l'autre, les 

autorités locales devront ont donner avis immédiatement au consul general, consul, viceconsuls au agent consulaire le 

plus rapproché du lieu du décès. Ceux-ci devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu'il auront été 

informés les premiers. 

Les consuls généraux, consuls ou viceconsuls de la nation du défunt auront le droit de procéder 

successivement aux opérations suivantes: 

1. Apposer les scellés, soit d'office, soit à la demande de parties intéressées, sur tous les effets, meubles et 

papiers du défunt, en prévenant de cette opération l'autorité locale compétente qui, dans le cas où les lois du pays le lui 

prescrivent, pourra y assister et opposer également ses scellés. Lorsqu'elle aura été  informée la première du décès, et 

en tant que, suivant les lois du pays, elle est tenue à apposer les scellés sur la succession, l'autorité locale invitera 

l'autorité consulaire à procéder en commun à cet acte. 

Dans le cas où l'apposition imediate des scellés paraîtrait absolument nécessaire, mais où cette opération, 

par suit de la distance des lieux, où par d'autres motifs, ne pourrait avoir lieu en commun, l'autorité locale aura la 

faculté de mettre les scellés préalablement sans le concours de l'autorité consulaire, et viceversa, sauf à informer 

l'autorité, qui ne sera pas intervenus, et qui sera libre de croiser ensuite son sceau avec celui déjà apposé.  

Les scellés de l'autorité locale, et réciproquement ceux de l'autorité consulaire, ne devront pas être levés, 

sans que ladite autorité assiste à cette opération. 

Toutefois, si après un avertissement adressé par l'autorité locale, ou viceversa par l'autorité locale à 

l'autorité consulaire, pour l'inviter à assister à la levée des doubles scellés, l 'autorité à qui l'invitation a été adressée, 

ne s'était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de l'avis, l'autre autorité 

pourrait procéder seule à ladite opération.  

2. Former l'inventaire de tous les biens mobiliers et effets du défunt
t
 ; en présence de l'autorité locale, si 

après en avoir été parvenue, celle-ci croyait devoir assiter à cet acte. 
110 111

 

3. Ordonner la vente aux enchères publique de tous les objets mobiliers de la succession
11

, ab intestat ou 

testamentaire, qui pourraient se détériorer, et de ceux d'un conservation difficile en prévenant l'autorité locale, a fin 

que la vente soit faite dans les formes prescrites et par l'autorité compétente d'après les lois du pays. Dans le cas où ce 

serait l'autorité locale qui aurait à effectuer cette vente, elle devra inviter l'autorité consulaire à assister. 

4. Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventariés, le montant des créances que l'on réalisera, ainsi que 

les produit des rentes que l'on percevra. 

Ces dépôts devront avoir lieu, dans l'un ou l'autre cas, d'accord avec l'autorité locale appelée à assister aux 

opérations antérieures, s'il se présente des sujets du pays ou d'une puissance tierce comme intéréssée dans la 

succession, et en tant qu'il s'agirait des garantir les droits de succession ou de mutation à payer suivant les lois du 

pays. 

En cas d'insuffisance de valeurs de la succession pour satisfaire au paiement intégral des créances, tous les 

documents, effets ou valeurs appartenant à cette succession devront, sur la demande des créanciers, être remis à 

l'autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon la lois du pays, l'autorité consulaire restant chargée de 

représenter ses nationaux, héritiers ou légataires, absents, mineurs et incapables.  

5. Administrer eux-même, ou par une personne qu'ils nomeront sous leur responsabilité, la partie 

mobilière de la succession et même liquider les successions purement mobilières
112 113

; à moins que le délai, fixé par 

                                                        
s Pentru a fi în acord cu legile noastre ar fi necesar să se adauge aici cuvântul „devant", consulii români 

neavând atribuţiile unor notari publici, nu sunt competenţi a redacta testamente în capacitatea lor oficială 

(vezi Manual III, 8 § 8). 
111 Regulamentul consular din 1937, art. 126 şi urm. 
u Vezi regulamentul consular din 1937, art. 133. 
113 Vezi regulamentul consular din 1937, art. 133 şi urm. 
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l'autorité locale selon les lois du pays, pour présenter les réclamations au nom de leurs nationaux ou de sujets d'une 

tierce puissance, demeurant dans le pays, ne soit pas encore expiré, ou qu'il ne s'élève quelque contestation à l'égard 

de parreiles réclamations; car, dans ces deux cas, le consulat devra surseoir à la liquidation, et se bornera à des 

mesures administratives, qui ne pourraient entraver l'acquittement des réclamations précitées (...).  

Après le prononcé du jugement concernant toutes les réclamations susmentionnées, réservées à la décision 

des tribunaux du pays, ou après que la somme requise pour leur acquittement aura été déterminée, l'entière 

succession mobilière, et tant qu'elle ne serait pas engagée à titre de caution, devra, après la levée des scellés apposés 

par l'autorité locale, être remise, pour en disposer ultérieurement, à l'autorité consulaire.  

Art. 4. Lorsqu'un sujet d'une des Hautes parties contractantes se trouvera intéressé dans la succession, 

ouverte sur le territoire de l'autre partie, soit d'un sujet du même pays, soit d'un régnicole , soit même d'un étranger, 

les autorités locales devront informer de l'ouverture de la succession le consul général, consul, viceconsul, ou agent 

consulaire le plus rapproché du lieu du décès. 

Art. 5. Lorsqu'un sujet français en Autriche, ou un sujet autrichien en France, sera décédé dans un lieu où 

il ne se trouve pas d'autorité consulaire de sa nation, l'autorité locale competente procédera conformément à la 

legislation du pays, à l'inventaire des effets, et à la liquidation des biens, qu'il aura laissés,  et devra donner avis dans le 

plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l'Ambassade de la nation du défunt, ou à l'autorité consulaire 

la plus voisine du lieu, où se sera ouverte la succession. 

Mais dés l'instant que le consul général, consul, viceconsul ou agent consulaire le plus rapproché se 

présentera personnellement ou aura envoyé un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui serait intervenue, devra se 

conformer aux prescriptions de l'article 3 de cette Convention.  

Art. 6. Les gages et effets ayant appartenu aux matelots ou passagers de l'un des deux pays, morts à bord 

d'un navire de l'autre pays, seront remis, dans le port d'arrivée, à l'autorité compétente du pays du défunt ou entre les 

mains du consul de la nation
w
. 

Art. 7. (Clauses relatives à l'entrée en vigueur et à la durée de la Convention). 

Art. 8. Les ratifications de la présente Convention seront échangées à Vienne.  

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs 

sceaux. 

Faite a Vienne en double expédition le 11 décembre de l'an de Grâce 1866. 

Suivent les signatures des Plénipotentiaires 
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w
 Cf. Manual IV, 10 § 35, lit. E §i § 38.



MANUAL III, 11 A. 

430 

 

 

LEGE PRIVITOARE LA ACTELE STĂRII CIVILE114 

din 25 februarie 1928
a
 

DISPOZIŢIUNI GENERALE 

1. Starea civilă se dovedeşte prin actele întocmite în registrele păstrate de ofiţerul stării civile. 

2. Actele stării civile ale membrilor familiei domnitoare se întocmesc potrivit legilor speciale.  

3. Competenţa ofiţerului stării civile este teritorială. Ofiţerul stării civile va primi declaraţiunile de naştere 

şi moarte şi le va înscrie în registrele stării civile; va primi declaraţiunile de căsătorie, va proceda la facerea 

publicaţiunilor şi va celebra căsătoriile, înscriindu-le în registrele respective. 

El nu va putea instrumenta la actele în care ar figura ca parte, declarant sau martor. 

4. Registrele de născuţi, căsătoriţi şi morţi vor fi ţinute anual în dublu exemplar şi vor fi numerotate, 

şnuruite, parafate şi sigilate de preşedintele tribunalului; registrele de buletine şi de publicaţiunile căsătoriilor vor fi 

ţinute într-un singur exemplar. 

5. Înregistrările se vor face de îndată în ambele exemplare ale registrului, în şir şi în rubricile anume 

destinate. 

Rubricile în care nu s-a făcut vreo înregistrare se vor umple prin linii. Ştersăturile, răsăturile, înscrierile 

prescurtate, scrierile peste rânduri sau între rubrici sunt oprite. Îndreptările ce ar urma să fie făcute înainte de 

semnarea actului se vor trece în rubrica specială.  

Menţiunile ulterioare se vor face în rubrica anume destinată. 

6. Înscrierile în registre se vor face în limba română şi se vor citi înfăţişătorilor, iar în cazul când nu ar 

cunoaşte-o, se vor explica în limba ce cunosc. 

7. Actele stării civile vor fi semnate de ofiţerul stării civile şi de persoanele ce se înfăţişează. Cauza care a 

împiedicat pe înfăţişători să semneze se va menţiona. 

8. Actele stării civile care nu sunt înregistrate pe temeiul unei declaraţiuni verbale, vor arăta actul în baza 

căruia s-a făcut înscrierea. 

9. Ofiţerul stării civile va trece în actele ce întocmeşte numai ceea ce trebuie declarat.  

10. Orice menţiune făcută pe un act de stare civilă, anterior înscris, va fi datată şi semnată de ofiţerul 

stării civile şi va indica actul pe temeiul căruia a fost făcută. 

11. Orice schimbare în starea civilă, pe o hotărâre judecătorească sau pe un alt act admis de lege, se va 

trece pe actul de naştere al persoanelor la care această schimbare se referă. 

Menţiunea de moartea unuia din soţi se va face şi pe actul de naştere al soţului supravieţuitor.  

12. Ofiţerul stării civile, de câte ori persoana nu este născută în circumscripţiunea  sa, va trimite o copie 

legalizată ofiţerului stării civile unde se găseşte înregistrată naşterea pentru a face menţiunile prevăzute de articolul 

precedent. 

13. Orice rectificare a unui act de stare civilă se va menţiona pe actul rectificat.  

14. Grefierii instanţelor judecătoreşti sunt obligaţi ca, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a 

unei hotărâri care aduce schimbări în starea civilă sau rectifică un act de stare civilă, să trimită o copie ofiţerului 

stării civile care păstrează registrele în care este trecut actul de naştere al persoanei la care schimbarea se referă, sau 

unde actul rectificat este înregistrat. 

In caz de desfacere a căsătoriei, trimiterea se va face ofiţerului stării civile care a celebrat căsătoria.  

15. Ofiţerul stării civile va trimite în termen de 30 de zile autorităţii care păstrează cel de-al doilea 

exemplar al registrelor, copii de pe menţiunile făcute posterior pe exemplarul păstrat la starea civilă pentru a se face 

menţiune identică. 

                                                        
a Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor şi Senat, în şedinţele de la 8 şi 15 februarie 1928, s-a promulgat 

cu Decretul nr. 492/928 şi publicat în M. Of. nr. 44 din 25 februarie 1928; a fost completată prin I.D.R. nr. 286 din 

1938, publicat în M. Of. nr. 158 din 13 iulie 1938. 
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16. Dosarele actelor stării civile vor fi şnuruite şi sigilate de ofiţerul stării civile şi se vor conserva în arhiva 

oficiului. 

17. Registrele se vor încheia de ofiţerul stării civile la sfârşitul fiecărui an.  

La această dată, ofiţerul stării civile va alcătui în dublu exemplar liste alfabetice de născuţi, căsătoriţi şi 

morţi. Unul din exemplare se va trimite spre păstrare grefei tribunalului.  

18. Actul de stare civilă, înscris în registrele altui an decât acel în care faptul a avut loc, va fi trecut şi în 

listele alfabetice anuale corespunzătoare anului când urma să fie înscris. 

19. In comunele al cărui teritoriu este împărţit între mai mulţi ofiţeri de stare civilă, aceştia vor trimite 

oficiului central, la începutul fiecărei luni, tabloul cuprinzând datele din registrul de naşteri, căsătorii şi morţi înscris e 

în luna precedentă. 

20. Ministerul Public şi judecătorul judecătoriei respective sau, în cazul când sunt mai multe judecătorii, a 

celei indicate de preşedintele tribunalului, vor controla registrele stării civile.  

Aceeaşi îndatorire o au şi pretorii în comunele rurale. 

21. Unul din exemplarele registrelor de stare civilă va fi trimis tribunalului, cel mai târziu până la finele 

lunii ianuarie, iar celălalt exemplar se va păstra în arhiva primăriei.  

22. Actele stării civile trecute în registre sunt crezute până la înscrierea în fals, pentru tot ce ofiţerul stării 

civile încredinţează că a avut loc în prezenţa sa. 

23. Inscrierea sau rectificarea actelor de stare civilă, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti, va fi opozabilă 

şi terţilor; aceştia sunt însă în drept să facă dovada contrarie. 

24. Actele stării civile încheiate de o persoană care exercită în mod public funcţiunea de ofiţer al stării 

civile, dar a cărei calitate s-ar dovedi ulterior viciată, sunt valabile.  

25. Registrele stării civile sunt publice. Orice persoană va putea cere extracte din registre sau certificate, 

constatând neînscrierea actului cerut. 

Extractul va cuprinde cuvânt cu cuvânt textul actului trecut în registru cu toate menţiunile ulterior făcute, 

va purta în litere data liberării şi va fi certificat de ofiţerul stării civile. 

Extractele fac aceeaşi dovadă ca însăşi registrele. 

26. Extractele nu pot fi liberate decât de ofiţerul stării civile.  

Dacă însă un act păstrat de acesta este pierdut sau nu se poate citi, atunci, până la refacerea lui, autoritatea 

la care se găseşte al doilea exemplar va elibera extractul din registrele sale.  

27. Actele de stare civilă se redactează pe temeiul declaraţiunii făcută în termen, de cei desemnaţi de lege.  

Ofiţerul stării civile va putea înştiinţa pe cei obligaţi să facă declaraţiuni, să se înfăţişeze în termen înaintea 

lui spre a-şi îndeplini îndatorirea legală şi le va pune în acelaşi timp în vedere sancţiunile legii.  

Când părţile interesate nu sunt obligate a se înfăţişa în persoană, ele vor putea fi reprezentate prin 

împuterniciţi cu procură specială şi autentică. 

28. îndată după înscrierea unei naşteri, căsătorii sau morţi, ofiţerul stării civile va înmâna fără altă cerere, 

declarantului sau părţilor, un buletin din registrul respectiv.  

29. Ofiţerul stării civile are dreptul să se asigure de adevărul faptului declarat. 

30. Dacă naşterea este declarată după termenul legal sau moartea după înmormântare sau dacă aceste 

evenimente nu au fost deloc declarate, ele nu se vor înscrie în registre decât în temeiul unei hotărâri judecătoreşti . 

în aceste cazuri, ofiţerul stării civile sau delegatul său va încheia un proces-verbal şi îl va înainta 

Ministerului Public, care, în urma cercetărilor făcute, va trimite lucrările împreună cu concluziile sale tribunalului  

31. Dacă de la data când actul trebuia să fie înscris şi până la întocmirea procesului- verbal prevăzut de 

articolul precedent nu a trecut mai mult de şase luni, tribunalul se va pronunţa, fără citarea părţilor, prin ordonanţă 

prezidenţială. 

Trecut acest termen, tribunalul va cerceta de urgenţă cauza în camera de consiliu, cu citarea rudelor cele 

mai apropiate şi direct interesate ale celui neînscris, a celor obligaţi de lege a face declaraţiuni şi a ofiţerului stării 
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civile, de faţă fiind şi Ministerul Public. 

Citaţiile se vor emite din oficiu. 

Hotărârea va indica datele necesare înscrierii.  

32. în termen de 15 zile de la pronunţare, copie de pe dispozitiv se va afişa prin îngrijirea grefierului la uşa 

oficiului stării civile şi la uşa tribunalului.  

în cazul aliniatului II al articolului precedent prin îngrijirea grefierului, dispozitivul va fi publicat în 

Monitorul Comunal sau Judeţean şi, în lipsă, în Monitorul Oficial. 

33. Oricine are interes va declara apel la tribunal. Termenul de apel în contra ordonanţei prezidenţiale 

sau a hotărârii tribunalului va fi de 15 zile socotit de la data ultimei afişări ori publicări.  

Apelul se va judeca de urgenţă în camera de consiliu cu citarea apelanţilor, a rudelor celor mai apropiate şi 

direct neinteresate ale celui neînscris, a celor obligaţi de lege să facă declaraţiunea şi a ofiţerului stării civile, faţă fiind 

şi ministerul public. Apelul în cazul primului alineat al art. 31 se judecă de completul tribunalului, iar în cazul 

aliniatului al II-lea al aceluiaşi articol, de Curtea de Apel.  

34. Recursul se declară, la instanţa care a hotărât în apel, în termen de 5 zile de la pronunţare şi se judecă 

după aceeaşi procedură ca şi apelul. 

Termenul de recurs suspendă executarea. 

35. Grefierul instanţei înaintea căreia hotărârea de înscriere a rămas definitivă va trimite în termen de 30 

de zile o copie de pe hotărâre ofiţerului stării civile unde înscrierea urmează a fi făcută.  

36. Ofiţerul stării civile care refuză să săvârşească vreun act ce intră în atribuţiunile sale, îşi va modifica 

în scris refuzul şi, la cererea părţii, va înainta de îndată lucrările judecătoriei care va hotărî de urgenţă, prin 

ordonanţă cu drept de recurs, în termen de 5 zile de la pronunţare. 

Hotărârea rămânând definitivă, grefa instanţei va restitui de îndată lucrările ofiţerului stării civile, 

alăturând şi copia hotărârii. 

37. Dispoziţiunile privitoare la actele stării civile sunt teritoriale.  

Actul de stare civilă are puterea doveditoare ce îi este recunoscută de legea sub imperiul căreia a fost 

încheiat. 

38. Actele stării civile referitoare la români, încheiate în străinătate se vor înscrie şi în ţară în registrele 

stării civile; cele de naştere, la oficiul stării civile al ultimului domiciliu al tatălui şi, în lipsă, al mamei; cele de 

căsătorie, la oficiul stării civile al ultimului domiciliu al soţului; cele de moarte, la ofiţerul stării civile al ultimului 

domiciliu în ţară al defunctului. Dacă aceste domicilii sunt necunoscute sau în străinătate, înscrierea se va face la 

oficiul stării civile a primului sector din Capitală.  

Agenţii diplomatici sau consulari, ofiţeri ai stării civile, vor trimite oficiilor de stare civilă mai sus arătate 

extracte de pe actul înscris. 

39. Toate termenele prevăzute de legea de faţă vor fi socotite pe zile libere. 

40. Rectificarea sau completarea actelor stării civile, dacă n-are ca urmare schimbarea statutului civil, va 

putea fi cerută de oricine are interes, precum şi de Ministerul Public când ordinea publică este interesată.  

41. Cererea de rectificare sau completare se va adresa preşedintelui tribunalului locului unde actul se 

găseşte trecut în registru şi va fi însoţită de extractul actului ce urmează a se rectifica.  

În cazul când cererea nu este făcută de Ministerul Public, ea va trebui să fie comunicată.  

Cererea de rectificare se va cerceta în camera de consiliu, de urgenţă, cu ascultarea părţii ce cere 

rectificarea, a rudelor celor mai apropiate şi direct interesate, a ofiţerului stării civile, faţă fiind şi Ministerul Public . 

Copie de pe ordonanţa prezidentului se va afişa timp de 10 zile la uşa tribunalului şi la oficiul stării civile 

respective. 

Apelul se va declara de oricine are interes, la tribunal, în termen de 15 zile de la ultima afişare şi se va 

judeca de urgenţă, în camera de consiliu, cu chemarea părţilor ce au figurat la prima instanţă.  

Recursul se declară în termen de 5 zile de la pronunţare. 
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42. Dacă unul din exemplarele registrului s-a pierdut sau distrus în întregime sau nu mai poate fi 

întrebuinţat, după cererea Ministerului Public, se înlocuieşte prin o copie de pe celălalt exemplar, certificată conform 

cu originalul de preşedintele tribunalului. 

43. Dacă ambele exemplare ale registrului s-au pierdut sau au ajuns de neîntrebuinţat, se vor reconstitui 

în elementele lor esenţiale după cererea Ministerului Public, de către o comisiune alcătuită din doi membri dintre 

locuitorii comunei, sub preşedinţia unui judecător, desemnaţi de Ministerul Justiţiei.  

Unul din împiegaţii instanţelor judecătoreşti din circumscripţia tribunalului, desemnat de preşedintele 

tribunalului, va îndeplini funcţiunea de secretar al comisiunii.  

44. Ministerul Public va publica în Monitorul Oficial şi în ziarele ce apar în judeţ lista registrelor de 

reconstituit, cu invitarea ca orice autoritate sau particular ce va găsi, deţine sau primi, cu orice titlul, un extract 

legalizat sau livret de familie, referitor la un act ce urmează a fi reconstituit, să le depună în termen de 6 luni de la data 

când actul a ajuns în mâinile sale, fie la primărie, fie la grefa judecătoriei sau a tribunalului reşedinţei sale, iar în 

străinătate la cancelaria legaţiunilor sau consulatelor. 

45. Această depunere se va face în schimbul unei copii certificată pentru conformitate, dată pe hârtie 

liberă, care va servi drept dovadă de primire şi va avea aceeaşi putere doveditoare ca actul depus.  

Autorităţile mai sus indicate, unde extractele sau actele au fost depuse, sunt datoare a le trimite comisiunii 

de reconstituire a registrelor, prin scrisoare recomandată. 

46. Primarii comunelor ale căror registre urmează a fi reconstituite vor întocmi şi trimite comisiunii lista 

persoanelor ce locuiau în comună la epoca pentru care urmează a se reconstitui registrele şi care ar fi fost în 

situaţiunea de a determina un act de stare civilă, arătând şi reşedinţa lor actuală.  

47. Lista se va publica prin îngrijirea preşedintelui comisiunii în modul prescris de art. 44 cu invitaţiunea 

ca persoanele trecute în listă să se prezinte în termen de un an de la publicate, la primăria locului reşedinţei lor, iar în 

străinătate la cancelaria legaţiunilor sau consulatelor şi să arate cunoştinţele ce au privitor la starea lor civilă sau a 

membrilor familiei lor. 

Cel ce face declaraţiunea va aduce orice acte justificative şi va indica registrele ce ar putea permite 

controlul celor afirmate. 

Declaraţiunea va fi transmisă împreună cu actele ce o sprijină, prin scrisoare recomandată, comisiunii de 

reconstituire. 

48. Reconstituirea se va întemeia pe extractele legalizate ale actelor stării civile, pe registrele ţinute de 

reprezentanţii diferitelor culte şi pe orice acte şi registre ce ar putea conţine substanţa actelor stării civile, pe 

declaraţiunile celor interesaţi, precum şi pe mărturiile terţelor persoane, ambele sprijinite pe actele invocate.  

49. Comisiunea se va pronunţa prin hotărâri colective ce se vor afişa în termen de 3 zile de la pronunţare 

la oficiul stării civile. 

În cazul neînscrierii în registre, partea interesată sau Ministerul Public se va adresa tribunalului care va 

judeca potrivit dispoziţiunilor alineatului II al art. 31 şi următoarele.  

50. Întreaga procedură de reconstituire, precum şi cea înaintea instanţelor de drept comun, în cazul 

articolului precedent, este scutită de timbru şi se face din oficiu.  

51. Modul întocmirii noilor registre, în baza datelor adunate de comisiune, se va stabili printr -un 

regulament special. 

52. Actele reconstituite au puterea doveditoare ce legea recunoaşte actelor stării civile. 

Rectificările se vor face potrivit art. 41. 

53. Când nu vor fi existat registre sau se vor fi pierdut ori distrus în totul sau în parte, când registrele nu 

sunt ţinute sau actul invocat a fost omis, partea interesată dovedind mai întâi, prin orice mijloace, că din aceste 

împrejurări se găseşte în imposibilitate de a produce copia de pe actul ce invocă, va putea apoi stabili faptele de stare 

civilă prin mijloacele dreptului comun. 

54. În cazurile prevăzute în articolul precedent, tribunalul, după cererea celor interesaţi sau a 
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procurorului, va constata faptul stării civile şi va ordona înscrierea în registre după datele stabilite.  

Cererea va fi judecată de urgenţă cu citarea rudelor cele mai apropiate şi direct interesate şi a ofiţerului  

stării civile, de faţă fiind şi Ministerul Public.  

Dispoziţiunile art. 32 şi următoarele se vor aplica şi în acest caz.  

55. Cererea se va judeca de tribunalul în circumscripţiunea căruia se află oficiul stării civile unde 

înregistrarea urma să fi fost făcută. 

Despre actele de naştere 

56. Declaraţiunea de naştere a unui copil se va face verbal, la ofiţerul stării civile al locului, în termen de 3 

zile de la uşurarea femeii. 

Declarantul sau va înfăţişa certificatul de verificare a naşterii eliberat de medic, moaşă sau agent sanitar, 

sau va prezenta doi martori, care să confirme exactitatea faptului declarat. 

57. Sunt ţinuţi să declare naşterea tatăl, iar în caz de împiedicare a acestuia, moaşa, medicul ori cine a fost 

de faţă, persoana în locuinţa căruia a avut loc naşterea şi mama, de-i va fi cu putinţă. 

58. Actul de naştere va cuprinde: data înregistrării, anul, luna, ziua şi ora naşterii, sexul copilului, 

prenumele ce i se va da şi confesiunea căreia va aparţine; prenumele tatălui, vârsta, profesiunea şi domiciliul 

părinţilor, locul naşterii copilului când este osebit de locuinţa părinţilor; menţiunea de verificare a naşterii.  

59. Nu vor putea fi întrebuinţate ca prenume, numele de familie, precum şi cuvintele care ar constitui o 

manifestare politică. 

60. înregistrarea gemenilor se va face pentru fiecare copil separat în ordinea naşterii. 

61. Copiii născuţi morţi vor fi declaraţi în termen de 24 de ore. 

Pe actul de naştere se va face menţiunea „născut mort".  

62. Numele tatălui unui copil nelegitim, va fi înscris în registrul de naşteri, numai dacă declaraţiunea a fost 

făcută de însuşi tatăl sau împuternicitul său cu procură specială şi autentică.  

Numele mamei va fi întotdeauna declarat şi înscris în registre. 

63. Cel ce găseşte un copil nou-născut este dator să-l prezinte de îndată autorităţilor poliţieneşti locale, cu 

veşmintele şi efectele ce s-ar fi găsit asupra lui şi să arate circumstanţele de timp şi de loc în care a fost găsit.  

Poliţia va încheia proces-verbal constatator al circumstanţelor mai sus arătate, şi va face menţiune de tot ce 

poate ajuta la stabilirea identităţii, arătând instituţiunea sau persoana căreia copilul i-a fost încredinţată. 

în termen de două zile procesul verbal va fi trimis ofiţerului stării civile care va da nume şi prenume 

copilului, înscriindu-l în registre, iar un extract de pe actul de naştere va fi trimis din oficiu în termen de trei zile, 

instituţiunii sau persoanei căreia copilul a fost încredinţat. 

64. Când naşterea va avea loc într-un spital, casă de sănătate, penitenciar, azil sau alte instituţiuni 

similare, directorul sau administratorii vor încunoştinţa în scris pe ofiţerul stării civile, indicând datele necesare 

înregistrării. 

65. în caz de naştere în timpul unei călătorii maritime, actul de naştere se va încheia în 24 de ore de la 

uşurarea femeii, pe vasele militare de comandament, iar pe celelalte vase de căpitan, patron sau cei ce îndeplinesc 

această funcţiune. 

Dacă naşterea are loc în timpul opririi în port şi debarcarea este cu neputinţă sau portul, fiind străin, nu se 

află agent diplomatic, ori consular, actul va fi încheiat în aceleaşi condiţii făcându-se menţiune de circumstanţele mai 

sus arătate. 

Actul va fi înscris la sfârşitul listei echipajului. 

66. în cel dintâi port unde vasul se opreşte, dacă portul este în ţară, ofiţerul care a instrumentat este dator 

să depună două copii de pe act Căpităniei Portului sau autorităţii care o înlocuieşte, iar dacă portul este în străinătate, 

depunerea se face la consulatul român din cel mai apropiat port. 

Unul din exemplarele actului depus va rămâne în arhiva acestor autorităţi, iar cel de-al doilea va fi trimis 

spre înregistrare ofiţerului stării civile al ultimului domiciliu în ţară al tatălui sau al mamei, când tatăl nu e cunoscut; 
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iar în lipsa domiciliului lor la oficiul stării civile a primului sector al capitalei. 

67. Dacă naşterea are loc pe un vas fluvial, aeronavă sau în tren, declaraţiunea naşterii trebuie să fie 

făcută de persoanele arătate de articolul 57 la ofiţerul stării civile al locului de debarcare.  

68. Actul de recunoaştere al copilului natural se va menţiona de ofiţerul stării civile, în rubrica de 

adnotări, a actului de naştere înscris în registru. 

69. În cazul prevăzut de art. 65 declaraţiunea de recunoaştere a unui copil va putea fi primită de ofiţerii 

instrumentari arătaţi în acel articol şi cu formele acolo indicate. 

Depunerea şi transmiterea copilor se va îndeplini potrivit dispoziţiunilor art. 66 cu deosebire că trimiterea se 

va face ofiţerului stării civile al locului unde este înscris actul de naştere al celui recunoscut.  

Despre actele de căsătorie 

70. Declaraţiunea de căsătorie se va păstra de viitorii soţi în persoană sau prin act autentic ori legalizat, 

înaintea ofiţerului stării civile a domiciliului sau reşedinţei unuia din ei.  

71. Declaraţiunea de căsătorie a viitorilor soţi va cuprinde: numele, prenumele, vârsta, profesiunea, 

confesiunea, domiciliul şi reşedinţa lor; naţionalitatea, locul naşterii, calitatea de necăsătoriţi, văduvi sau divorţaţi; 

gradul de înrudire; numele, prenumele, profesiunea şi domiciliul părinţilor, precum şi a persoanelor chemate să dea 

consimţământul. 

Dacă viitorii soţi au copii care prin efectul căsătoriei ar deveni legitimi, declaraţiunea va mai cuprinde 

numele şi prenumele acestora, locul şi data naşterii lor, în cazul când o româncă se căsătoreşte cu un străin şi 

declaraţiunea acestuia dacă îşi păstrează naţionalitatea de origine. 

72. Ofiţerul stării civile, primind cererea va dispune facerea publicaţiunilor în localitate, dacă viitorii soţi 

locuiesc acolo de cel puţin trei luni, iar în caz contrar publicaţiunile se vor face şi în localitatea unde ei au avut ultimul 

domiciliu. 

Dacă unul din viitorii soţi este incapabil, publicaţiunea se va face şi la domiciliul celor chemaţi să dea 

consimţământul. 

73. Actul de publicaţiune a căsătoriei va cuprinde data afişării datelor menţionate în declaraţie şi 

indicarea ca cei îndreptăţiţi, care au cunoştinţă de lipsa oricăreia din condiţiunile de fond ale căsătoriei, să facă 

opoziţie în termen de 10 zile de la data afişării. 

Actul de publicaţiune se afişează şi va rămâne afişat la uşa casei comunale t imp de 8 zile. 

74. Pot face opoziţie la căsătorie: 

a) Tatăl sau mama, bunii sau bunele, fraţii sau surorile, dacă sunt majori, în ordinea arătată, întemeindu-

se pe neîndeplinirea oricăreia din condiţiunile de fond ale căsătoriei;  

b) Autorităţile de protecţie ale incapabililor, numai pentru motive de incapacitate; 

c) Persoana legată prin căsătorie cu unul din viitorii soţi, dar numai pentru acest motiv;  

d) Ministerul Public, în toate cazurile în care ordinea publică este interesată. 

75. Opoziţiunea va fi făcută în patru exemplare şi prezentată personal sau prin împuternicit ofiţerului 

stării civile care a efectuat publicaţiunea; va arăta calitatea oponentului, motivele pe care se întemeiază, precum şi 

alegerea domiciliului la sediul judecătoriei competente să judece opoziţia. 

76. După expirarea termenelor prevăzute pentru facerea opoziţiilor, ofiţerii stării civile care au făcut 

afişările vor trimite, ofiţerului stării civile care le-a ordonat procesul- verbal constatator al afişării împreună cu 

opoziţiile ivite şi toate actele referitoare. 

77. Ofiţerul stării civile care a ordonat publicaţiunile va înlătura opoziţiile făcute peste termen sau fără 

calitate. 

In celelalte cazuri ofiţerul stării civile, păstrând unul din exemplare, va trimite de îndată un exemplar 

judecătoriei circumscripţiei şi fiecăruia dintre soţi. 

78. Judecătoria, citând părţile, va hotărî în camera de consiliu, cu drept de recurs la tribunal în termen de 
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3 zile de la pronunţare. 

Recursul se va judeca cu precădere în termen de 5 zile.  

Citaţiile se vor emite din oficiu, scutite fiind de orice taxă sau timbru. 

Dispozitivul hotărârii rămase definitivă va fi trimis fără întârziere de grefierul instanţei, ofiţerului stării 

civile care a ordonat publicarea. 

79. Ofiţerul stării civile va încheia un proces-verbal în registrul de publicaţiune care va cuprinde pe lângă 

datele menţionate în declaraţie, data şi locul în care s-au făcut publicaţiunile, constatarea că termenele legale au fost 

respectate şi menţiune de opoziţiile primite, de înlăturarea sau retragerea lor. 

80. Ofiţerul stării civile la care s-a făcut declaraţia de căsătorie sau cel puţin cel competent, potrivit art. 

70, va primi declaraţiunile, va proceda la celebrarea ei, după expirarea termenului prevăzut pentru facerea 

opoziţiilor, dacă nu sunt opoziţii sau dacă cele făcute au fost înlăturate, retrase sau respinse. 

De nu se va fi celebrat căsătoria în termen de un an de la data declaraţiunii revăzută de art. 70 

declaraţiunea şi toate celelalte rămân fără efect. 

81. Pentru motive grave, procurorul tribunalului locului unde se găsesc viitorii soţi poate să acorde 

dispense de publicaţiuni sau de orice termen.  

In străinătate aceste dispense vor fi acordate de agentul diplomatic sau consular ce urmrază a celebra 

căsătoria. 

Dispensa este valabilă 15 zile. 

82. Românul se va putea căsători în străinătate, fie înaintea agenţilor diplomatici consulari, şi în acest caz 

forma căsătoriei va fi supusă legii române; fie la ofiţerul stării civile al locului, potrivit formelor prevăzute de legea 

străină. 

83. Căsătoriile celebrate în străinătate înaintea agenţilor diplomatici sau consulari vor fi precedate de 

publicaţiuni făcute în conformitate cu art. 72-73 iar afişarea se va face la uşa legaţiei sau consulatului.  

Opoziţiile vor fi judecate de judecătoria domiciliului soţului căruia i se face opunerea la căsătorie, iar dacă 

domiciliul acestuia este în străinătate de Judecătoria I Bucureşti. 

84. Căsătoriile celebrate în străinătate înaintea autorităţilor competente ale locului nu vor avea nevoie de 

alte publicaţiuni decât cele prevăzute de legea străină. 

Românul însă va trebui să îndeplinească condiţiunile de fond ale căsătoriei prevăzute de legea lui naţională.  

85. înaintea ofiţerului stării civile care celebrează căsătoria, viitorii soţi trebuie să prezinte actele de 

naştere şi de va fi cazul dispensele obţinute, actele de deces ale ascendenţilor, dovada desfacerii căsătoriei prin moarte 

sau judecată, sau desfiinţarea căsătoriei anterioare, convenţiile matrimoniale precum şi orice acte prevăzute de legi 

speciale. 

Când actele arătate mai sus se găsesc înregistrate la ofiţerul stării civile care urmează a celebra căsătoria, 

ele vor fi alăturate din oficiu la dosarul căsătoriei. 

86. Străinul care se căsătoreşte în România înaintea autorităţilor ţării, este supus legii române în tot ceea 

ce priveşte condiţiunile de formă ale căsătoriei. 

El va prezenta ofiţerului stării civile un certificat eliberat de legaţiunea sau consulatul său, conţinând 

dispoziţiunile legii sale naţionale cu privire la condiţiunile de fond ale căsătoriei.  

Acest certificat va putea fi eliberat şi de Ministerul Afacerilor Străine române. 

87. Când unul din viitorii soţi dovedeşte imposibilitatea de a-şi procura extracte, va putea dovedi data şi 

locul naşterii lui sau decesul ascendenţilor, prin declaraţiunea sub jurământ a doi martori, făcută la judecătorie sau 

înaintea ofiţerului stării civile. 

Procesul verbal constatând aceste declaraţiuni va fi semnat de martori sau va arăta cauza pentru care ei nu 

au semnat şi va purta menţiunea că el va servi numai la căsătorie. 

88. Ofiţerul stării civile înaintea căruia viitorii soţi vor să se căsătorească, va refuza celebrarea căsătoriei, 

dacă va constata că nu sunt îndeplinite condiţiunile de fond sau de formă ale căsătoriei.  
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In acest caz se va urma conform art. 36. 

89. Consimţământul persoanelor chemate să dea autorizarea la căsătorie poate fi verbal sau în scris. In 

acest din urmă caz el va fi dat în formă autentică sau printr-o declaraţiune făcută înaintea ofiţerului stării civile care a 

ordonat publicarea ori al domiciliului sau reşedinţei persoanei ce autoriză.  

El va cuprinde numele, prenumele, profesiunea şi domiciliul viitorilor soţi, al celor ce dau consimţământul, 

precum şi calitatea lor. 

Consimţământul dat nu mai poate fi retras. 

90. Căsătoria se va celebra în public la casa comunală, de faţă fiind viitorii soţi împreună şi în persoană şi 

în prezenţa a doi martori. 

Când unul dintre viitorii soţi este împiedicat din cauza unei boli grave, să se transporte la casa comunală, 

ofiţerul stării civile, pe temeiul unui certificat medical, va putea oficia şi în altă casă, lăsând însă pub licului libertatea 

de a asista. 

91. Ofiţerul stării civile examinând şi găsind că sunt îndeplinite formele legale va lua declaraţiunea 

martorilor pentru stabilirea condiţiunilor ce nu sunt constatate prin acte, va lua consimţământul persoanelor chemate 

să autorizeze căsătoria, dacă el n-a fost dat prin act scris; apoi va întreba pe rând pe viitorii soţi dacă voiesc să se 

căsătorească unul cu celălalt şi la răspunsul lor afirmativ, va pronunţa în numele legii unirea lor prin căsătorie.  

92. Actul de căsătorie se va redacta de îndată şi va cuprinde: locul, anul, luna şi ziua căsătoriei; 

prenumele, numele, vârsta, confesiunea domiciliului, profesiunea noilor căsătoriţi, precum şi locul naşterii lor; 

prenumele şi numele părinţilor; prenumele, numele şi domiciliul martorilor; declaraţiunile căsătoriţilor; 

consimţământul lor la căsătorie, precum şi al persoanelor chemate să autorizeze căsătoria, cum şi constatarea că 

ofiţerul stării civile a declarat în numele legii unirea lor prin căsătorie.  

93. In registrul de publicaţiuni se va face menţiune de celebrarea căsătoriei.  

Când căsătoria este celebrată de un alt ofiţer al stării civile decât cel care a ordonat publicaţiunile, un 

extract de pe actul de căsătorie va fi trimis în termen de 5 zile, ofiţerului stării civile unde publica ţiunea este trecută 

spre a face menţiunea prescrisă mai sus.  

94. Binecuvântarea religioasă nu va putea să aibă loc decât după înfăţişarea actului constatator al 

săvârşirii căsătoriei. 

95. Ofiţerul stării civile va elibera la cererea soţului un livret de familie, în care se va înscrie căsătoria 

efectuată. In acest livret se va face la cererea soţului menţiune de orice schimbare în starea civilă a persoanelor care 

alcătuiesc familia sa. 

Despre actele de moarte 

96. încetarea din viaţă se va declara verbal ofiţerului stării civile al locului, în termen de 24 ore de la 

moarte. 

97. Sunt deopotrivă, îndatoraţi a declara moartea, membrii familiei, cei care au fost de faţă la încetarea 

din viaţă şi vecinii. 

Dispoziţiunile art. 64 sunt aplicabile şi în acest caz. 

98. Persoana ce găseşte un cadavru e obligată să anunţe de îndată autoritatea poliţienească a locului. Când 

identificarea cadavrului s-a putut face, autoritatea poliţienească va încheia proces-verbal cuprinzând pe cât cu putinţă 

indicaţiunile necesare înscrierii şi îl va trimite ofiţerului stării civile competent în termen de maximum 24 ore; când 

identitatea cadavrului nu poate fi stabilită, trimiterea procesului-verbal se va face tot în acelaşi termen, urmând ca 

ofiţerul stării civile să înregistreze moartea indicând semnalmentele cadavrului şi menţiunile cele mai amănunţite ce i-

au fost furnizate de autorităţi. 

99. Certificatul de moarte încheiat de medic sau de agentul însărcinat cu verificarea, se va prezenta 

ofiţerului stării civile la declararea decesului. în caz când în comună nu s-ar găsi nici unul din aceşti funcţionari, 

ofiţerul stării civile se va asigura personal de adevărul faptului declarat. 

100. Actul de moarte va cuprinde: data înregistrării, data morţii (anul, luna, ziua şi ora), prenumele, 
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numele, vârsta, confesiunea, profesiunea, locul naşterii şi domiciliul decedatului; prenumele şi numele părinţilor 

decedatului, precum şi ale soţului, cu menţiunea dacă acesta trăieşte, a murit sau e divorţat; menţiune de verificare a 

morţii. 

101. în caz de deces în timpul unei călătorii maritime şi în circumstanţele prevăzute de art. 65, se va 

întocmi actul în 24 de ore de ofiţerii instrumentari desemnaţi în acel articol şi după formele acolo arătate.  

Depunerea copiilor se va efectua potrivit art. 66. 

Actul se va trece în registrul stării civile al ultimului domiciliu al defunctului; iar dacă acest domiciliu este 

necunoscut sau în străinătate, la oficiul stării civile al primului sector, al Capitalei.  

102. Dacă moartea are loc pe o aeronavă, un vas fluvial sau în tren, declaraţiunea morţii se va face la 

ofiţerul stării civile al locului unde cadavrul va fi depus.  

103. înmormântarea sau incinerarea se va putea face numai cu autorizarea ofiţerului stării civile şi după 

36 de ore de la încetarea din viaţă. 

Când moartea a fost provocată însă de o boală infecţioasă, autorizarea se va putea da şi înainte de 

expirarea acestui termen, după dispoziţia sau avizul serviciului sanitar. 

Când sunt bănuieli asupra cauzelor morţii, autorizaţiunea de înmormântare sau incinerare nu se va putea 

da decât cu prealabila încuviinţare a parchetului. 

Despre actele stării civile întocmite în caz de mobilizare 

* 104. Actele stării civile privind pe militari, marinari şi alte persoane urmând armata, vor fi încheiate în 

timp de mobilizare potrivit regulilor prescrise mai sus, cu excepţiunile din articolele următoare. 

* 105. Ofiţerii stării civile militari, competenţi să instrumenteze în cazul prevăzut de articolul precedent, 

vor fi determinaţi prin decret regal. 

' în legătură cu aceste dispoziţiuni, vezi I.D.R, nr. 2.386/938, publicat la sfârşitul acestui volum. 

106. Prin îngrijirea Ministerului de Război, fiecare formaţiune mobilizată va avea 

registre pentru trecerea actelor de naştere, căsătorie şi moarte. Registrul va fi ţinut într-un singur 

exemplar şi va fi numerotat, şnuruit, sigilat şi parafat de comandantul sau şeful unităţii ori 

formaţiunii mobilizate pe lângă care funcţionează ofiţerul stării civile. 

107. În afară de menţiunile prescrise de art. 58, 92 şi 100, actele stării civile privitoare la 

militari vor mai face menţiune de contingentul, numărul matricol şi unitatea căreia aparţine tatăl 

noului născut la actele de naştere, al soţului la actele de căsătorie, al defunctului la actele de 

moarte. 

108. Declaraţiunea naşterii va fi făcută în 10 zile de la uşurarea femeii. 

109. În caz de căsătorie, ofiţerul stării civile al unităţii căreia aparţine viitorul soţ este 

competinte să primească declaraţia care se va aduce la cunoştinţă prin ordin de zi al unităţii pe 

lângă care funcţionează ofiţerul stării civile. 

Căsătoria va putea fi celebrată numai după 25 zile de la trecerea în ordinul de zi. 

Dispensa prevăzută de art. 81 va fi dată de comandantul unităţii imediat superioare celei 

pe lângă care funcţionează ofiţerul stării civile. 

110. În caz de moarte întâmplată într-un spital, ambulanţă sau altă formaţiune sanitară 

militară, administratorul sau şeful formaţiunii va încheia proces-verbal constatând moartea; iar în 

caz de moarte în timpul luptei sau înainte de a fi fost predat unei formaţiuni sanitare, 

comandantul cel mai apropiat al unităţii, constatând moartea va încheia proces-verbal. În ambele 

cazuri, procesele-verbale vor cuprinde toate menţiunile necesare înregistrării. 

Pe temeiul proceselor-verbale mai sus arătate, ofiţerul stării civile militare va face 

trecerea în registru. 
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111. Din cinci în cinci zile ofiţerul stării civile militare va trimite prin poştă o copie a 

tuturor actelor înregistrate: 

a) cel de la alte formaţiuni decât cele sanitare, părţii sedentare; 

b) cei de la formaţiunile sanitare părţii sedentare a corpului din care face parte tatăl 

noului născut, soţul sau defunctul. 

În caz când nu se va cunoaşte corpul de trupă căruia aparţine persoana, trimiterea se face 

Ministerului de Război, însoţit de toate indicaţiunile care ar putea duce la stabilirea unităţii căreia 

aparţine. Ministerul, stabilind unitatea, va trimite copie părţii sedentare. 

Menţiune de această trimitere se va face pe fiecare act. 

112. În termen de 3 zile de la primirea copilor, partea sedentară va completa datele 

rămase necompletate în act, servindu-se de foaia matricolă şi va trimite extractele ofiţerului stării 

civile al locului domiciliului tatălui iar de este necunoscut acest loc, al mamei pentru actele de 

naştere, al domiciliului soţului pentru actele de căsătorie, al ultimului domiciliu al defunctului 

pentru actele de moarte. 

Când domiciliul este în străinătate, trimiterea se va face oficiului stării civile a primului 

sector al Capitalei. 

Ofiţerul stării civile, primind extractele, va înregistra actul în registrele sale.  

113. Ofiţerii stării civile prevăzuţi de art. 105 sunt competenţi să instrumenteze şi în 

actele unde ar fi interesate persoanele nemilitari, însă numai în cazul când funcţionarea 

autorităţilor comunale nu ar mai putea fi asigurată, ca urmare a circumstanţelor provenind din 

starea de război. În acest caz, trecerea atribuţiunilor stării civile militare, cât şi încetarea acestor 

atribuţiuni se va face prin deciziune ministerială a Ministerului Justiţiei, după intervenirea 

Ministerului de Interne, luându-se şi avizul Ministerului de Război. 

Partea sedentară, de îndată ce autorităţile comunale şi-au reluat funcţiunile va trimite extracte de pe actele 

stării civile ofiţerului stării civile pe care cel militar l-a înlocuit, spre a se conforma ultimului alineat al articolului 

precedent. 

114. Data încetării atribuţiunilor de ofiţeri ai stării civile militare se va fixa prin deciziune ministerială; în 

cazul când o atare deciziune nu a intervenit, atribuţiunile lor încetează de drept, în ziua trecerii armatei pe picior de 

pace. 

În ziua încetării atribuţiunilor, registrele vor fi încheiate şi, după verificarea că s-au trimis extracte potrivit 

dispoziţiunilor art. 111, se vor înainta Ministerului de Război pentru păstrare. 

Dispoziţiuni generale 

115. Abaterile de la dispoziţiunile art. 3, alin. III, 4-19 inclusiv, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 45, 56, 58, 

60,62, 63 alin. III , 64, 77, 19, 92, 93, 95, 106 ale funcţionarilor acolo prevăzuţi vor fi trimise înaintea judecătoriei şi 

pedepsite cu amendă civilă de la 1.000 la 3.000 lei. 

116. Ofiţerul stării civile care va elibera certificatul de efectuare a publicaţiunilor înainte de respingerea 

opoziţiunilor făcute sau va celebra fără dovada efectuării publicaţiunilor sau respingerii opoziţiunilor sau fără 

consimţământul celor chemaţi de lege pentru autorizarea căsătoriei sau având cunoştinţă de vreo împiedicare a 

căsătoriei sau de lipsa vreunei condiţiuni pentru validitatea ei, se va pedepsi după cererea Ministerului public sau a 

persoanelor interesate cu închisoarea corecţională de la 6 luni la 2 ani şi cu amendă penală de la 2.000 la 5.000 lei.  

117. Orice persoană obligată să facă declaraţiunile prescrise de art. 47, 57, 63, 64, 97 şi 98 care le va fi 

omis sau făcut peste termen se va pedepsi cu amendă penală de la 500 la 1.500 lei.  

118. Când declaraţiunile referitoare la actele stării civile sunt făcute cu bună ştiinţă că nu corespund 

adevărului, când faptul nu cade sub învinuire mai grea, se va pedepsi cu amendă de la 1.000 până la 3.000 lei.  

119. Orice persoană particulară care cu ştiinţă a reţinut un extract în contra celor arătate de art. 44 se va 
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pedepsi cu amendă penală de la 100 la 5.000 lei. 

120. Oricine va ascunde, tăinui, sustrage sau distruge vreun act de stare civilă arătat în art. 44, în scopul 

de a schimba sau suprima starea civilă a unei persoane, va fi pedepsit cu închisoare corecţională de la 1 an la 3 ani, şi 

cu amendă penală de la 5.000 lei la 10.000 lei.  

Dacă actul ascuns, tăinuit, sustras sau distrus, fără să modifice sau suprime starea civilă, are de urmare să 

schimbe ordinea de devoluţiune a unei succesiuni, pedeapsa va fi închisoare de la 2 luni până la un  an, cu amendă de 

la 1.000 lei la 5.000 lei. 

Cu aceleaşi pedepse şi după aceleaşi norme se vor pedepsi şi cei care în scopul de a modifica sau suprima 

starea civilă a unei persoane vor fi făcut declaraţiuni mincinoase, afară numai dacă legea penală nu prevede o 

pedeapsă mai mare. 

121. Când în urma unei hotărâri penale, exceptând pe cea pronunţată în materie de fals, va fi necesar a se 

face o rectificare sau înscriere în registrele stării civile, procurorul tribunalului va procede potrivit dispoziţiunilor 

alin. II, al art. 31 şi următoarele, art. 41, 53 şi următoarele înaintea instanţelor civile.  

122. Preotul sau orice altă persoană îndreptăţită la săvârşirea ceremoniei religioase, care va procede la 

celebrarea actului religios, fără a fi prezentat buletinul sau extractul de la oficiul stării civile, se va pedepsi cu amendă 

de la 1.000 la 5.000 lei. 

123. Persoanele cărora legea de faţă le-a lăsat în păstrare registrele actelor stării civile anterior încheiate, 

vor fi pedepsite în cazul când vor refuza a elibera extracte după aceste registre sau a face menţiunile prevăzute de art. 

11, cu închisoare corecţională de la 2 luni până la un an şi cu amendă penală de la 5.000 lei la 10.000 lei. 

Dispoziţiuni tranzitorii 

124. Se abrogă art. 21-86 inclusiv, art. 151-161 inclusiv, privitoare la starea civilă, publicaţiunea, 

celebrarea şi opoziţiunile la căsătorie din Codul Civil în vigoare în Vechiul Regat, precum şi orice dispoziţiuni 

contrarii. 

Prin derogare de la art. 14 al prezentei legi, art. 246 şi 276 din Codul Civil din Vechiul Regat, continuă să se 

aplice hotărârilor pronunţând desfacerea căsătoriei, transcripţiunea  însă prevăzută de acest articol este înlocuită prin 

menţiune pe actul de căsătorie. 

În Basarabia transcrierea hotărârilor de desfacere a căsătoriei se va face prin căsătoriile încheiate anterior 

intrării în vigoare a acestei legi, în conformitate cu dispoziţiunile Legii din 12 noiembrie 1919, iar pentru cele încheiate 

posterior, potrivit art. 246 şi 276 din Codul Civil aplicabil în Vechiul Regat şi alin. precedent.  

125. Se abrogă dispoziţiunile Legilor XXXIII din anul 1894 afară de art. 41 şi XXXVI din anul 1904, 

privitoare la actele stării civile; art. 28-37 inclusiv, 39, 40, 121-125 inclusiv al Legii XXXI din 1894, asupra căsătoriilor 

în vigoare în Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş, precum şi orice legi, ordonanţe şi dispoziţiuni contrare legii de 

faţă. 

126. Se abrogă dispoziţiunile art. 69-82 inclusiv, art. 86, 87, 88, 126-131 inclusiv din Codul Civil general 

austriac, Legea din 25 mai 1868, F.L.I. nr. 47 în privinţa căsătoriei catolicilor; Legea din 9 aprilie 1870 F.L.I. nr. 51 

referitoare la actele stării civile a persoanelor care nu aparţin unui cult sau bisericilor recunoscute de lege; ordonanţa 

din 29 mai 1876 F.L.I. nr. 77, a Ministerului de Interne, Culte şi Justiţie, referitoare la căsătoria evreilor; precum şi 

orice alte patente, ordonanţe sau dispoziţiuni în vigoare în Bucovina, contrare legii de faţă. cu privire la actele stării 

civile, publicarea şi celebrarea căsătoriilor. 

127. Se abrogă, de asemenea, şi art. 25-31 inclusiv, 33-36 inclusiv, 61, 65, 66, 67, 72, 72
1
, 73, 74, 741, 76, 78-

83 inclusiv, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 97 şi 98 din Codul Civil rus (colecţia legilor ruse, vol. XI, partea I [Svod' zakonov' 

Rossijskoj imperii. Tom odinnadcatyj. Cast' I, Ustavy duhovnyh' del inostrannyh' ispovedanij,  Sankt Peterburg, Tipografija 

Vtorogo Otdelenija Sobstvennoj Ego Imperatorskogo Velicestva Kanceljarija, 1857, 266p.]); dispoziţiunile referitoare 

la naştere şi moarte cuprinse în statutul consistoriului duhovnicesc ortodox, cele conţinute în adunarea statutelor 

confesionale, creştine şi necreştine, relativ la aceste acte, precum şi art. 146.049-146.061 inclusiv din Procedura Civilă 
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rusă ce regulează starea civilă a persoanelor prevăzute în ucazul din 17 aprilie 1905; art. 24a, 38 -58 inclusiv din înaltul 

ucaz din 17 octombrie 1906 (colecţia legilor art. 1.728); art. 24a, 35, 37-51 inclusiv din partea a II-a a aceluiaşi ucaz, de 

asemenea, orice alte dispoziţiuni în vigoare în Basarabia contrare legii de faţă.  

128. Se abrogă dispoziţiunile unite cuprinse în art. 22 al Legii din 9 martie 1880 la art. 78 alin. ultim din 

Legea pentru organizarea Dobrogei din 1 aprilie 1914. 

129. Publicaţiunile de căsătorie făcute conform legilor anterioare se vor reface dacă au trecut 3 luni de la 

ultima zi a publicaţiunii. 

130. Ofiţerii stării civile confesionali, care, în temeiul legii de faţă, au pierdut această calitate, sunt 

autorizaţi şi obligaţi ca, în formele întrebuinţate şi conform legilor atunci în vigoare, să elibereze extracte din 

registrele confesionale. 

Ofiţerii stării civile laici care au avut căderea să instrumenteze sau să păstreze actele stării civile conform 

legilor anterioare, la încetarea atribuţiunilor lor vor încheia registrele stării civile şi le vor încredinţa împreună cu 

întreaga arhivă autorităţii comunale de reşedinţă. 

131. Registrele ţinute înainte de punerea în aplicare a prezentei legi, precum şi extractele eliberate din 

aceste registre vor purta şi pe viitor valoarea lor probatorie. 

132. Dispoziţiunile art. 60 din Codul Penal al Vechiului Regat se extind în tot cuprinsul ţării în ce priveşte 

infracţiunile prevăzute în legea de faţă. 

133. Un regulament de administraţie publică va dezvolta dispoziţiunile legii, întocmind formulare pentru 

toate registrele şi actele stării civile, pentru extracte, etc., precum şi pentru orice altă chestiune în legătură cu buna 

aplicare a legii. 

134. Legea de faţă va intra în vigoare la 1 ianuarie 1929. 

REGULAMENTUL 

LEGII PRIVITOARE LA ACTELE STĂRII CIVILE 

din 14 octombrie 1928 cu modificările ulteiioare
a
 

Dispoziţiuni generale 

1. (Modific. R. 17 decembrie 1932) 

a) Primarii comunelor urbane şi rurale (municipii, oraşe suburbane, rurale). Primarul poate delega 

atribuţiunea de ofiţer al stării civile ajutorului de primar sau, 

în lipsa acestuia, unui membru al delegaţiunii consiliului comunal (consiliului general al municipiului).  

Când consiliul comunal este dizolvat, atribuţiunile de ofiţer al stării civile sunt îndeplinite de preşedintele 

comisiunii interimare sau, cu delegaţiunea sa, de un membru al comisiunii;  

b) Agenţii diplomatici sau consulari în ţările unde sunt acreditaţi sau unde îşi îndeplinesc oficiul lor;  

c) Căpitanii, patronii vaselor maritime româneşti, fie ale statului, fie ale particularilor, însă numai pentru 

cazuri de naştere, de moarte şi de recunoaşterea copilului nelegitim; 

d) Ofiţerii stării civile militari, determinaţi prin decret regal, în caz de mobilizare. 

Competenţă şi îndatoriri 

2. Competenţa ofiţerului stării civile este teritorială şi, ca atare, el nu poate exercita funcţiunile sale în 

afară de teritoriul comunei sau a părţii din comună determinată prin lege.  

3. Ofiţerul stării civile este competent să primească declaraţiuni şi să întocmească acte în care rudele sau 

afinii săi se găsesc interesaţi. 

El nu poate însă instrumenta, ca ofiţer a! stării civile, într-un act în care el însuşi ar figura ca parte, 
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declarant sau martor. În asemenea cazuri se va delega în mod special, după 
a
 Acest regulament, promulgat cu 

Decretul regal nr. 2.339 şi publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 229 din 14 octombrie 1928, cuprinde în textul de 

faţă rectificările survenite ulterior promulgării lui, şi care rectificări au fost publicate în Monitorul Oficial Partea I, nr. 

235 din 20 octombrie 1928, 236 din 21 octombrie 1928, 246 din 3 noiembrie 1928, M. Of. nr. 296 din 17 decembrie 1932 

şi M. Of. nr. 50 din 28 februarie 1935. 

cererea sa, o altă persoană, alt ofiţer al stării civile, potrivit normelor indicate la art. 1, lit. a, când actul urmează a se 

săvârşi în municipii, sectoare, comune urbane, suburbane sau rurale, iar pentru ceilalţi ofiţeri ai stării civile 

însărcinarea este de drept pentru funcţionarii chemaţi a-i înlocui în atribuţiunile funcţiunii lor, după normele 

administraţiunii de care depind. 

4. Ofiţerii stării civile sunt îndatoraţi să îndeplinească următoarele atribuţiuni:  

a) De a constata naşterile şi morţile întâmplate în circumscripţia lor; 

b) De a întocmi, înregistra şi conserva toate actele ce privesc starea civilă; 

c) De a primi declaraţiunile de căsătorie, a face publicaţiunile şi de a celebra căsătoriile;  

d) De a înscrie în registre actele stării civile, după ordinul justiţiei;  

e) De a înscrie rectificările aduse actelor stării civile prin hotărârile judecătoreşti rămase definitive;  

f) De a face în actele anterior înscrise menţiunile prevăzute de lege; 

g) De a elibera extracte din registre; 

h) De a supraveghea ţinerea în regulă a registrelor şi dosarelor aflate în păstrarea oficiului şi înaintarea 

registrelor la grefa tribunalului; 

i) De a lua act de declaraţiunea de schimbare a religiunii.  

Despre registrele stării civile 

5. Registrele şi imprimatele ce urmează a fi întrebuinţate de oficiile stării civile se vor efectua numai de 

imprimeriile statului, potrivit formularelor şi prescripţiunilor acestui regulament.  

Hârtia ce va servi la confecţionarea registrelor va trebui să fie astfel fabricată încât să aibă rezistenţă cât 

mai mare. 

Fondul va trebui să fie colorat prin tipar. 

6. Distribuirea registrelor se va face de imprimeriile statului cel mai târziu la începutul lunii noiembrie a 

fiecărui an, pentru trebuinţele anului următor. 

În acest scop, direcţia imprimeriilor statului va cere din vreme Ministerului Afacerilor Străine, 

prefecturilor de judeţ şi municipiilor, să-i cuprindă lista de registre necesare. 

Lista întocmită de Ministerul Afacerilor Străine va cuprinde registrele necesare oficiilor diplomatice şi 

consulare, cele întocmite de prefecturi registrelor necesare comunelor urbane reşedinţe şi nereşedinţe şi comunelor 

rurale, cele întocmite de municipii registrele necesare sectoarelor şi comunelor suburbane respective.  

7. Registrele pentru născuţi, căsătoriţi şi morţi, se vor ţine în câte două exemplare, iar cele pentru 

publicaţiunile căsătoriilor într-un singur exemplar. 

Registrele speciale pentru înscrierea hotărârilor de despărţenie şi adopţiune (art. 144, 1 4 5 ,15 2  şi 189) vor 

fi ţinute în dublu exemplar. 

8. Registrele pentru născuţi, căsătoriţi şi morţi, cât şi cele speciale, nu vor putea fi întrebuinţate înainte de 

a fi avizate de preşedintele tribunalului.  

În acest scop, prefecturile de judeţ şi municipiile vor trimite registrele tribunalului circumscripţiei iar 

Ministerul Afacerilor Străine Tribunalului Ilfov.  

Pe prima pagină a fiecărui registru va fi tipărită următoarea formulă: 

Tribunalul... 

Acest registru cuprinzător de pagini, formând volumul ........................................ destinat pentru înscrierea 
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actelor de ..................... pe anul .......... în ....................... plasa.................... s-a numerotat, şnuruit şi parafat de noi. 

Preşedintele tribunalului, 

Grefier, 

Anul ... luna ... ziua ... 

Preşedintele tribunalului va face să se numeroteze, şnuruiască şi sigileze registrele şi va constata 

îndeplinirea acestei operaţiuni, completând formula înscrisă pe prima pagină a registrului.  

9. Dacă unele din registrele prevăzute de art. precedent nu vor fi de ajuns până la sfârşitul anului, ofiţerul 

stării civile va cere din vreme un nou registru în dublu exemplar. Acest registru va fi vizat de preşedintele tribunalului 

în modul arătat de art. 4. 

10. Registrele şi toate actele stării civile vor fi păstrate cu îngrijire, în ordine cronologică şi sub cheie în 

localul oficiului. 

Ele nu vor putea fi scoase din casa comunală, decât pentru celebrarea unei căsătorii în cazul prevăzut de 

art. 90, alin. ultim din L.a.st.c. 

11. Registrele se vor încheia în seara de 31 decembrie a fiecărui an, făcându-se îndată după ultimul act din 

fiecare volum de registru un proces-verbal constatator al numărului de acte înscrise (naşteri, căsătorii, morţi, 

publicaţiuni de căsătorii). El va fi subscris de ofiţerul stării civile (form. nr. 8). 

Tot astfel se va proceda şi la închiderea registrelor terminate în cursul anului (formular nr. 9).  

Dacă în cursul anului nu s-a înregistrat nici un act, ofiţerul stării civile va constata aceasta prin procesul-

verbal ce se va încheia chiar pe prima pagină a registrului (form. nr. 10). 

Liste alfabetice 

12. După încheierea registrelor, ofiţerul stării civile va îngriji să se întocmească o listă alfabetică de toţi 

născuţii, căsătoriţii şi morţii care au fost înscrişi în toate volumele în cursul anului. 

Această listă se va face după numele de familie a celor înscrişi şi va indica numărul volumului în care se 

găseşte actul, precum şi numărul de ordine al actului. Ea va fi întocmită în dublu exemplar şi certificată de ofiţerul 

stării civile (form. nr. 11, 12 şi 13). 

Dacă faptul stării civile, ce actul constată, urma a fi înscris în registrele unui alt an decât unde se găseşte 

înscris, va fi trecut şi în listele alfabetice anuale ale anului când actul a fost urmat a fi înscris.  

13. In municipiile al căror teritoriu e împărţit între mai mulţi ofiţeri ai stării civile. Aceştia vor trimite la 

începutul fiecărei luni oficiului central, tablouri cu datele din registre, de naşterile, căsătoriile, morţile înscrise în luna 

precedentă. 

La sfârşitul anului, oficiul central va întocmi într-un singur exemplar lista alfabetică generală de născuţi, 

căsătoriţi şi morţi, listă care în afară de datele arătate în art. precedent, va indica şi sectorul unde actul se găseşte 

înscris (form. nr. 14, 15 şi 16). 

Depunerea registrelor 

14. Unul din cele două exemplare ale registrelor de născuţi, căsătoriţi şi morţi ale registrelor speciale, cum 

şi un exemplar din listele alfabetice, se vor trimite în cursul lunii ianuarie, tribunalului circumscripţiei.  

Agenţii diplomatici sau consulari, chiar în cazul când în cursul anului nu s-a înscris nici un act, vor trimite 

în acelaşi termen registrele Ministerului Afacerilor Străine, care le va depune Tribunalului Ilfov.  

Celălalt exemplar al aceloraşi registre şi liste va fi păstrat în arhiva oficiului. 

Buletine 

15. Buletinele ce ofiţerul stării civile e obligat a elibera declarantului sau părţilor se vor scoate dintr -un 

registru cu cotor. Din acelaşi registru se va mai scoate un buletin statistic, care se va completa cu datele  culese de la 
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declarant sau părţi, date identice cu cele din cotorul registrului. Forma şi datele ce buletinul statistic va trebui să 

cuprindă sunt arătate la anexa B (form. nr. 17, 18, 19, 20). 

Registrele de buletin nu vor fi anuale, ci se vor întrebuinţa până la completa epuizare. 

16. Costul registrelor şi tuturor imprimatelor privitoare la actele stării civile este în sarcina comunei. 

Preţul lor va fi stabilit anual de R.M.S. (Direcţiunea Imprimeriilor Statului), printr-un tarif ce se va comunica 

Ministerului de Interne cu două luni mai înainte de începutul anului, spre a fi pus în vedere comunelor.  

Sumele datorate de comune pentru aceste registre şi imprimate se vor vărsa prin ordonanţe de plată emise 

pe numele administraţiunilor financiare cu observaţiunea cu sumele cuprinse se fac venit al imprimeriilor statului; 

recipisele de încasare se vor trimite depozitului R.M.S. judeţean pentru descărcarea partidelor.  

Înscrierea în registre 

17. înscrierile în registre se fac potrivit formularelor prevăzute de acest regulament (anexa B) 

18. Actele se vor trece în şir, în ordine numerică, fără a se putea da acelaşi număr la două acte, nici 

numere bis. 

Dacă într-un an se vor întrebuinţa mai multe volume de registre, numerotarea va continua astfel ca 

numărul actului cu care registrul următor începe, să fie urmarea numărului actului de la finele volumului precedent.  

19. înscrierea în registre nu poate fi făcută în prescurtare, datele se vor înscrie în cifre, prenumele va 

trebui întotdeauna să preceadă numele de familie. 

Prenumele şi numele se vor scrie cu ortografia ce părţile obişnuiesc a le scrie.  

Rubricile în care nu s-a făcut vreo înscriere se vor umple prin o linie. 

20. înscrierile trebuiesc scrise cu grijă, fără răsături, ştersături, îndreptări sau scrieri peste rânduri sau 

între rubrici. 

Erorile de scriere care s-ar constata înainte de semnarea actului, vor fi rectificate prin adnotare în rubrica 

specială a registrului. 

21. După ce actul a fost semnat de ofiţerul stării civile, nu se va mai putea face nici o rectificare decât în 

temeiul unei hotărâri judecătoreşti. 

22. Ofiţerii stării civile nu vor trece în actele de încheiere, decât numai ceea ce trebuie a fi declarat de 

persoanele ce sunt îndatorate a face declaraţiuni.  

23. înscrierile în registre se fac în limba română. Actul înscris se va  citi înfăţişătorilor, iar în cazul când 

aceştia nu ar cunoaşte limba română, se va explica în limba ce cunosc. 

24. Dacă unul din cei ce se prezintă înaintea ofiţerului stării civile pentru a face declaraţiuni este surdo -

mut, care nu ştie carte, ofiţerul stării civile va chema un interpret dintre rudele sau persoanele familiare lui, care să 

comunice întrebările şi răspunsurile trebuitoare. 

25. înscrierile ordonate de justiţie se vor face în registrele anului în curs, chiar dacă sunt referitoare la 

acte ce urmau a fi înscrise în alt an. Datele din hotărârea judecătorească se vor trece în rubricile corespunzătoare ale 

registrului; în rubrica observaţiunilor, înainte de semnare se va face menţiune de faptul că înscrierea s -a făcut în baza 

hotărârii judecătoreşti, arătându-se numărul şi data ei. 

26. În rubrica specială (10) a actului de naştere trecut în registre, ofiţerul stării civile va face menţiune de 

adopţiunea intervenită, de schimbarea numelui încuviinţată. 

Dacă cel adoptat sau cel căruia i s-a încredinţat schimbarea de nume este căsătorit, menţiunea se va face şi 

pe actul său de căsătorie (9), iar dacă are copii legitimi minori, menţiunea se va face şi pe actele de naştere ale acestora 

(form. nr. 21, 22). 

Menţiunea de adopţiune se va face fie din oficiu, în urma  intervenirii instanţei care a încuviinţat-o, fie la 

cererea celor interesaţi (vezi şi art. 190). 

27. Recunoaşterea unui copil nelegitim se va menţiona în rubrica specială (10) a actului său de naştere, 
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trecut în registre, fie din oficiu după intervenţia instanţei judecătoreşti, fie după cererea celui interesat. 

Recunoaşterea are loc prin act autentic. În Ardeal ofiţerul stării civile e competent să ia act de 

recunoaşterea copilului nelegitim de către tatăl său (form. nr. 23). 

Menţiunea va cuprinde numele celui ce face recunoaşterea şi arătarea actului pe care se întemeiază (form. 

nr. 24). 

28. Rectificarea unui act al stării civile, ordonată de justiţie, se va menţiona în rubrica specială a actului ce 

se rectifică, trecut în registre. În corpul actului nu se va face  nici o îndreptare sau ştersătură (form. nr. 25). 

29. Orice menţiune ce se face pe un act de stare civilă anterior înscris, va arăta actul pe temeiul căruia a 

fost făcută, va fi datată şi semnată de ofiţerul stării civile. 

30. Menţiunea se va face în amândouă exemplarele registrului, dacă unul din exemplare nu a fost trimis 

încă grefei tribunalului; dacă însă trimiterea a fost făcută, ofiţerul stării civile va trimite în termen de 30 de zile grefe i 

tribunalului sau autorităţii care păstrează al doilea exemplar al registrelor, copie de pe menţiunile făcute (form. nr. 

26). 

Grefierul tribunalului sau autoritatea ce păstrează registrele va face pe actul trecut în exemplarul păstrat, 

menţiune identică; menţiunea va fi semnată de cel ce o face. 

31. Agenţii diplomatici sau consulari, ofiţeri ai stării civile, vor trimite îndată după înscrierea unui act de 

stare civilă, un extract al actului înscris, ofiţerului stării civile din ţară, astfel cum urmează:  

a) Cele de naştere, oficiului stării civile al ultimului domiciliu în ţară al tatălui, iar dacă tatăl e necunoscut, 

al mamei; 

b) Cele de căsătorie, oficiului stării civile al ultimului domiciliu în ţară al soţului;  

c) Cele de moarte, oficiului stării civile al ultimului domiciliu în ţară al defunctului.  

Dacă aceste domicilii sunt necunoscute sau în străinătate, trimiterea se va face 

oficiului stării civile al sectorului I din Capitală. Ofiţerul stării civile primind extractul, va înscrie actul în registrele 

respective ale anului în curs, la numărul curent al registrului, sub care se va pune şi numărul ce actul poartă la oficiul 

stării civile diplomatic sau consular. 

În rubrica observaţiunilor, înainte de semnare, după ce s-au trecut toate menţiunile şi semnăturile din 

extract, se va menţiona numărul şi data adresei de trimitere, autoritatea  de la care emană, oficiul stării civile care a 

încheiat actul. 

32. Actele stării civile privind pe români, săvârşite în străinătate înaintea ofiţerului stării civile al locului, 

se vor înscrie în registrele stării civile din ţară, după cererea părţii interesate, care va prezenta un extract sau copie de 

pe acel act, certificat pentru conformitate de ofiţerul stării civile al locului unde s-a efectuat, tradus în româneşte şi 

legalizat de autorităţile române conform legii pentru organizarea Ministerului Afacerilor Străine, în care se va 

certifica că actul este întocmit conform legilor locului.  

Înscrierea se va face şi din oficiu atunci când actul stării civile este trimis pe cale diplomatică.  

Înscrierea va fi făcută de ofiţerul stării civile prevăzut de art. precedent, în rubricile registrelor respective 

al anului în curs, la numărul curent al registrului sub care se va pune şi numărul ce actul poartă la oficiul stării civile 

care a încheiat actul. 

În rubrica observaţiunilor înainte de semnare, după ce s-au trecut toate menţiunile şi semnăturile din 

extract, se va menţiona numărul de înregistrare al cererii sau adresei, prenumele şi numele celui ce a cerut înscrierea, 

actul pe temeiul căruia transcrierea s-a făcut. 

33. Se vor înscrie în registrele stării civile actele încheiate în timp de mobilizare, de ofiţerii stării civile 

militare. 

Actele de naştere vor fi înscrise de ofiţerul stării civile al domiciliului tatălui, iar de este necunoscut, al 

mamei; cele de căsătorie, de ofiţerul stării civile al domiciliului soţului;  cele de moarte de ofiţerul stării civile al 

ultimului domiciliu al defunctului. Când domiciliul este în străinătate, înscrierea se va face de ofiţerul stării civile al 

primului sector al capitalei. 
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Înscrierea se va face în registrele anului în curs, la numărul curent al registrului sub care se va pune 

numărul ce actul poartă. În rubrica observaţiunilor înainte de semnare, după ce s-au trecut toate menţiunile şi 

semnăturile din extract, se va face menţiune de actul pe temeiul căruia înscrierea s-a făcut. 

34. Actele de stare civilă înscrise de un ofiţer al stării civile române în ţară, privitoare la un străin 

aparţinând uneia din ţările cu care s-au încheiat convenţiuni referitoare la comunicarea actelor stării civile
b
, vor fi 

trimise, în extract, de ofiţerul stării civile, îndată după încheiere, Ministerului de Interne, pentru a fi trimise 

Ministerului Afacerilor Străine (form. nr. 27). 

35. Actele stării civile vor fi întocmite şi contrasemnate de şeful serviciului comunal, delegat de secretarul 

general în comunele urbane şi de către notar în comunele rurale. 

36. Procurile şi orice acte prezentate ofiţerului stării civile în sprijinul dedaraţiunii sau cererii făcute, se 

vor reţine de ofiţerul stării civile, formându-se un dosar pentru fiecare act. 

Fiecare dosar va fi şnuruit şi sigilat de ofiţerul stării civile, iar pe copertă se va indica:  

1. Prenumele şi numele acelora la care actul se referă; 

2. Registrul în care actul este cuprins, cum şi numărul de ordine din registru.  

Dosarele se vor păstra în arhiva oficiului (form. nr. 28). 

b
 Sunt încheiate Convenţiuni cu Belgia (Decl. 4 martie 1881), Italia (Tratat Cons. 5 august 1880), iar în ce priveşte actele 

de căsătorie: Franţa, Germania, Luxemburg, Suedia, Ţările-de-Jos (Conv. Haga 3 iunie 1910). 
Controlul 

37. Întocmirea actelor stării civile, ţinerea în mod regulat a registrelor, precum şi respectarea 

dispoziţiunilor cuprinse în legi şi regulamente, sunt supuse controlului primarului, când acesta a delegat altei 

persoane sarcina de ofiţer al stării civile.  

38. Procurorii tribunalelor, judecătorii de la judecătorii vor controla registrele stării civile; ei vor 

constata neregularităţile observate într-un proces-verbal care se va păstra în arhiva comunei sau va fi scris în condica 

de inspecţiuni a primăriei şi vor lua măsuri de îndreptare. In caz de vor constata abateri de la lege, în ce priveşte 

întocmirea actelor stării civile, vor lua măsurile legale pentru darea în judecată a celor vinovaţi.  

Dacă în circumscripţia de stare civilă sunt mai multe judecătorii, preşedintele tribunalului va dese mna 

judecătoria ai cărei magistraţi vor face controlul actelor stării civile. Desemnarea se va face la începutul fiecărui an.  

În comunele rurale, controlul actelor stării civile se va face şi de pretori.  

Extracte 

39. Registrele stării civile sunt publice. 

Orice persoană poate să cerceteze registrele stării civile, sub supravegherea ofiţerului stării civile.  

Orice persoană va putea cere ofiţerului stării civile extracte din registrele aflate în păstrarea sa, sau 

certificate constatând neînscrierea actului cerut. 

40. Extractele nu pot fi eliberate decât de ofiţerul stării civile. 

Dacă însă exemplarul de registru păstrat de acesta este pierdut şi nu a fost refăcut sau actul lipseşte ori nu 

poate fi citit, ofiţerul stării civile va elibera petiţionarului un certificat constatând împiedicarea de a elibera actul 

cerut. În baza acestui certificat, autoritatea care păstrează al doilea exemplar al registrului, va elibera extractul din 

registre. 

41. Extractele din registrele stării civile confesionale vor fi eliberate: 

I. În Basarabia: 

a) Pentru ortodocşi, de consistoriul ortodox sau de parohii, însă confirmate de consistoriu;  

b) Pentru evrei, de rabini şi certificate de primăria unde se află depus al doilea exemplar al registrului;  

c) Pentru celelalte confesiuni, de păstrătorii registrelor. 

II. În Bucovina şi în Ardeal, de cei în păstrarea cărora se găsesc registrele.  
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Extractele care au nevoie de confirmare sau certificare, vor fi trimise de păstrătorii  

registrelor, autorităţii îndrituită să le confirme sau rectifice, care le va restitui apoi spre a fi eliberate celui ce le-a 

cerut. 

42. Extractul va cuprinde cuvânt cu cuvânt textul actului trecut în registru, cu toate menţiunile ulterior 

făcute; el va arăta în litere data eliberării lui, va fi certificat de ofiţerul stării civile şi investit cu sig iliul oficiului (form. 

nr. 29, 30 şi 31). 

Extractele vor fi contrasemnate de şeful serviciului comunal, delegat de secretarul general în comunele 

urbane şi de către notar în comunele rurale.  

Reconstituirea registrelor 

43. Dacă unul din registrele ce urma a fi în păstrarea sa s-a pierdut sau distrus în întregime ori a ajuns de 

neîntrebuinţat, ofiţerul stării civile va face cunoscut aceasta, procurorului tribunalului cerând a se interveni pentru 

ca, potrivit art. 42 din Legea privitoare la actele stării civile, să i se trimită o copie de pe al doilea exemplar, aflat în 

păstrarea altor autorităţi. 

Schimbarea de confesiune 

44. Majorul sau minorul care a împlinit vârsta de 18 ani, poate trece de la un cult la altul.  

Femeile măritate pot să-şi schimbe religiunea şi înainte de a fi împlinit vârsta de 18 ani. 

Declaraţiunea de trecere se va face înaintea ofiţerului stării civile al domiciliului  

declarantului. 

Declarantul se va înfăţişa ofiţerului stării civile în persoană, însoţit de doi martori. Ofiţerul stării civile va 

lua act de declaraţiune, încheind proces-verbal semnat de declarant, de martori şi de ofiţerul stării civile.  

Dacă declarantul sau martorii nu ştiu, nu pot sau nu voiesc să semneze actul, se va face menţiune de 

aceasta. 

Declaraţiunea se va putea face şi prin act autentificat de judecătorie sau notar public; în Vechiul Regat şi în 

Basarabia autentificarea va putea fi făcută şi de tribunal; declaraţiunea va fi depusă de cel ce trece la alt cult, ofiţerul 

stării civile, prevăzut de alin. 3 de mai sus. 

Declaraţiunea va cuprinde locul şi data actului de naştere şi, de va fi locul, de căsătorie; dacă declaraţiunea 

se face de o persoană căsătorită, ea va cuprinde încă arătarea copiilor mai mici de 18 ani de acelaşi sex cu declarantul, 

ce au religiunea, ce se părăseşte, indicându-se prenumele, numele, locul şi data naşterii lor; în acelaşi mod se vor 

indica şi copiii de aceeaşi religiune cu soţul ce schimbă religiunea, indiferent de sex, în cazul când trecerea se face la 

cultul celuilalt soţ; în caz când femeia care schimbă religiunea ar avea copii nelegitimi mai mici de 18 ani, se va indica 

în acelaşi mod copiii ce au aceeaşi religiune cu declarantul (form. nr. 32). 

45. In cel mult opt zile de la primirea declaraţiunii (verbale sau autentice), ofiţerul stării civile va trimite o 

copie reprezentantului cultului (preot, pastor, rabin etc.) de la domiciliul declarantului căruia acesta aparţine. 

Predarea se va face pe cale administrativă sub luare de dovadă.  

Ofiţerul stării civile va nota declaraţiunea făcută într-un registru de evidenţă (form. nr. 33) şi la primirea 

dovezii de predare va face menţiune de data predării. 

46. După trecerea a 30 zile libere de la data predării înştiinţării reprezentantului cultului, dacă 

declarantul nu a revenit în modul arătat de art. 49 asupra declaraţiunii făcute, ofiţerul stării civile va face menţiune în 

rubrica specială (10) a actului de naştere al declarantului trecut în registre, despre schimbarea cultului.  

Menţiunea va cuprinde data când declaraţiunea s-a făcut şi cultul la care s-a trecut. 

Aceeaşi menţiune, fără arătare însă a cultului, se va face şi în cazul când se părăseşte un cult fără a se trece 

la altul. 

Dacă persoana care a trecut la alt cult este căsătorită, menţiunea se va face şi pe actul de căsătorie.  

Dacă persoana care a trecut la alt cult are copii legitimi sub 18 ani, menţiunea de trecere se va face şi pe 
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altul de naştere al copiilor de acelaşi sex cu ea. 

Dacă unul din soţi trece la religiunea celuilalt, menţiunea de schimbarea cultului se va face pe actul de 

naştere al copiilor mai mici de 18 ani, indiferent de sex, dacă ei aparţin cultului de la care trecerea se face.  

Dacă femeia care a trecut la alt cult are copii nelegitimi, menţiunea se va face pe actele de naştere ale 

copiilor nelegitimi sub 18 ani, indiferent de sex. 

Dacă actele de naştere sau de căsătorie unde menţiunea urmează a fi făcută sunt înregistrate de un alt ofiţer 

al stării civile, ofiţerul stării civile care a primit declaraţiunea, va încunoştinţa pe ofiţerul stării civile unde actul se  

găseşte înscris, spre a face menţiunea prevăzută de alineatele precedente (form. nr. 34 şi 35).  

În registrul de evidenţă se va nota terminarea lucrării (form. nr. 33). 

47. Ofiţerul stării civile va înştiinţa în scris pe reprezentantul cultului căruia persoana a aparţinut cât ş i 

pe reprezentantul cultului la care ea a trecut. Predarea încunoştinţării se va face pe cale administrativă sub dovadă 

(form. nr. 36). 

48. Ofiţerul stării civile va libera, la cererea celui ce a trecut la alt cult, dovada constatând aceasta (form. 

nr. 37). 

49. înainte de expirarea a 30 de zile libere, socotite de la data primirii de către reprezentantul cultului a 

copiei declaraţiunii de trecere, cel care a făcut declaraţiunea poate reveni asupra ei.  

Declaraţiunea de revenire se va face înaintea ofiţerului stării civile care a primit declaraţiunea de trecere. 

Declarantul se va înfăţişa în persoană, însoţit de doi martori. Ofiţerul stării civile va lua act de declaraţiune, 

încheind proces-verbal semnat de declarant şi martori. 

Dacă declarantul sau martorii nu ştiu, nu pot sau nu voiesc să semneze actul, se va face menţiune de 

aceasta. 

Declaraţiunea se va putea face şi prin act autentic; ea va fi depusă de cel ce face declaraţiunea de revenire, 

ofiţerului stării civile, în termenul prevăzut de alin. prim. (form. nr. 38). 

50. Dacă comunicarea prevăzută de art. 45 a fost făcută, ofiţerul stării civile va trimite reprezentantului 

cultului ce declarantul voia să părăsească, copia declaraţiunii de revenire. Predarea se va face pe cale administrativă 

sub luare de dovadă. 

Dacă comunicarea prevăzută de art. 45 nu a fost făcută, nu se va face nici o trimitere.  

Menţiunea de revenire se va face în registrul de evidenţă (form. nr. 35). 

Despre actele de naştere 

51.  Orice naştere a unui copil trebuie să fie declarată ofiţerului stării civile al comunei sau sectorului 

în cuprinsul căreia naşterea a avut loc, fără deosebire de naţionalitatea sau religiunea părinţilor.  

52. Ofiţerul stării civile nu va putea înregistra o naştere înainte de a i se face declaraţiunea de către 

vreuna din persoanele indicate de lege. El va putea însă pune în vedere celor obligaţi să declare naşterea să se 

înfăţişeze în termen înaintea sa spre a face declaraţiunea, atrăgându-le atenţiunea asupra pedepselor cu care legea 

sancţionează nefacerea declaraţiunii. 

53. Declaraţiunea naşterii va trebui făcută în termen de trei zile de la naştere. 

Ziua naşterii şi ziua când declaraţiunea se face nu intră în socotirea celor trei zile.  

Dacă a treia zi liberă (a cincea zi de la naştere) este o duminică sau sărbătoare 

legală prevăzută de art. 9 din statutul funcţionarilor publici, declaraţiunea se va face în ziua lucrătoare ce urmează 

acesteia. 

54. Persoanele datoare să declare naşterea sunt: 

a) Tatăl; 

b) Moaşa, medicul, orice persoană care a fost faţă la naştere, cum şi persoana în a cărei locuinţă  a avut loc 

naşterea, chiar dacă nu a fost de faţă la naştere; 
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c) Mama, de-i va fi cu putinţă. 

Persoanele arătate la punctul 2 nu sunt ţinute să declare decât dacă femeia ce a născut este necăsătorită, 

văduvă, sau tatăl legitim al copilului este bolnav ori lipsă de la domiciliu. 

Tatăl nelegitim poate declara naşterea copilului său nelegitim.  

55. Declaraţiunile pot fi făcute fie în persoană, fie prin împuterniciţi cu procură specială şi autentică.  

56. Declarantul va înfăţişa certificatul de verificare a naşterii, liberat de medicul sau moaşa ce a asistat la 

facere, de medicul, moaşa sau agentul sanitar al circumscripţiei, sau va aduce doi martori majori, rude sau străini 

care să confirme naşterea (form. nr. 39). 

57. Ofiţerul stării civile se va asigura de identitatea persoanelor ce se prezintă înaintea sa. 

58. Când declaraţiunile ce i se fac nu-i par vrednice de credinţă, ofiţerul stării civile face cercetările 

necesare şi nu înscrie faptul decât după ce a fost stabilit.  

59. Actul de naştere va cuprinde: 

a) Data înregistrării (anul, luna, ziua); 

b) Anul, luna, ziua şi ora naşterii; 

c) Sexul copilului; 

d) Prenumele ce se dă copilului; 

e) Confesiunea căreia copilul va aparţine; 

f) Prenumele, numele, vârsta, profesiunea şi domiciliul părinţilor; 

g) Locul naşterii copilului, când este deosebit de locuinţa părinţilor; 

h) Menţiune de verificarea naşterii (form. nr. 3). 

60. Nu se vor putea înscrie ca prenume al nou-născutului, nume de familie sau cuvinte care ar constitui o 

manifestare politică. 

61. Numele şi prenumele mamei va fi întotdeauna declarat şi înscris. 

Numele tatălui nelegitim nu va fi înscris, afară dacă declaraţiunea este făcută de el însuşi sau de 

împuternicitul său. 

62. Confesiunea ce se va înscrie va fi confesiunea părinţilor; dacă ei sunt de aceeaşi religiune.  

Dacă părinţii sunt de confesiuni deosebite, tatăl va determina căreia din cele două confesiuni - a tatălui sau 

a mamei - va aparţine nou-născutul. 

Dacă tatăl legitim al nou-născutului este mort, mama va determina căreia din cele două religiuni - a tatălui 

sau a mamei - va aparţine copilul. 

Copiii nelegitimi vor avea religiunea mamei. 

Pentru determinarea confesiunii căreia părinţii aparţin va servi actul de căsătorie sau în lipsa lui ori în 

cazul când nu va cuprinde atari menţiuni, alte acte dovedind religiunea acestora. 

63. Dacă naşterea a avut loc la domiciliul părinţilor, nu se va face nici o menţiune în rubrica destinată 

pentru arătarea locului naşterii (7). Locul naşterii va fi indicat prin arătarea comunei, străzii şi numărului sau în lipsa 

lor prin alte indicaţiuni. 

64. In rubrica destinată menţiunii de verificare a naşterii (8), se va indica actul de verificare cu arătarea 

autorităţii sau numelui persoanei care l-a eliberat, iar în lipsa acestui act, prenumele, numele, profesiunea şi 

domiciliul martorilor care au confirmat naşterea (form. nr. 40 A şi B). 

65. înscrierea gemenilor se va face deosebit pentru fiecare din ei, în ordinea în care s-au născut. 

66. înscrierea se va face de îndată în amândouă exemplarele registrului.  

Ofiţerul stării civile, după săvârşirea înscrierii, o va citi declarantului.  

67. Declarantul va semna în amândouă exemplarele, în rubrica anume destinată. 

Dacă faptul naşterii a fost întărit de martori, aceştia vor semna şi ei.  

Dacă declarantul sau martorii nu ştiu, nu pot sau nu voiesc să semneze actul, ofiţerul stării civile va face 

menţiune de aceasta, în locul destinat semnăturii lor.  
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68. După îndeplinirea acestor formalităţi, ofiţerul stării civile va semna actul, în amândouă exemplarele 

registrului. 

Născuţi morţi 

69. Declaraţiunea despre naşterea unui copil născut mort - dacă copilul are forma unei fiinţe omeneşti - se 

va face în termen de 24 ore de la naştere, de către aceleaşi persoane şi cu aceleaşi forme cerute declaraţiunii copilului 

născut viu. 

înscrierea se va face numai în registrul de născuţi: făcându-se menţiune în rubrica observaţiunilor înainte 

de semnare (9) „născut mort" (form. nr. 40 C). 

Copilul născut viu dar care a murit înainte de a se face declaraţiune, va fi înscris atât în registrul de născuţi 

cât şi în registrul de morţi. 

Declaraţiuni scrise 

70. Când un copil se naşte într-un spital, penitenciar, casă de sănătate, azil sau alte instituţiuni 

asemănătoare, directorii sau administratorii sunt obligaţi să declare în scris naşterea ofiţerului stării civile.  

Declaraţiunea scrisă va trebui să cuprindă toate datele necesare înscrierii, cum şi datele necesare 

completării buletinului statistic şi va fi întovărăşită de certificatul de verificare a naşterii (form. nr. 41).  

71. In baza declaraţiunii scrise, ofiţerul stării civile va face înscrierea în registre. In rubrica 

observaţiunilor, înainte de semnare (9), ofiţerul stării civile va face menţiune de actul în baza căruia s-a făcut 

înscrierea, arătând instituţiunea de la care emană, numărul şi data lui (form. nr. 40 C).  

Copil găsit 

72. Când cineva găseşte un copil de curând născut, este dator a-l înfăţişa de îndată autorităţii poliţieneşti 

(poliţie, comisariat, jandarmerie) a locului unde copilul a fost găsit, cu toate hainele şi obiectele aflate asupra lui şi a 

arăta toate împrejurările aflării, de asemenea ora şi locul unde îl va fi găsit.  

73. Autoritatea poliţienească, căreia copilul a fost înfăţişat, va încheia proces-verbal de găsirea copilului, 

indicând sexul, vârsta după aparenţă, arătând toate împrejurările aflării lui, rufele cu care era îmbrăcat, marca 

rufelor şi orice alte semne. 

În procesul-verbal se va mai arăta încă instituţiunea sau persoana căreia s-a încredinţat copilul. O copie a 

procesului-verbal va fi lăsată autorităţii sau persoanei căreia copilul a fost încredinţat.  

Procesul-verbal va fi trimis ofiţerului stării civile în termen de cel mult două zile de la găsirea copilului.  

74. Ofiţerul stării civile primind procesul-verbal va da copilului un prenume şi nume şi-l va înscrie în 

registre. 

Rubricile referitoare la anul, luna, ziua şi ora naşterii, prenumele, numele, vârsta, profesiunea şi domiciliul 

părinţilor nu se vor completa, iar în rubricile destinate pentru înscrierea locului naşterii copilului, când este deosebit 

de locul părinţilor şi pentru menţiunea de verificare a naşterii se va înscrie pe scurt toate datele din procesul-verbal al 

autorităţii poliţieneşti. 

Drept nume patrimonic se va da copilului un prenume care se va înscrie în rubrica 4, după prenume.  

Confesiunea ce se va da copilului găsit, va fi aceea ce rezultă în lucrurile ce se vor găsi asupra sa, dacă atare 

condiţiuni ar rezulta; în lipsa acestei indicaţiuni confesiunea va fi aceea a persoanei care l-a primit spre creştere. Dacă 

copilul a fost încredinţat unui azil (casă de creştere), stabilirea confesiunii se va face astfel:  

a) Dacă azilul e întreţinut de o instituţiune confesională, confesiunea instituţiei respective;  

b) Dacă azilul e întreţinut de o comună, confesiunea majorităţii locuitorilor din comună;  

c) Dacă azilul e întreţinut de judeţ, confesiunea majorităţii locuitorilor din judeţ;  

e) Dacă azilul e întreţinut de stat, confesiunea ortodoxă. 

În rubrica observaţiunilor înainte de semnare se va indica prin număr şi dată, procesul-verbal cum şi 

autoritatea care l-a încheiat (form. nr. 40 D). 
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75. În termen de trei zile de la înscriere, un extract al actului va fi trimis instituţiunii sau persoanei căreia 

copilul a fost încredinţat. 

76. Dacă identitatea copilului este ulterior stabilită, ofiţerul stării civile va trimite actele încheiate 

parchetului tribunalului circumscripţiei. 

Buletinul de naştere 

77. Îndată după înscrierea naşterii, ofiţerul stării civile va completa după indicaţiunile date de declarant 

buletinul statistic şi va înmîna acestuia buletinul de naştere ce va servi la săvârşirea ceremoniei religioase (form. nr. 

17). 

În cazul unei declaraţiuni scrise, buletinul va fi trimis instituţiunii declarante pe aceeaşi cale prin care i s-a 

trimis declaraţiunea. 

Naşterea pe un vas maritim 

78. Dacă naşterea are loc pe un vas maritim chiar dacă în acel timp vasul călătorea pe un fluviu, actul de 

naştere se va încheia în termen de 24 ore după declaraţiunea persoanelor ce au fost de faţă, pe vasele marinei militare, 

de comandant, iar pe vasele marinei comerciale de căpitan, de patron, sau de cei care îi înlocuiesc.  

Procesul-verbal constatând naşterea va cuprinde datele prevăzute de art. 59 cât şi cele necesare întocmirii 

buletinului statistic şi va fi înscris la sfârşitul listei echipajului. 

79. Dacă naşterea are loc în timpul opririi într-un port, dar debarcarea e cu neputinţă sau portul fiind 

străin, nu se află acolo agent diplomatic sau consular român, actul de naştere va fi încheiat în condiţiunile articolului 

precedent, făcându-se menţiune în procesul-verbal fie de imposibilitatea debarcării, fie de lipsa agentului diplomatic 

sau consular. 

Dacă naşterea are loc în timpul opririi într-un port şi debarcarea se poate face, sau dacă portul fiind străin 

se află acolo agent diplomatic sau consulat român, declaraţiunea de naştere se va face la ofiţerul stării civile român al 

locului sau la agentul diplomatic sau consular român.  

80. In cel dintâi port unde vasul se opreşte şi debarcarea se poate face, comandantul, căpitanul sau 

patronul, ori cel care-l înlocuieşte, va depune două copii legalizate după actul de naştere încheiat autorităţii portului, 

dacă portul este român, agentului diplomatic sau consular din localitate dacă portul este străin. 

Dacă în portul străin nu se află agent diplomatic sau consular român, depunerea se va face în cel mai 

apropiat port român unde vasul se va opri, sau în cel mai apropiat port străin unde se găseşte agent diplomatic sau 

consular român. 

Menţiunea de depunere se va face de autoritatea primitoare, pe marginea originalului ce rămâne în 

păstrarea celui ce l-a încheiat. 

81. Autoritatea căreia exemplarele actului de naştere au fost depuse, va trimite unul din exemplare 

ofiţerului stării civile al ultimului domiciliu în ţară al tatălui, iar dacă tatăl nu e cunoscut, al ultimului domiciliu în 

ţară al mamei; dacă acest ultim domiciliu este în străinătate, trimiterea se va face oficiului stării civile al primului 

sector al Capitalei. 

Al doilea exemplar al actului se va păstra în arhiva autorităţii la care depunerea a fost făcută, făcându-se 

menţiune pe act de trimiterea celuilalt exemplar.  

82. Ofiţerul stării civile primind un exemplar al actului, va înscrie naşterea în registre după datele arătate 

în act, făcând menţiunea în rubrica „locul naşterii, când este deosebit de locuinţa părinţilor" (7), de faptul că naşterea 

a avut loc pe un vas maritim, arătându-se numele vasului, iar în rubrica destinată observaţiunilor, înainte de semnare 

(9), de faptul că înscrierea s-a făcut pe baza actului încheiat de ofiţerul stării civile maritime, cu arătarea autorităţii 

care a trimis actul, cât şi numărul şi data adresei de trimitere. 

83. Dacă naşterea a avut loc în timpul unei călătorii cu trenul, cu un vapor fluvial sau cu o aeronavă, 
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declaraţiunea naşterii va fi făcută de persoanele arătate la art. 54 ofiţerului stării civile al locului unde mama se va 

opri. 

Declaraţiuni tardive 

84. Dacă naşterea este declarată ofiţerului stării civile, după trecerea termenului prevăzut de art. 53, 

ofiţerul stării civile nu o va înscrie în registre, ci va face cercetări pentru stabilirea exactităţii faptului declarat, cum şi 

a tuturor datelor necesare înscrierii şi, încheind proces-verbal, îl va trimite parchetului tribunalului circumscripţiei. 

In acelaşi mod va proceda ofiţerul stării civile în cazul când naşterea nu a fost deloc declarată şi de faptul 

naşterii a luat cunoştinţă pe altă cale decât declaraţia. 

Despre actele de căsătorie 

Declaraţiuni de căsătorie 

85. Viitorii soţi vor face ofiţerului stării civile declaraţiunea proiectului de căsătorie. 

Declaraţiunea va putea fi făcută verbal în persoană sau prin împuternicit cu procură specială şi autentică, 

ori în scris prin act autentic sau legalizat.  

86. Declaraţiunea de căsătorie va cuprinde pentru fiecare din viitorii soţi: 

a) Prenumele şi numele; 

b) Vârsta cu arătarea datei naşterii; 

c) Profesiunea; 

d) Domiciliul; 

f) Reşedinţa, dacă este deosebită de domiciliu;  

g) Naţionalitatea; 

h) Locul naşterii; 

i) Calitatea de necăsătorit, văduv sau divorţat; 

j) Arătarea gradului de înrudire cu celălalt soţ; 

k) Prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul părinţilor; 

l) Prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul persoanelor chemate să-şi dea consimţământul, dacă 

aceştia sunt alţii decât părinţii şi numai dacă amândoi sau unul din viitorii soţi sunt incapabili. 

Dacă din legătura lor anterioară căsătoriei, viitorii soţi au copii recunoscuţi, care prin efectul căsătoriei ar 

deveni legitimi sau dacă voiesc a-i recunoaşte prin actul de căsătorie, declaraţiunea va mai cuprinde încă, pe categorii, 

prenumele şi numele copiilor cu arătarea datei şi locului naşterii.  

Dacă o româncă voieşte a se căsători cu un străin şi dacă românca voieşte a-şi păstra naţionalitatea română, 

declararea de căsătorie va trebui încă să menţioneze aceasta (form. nr. 42, 43). 

87. Odată cu declaraţiunea de căsătorie, vor trebui să fie prezentate ofiţerului stării civile următoarele 

acte: 

a) Dovada domiciliului sau reşedinţei viitorilor soţi; această dovadă poate rezulta din orice acte precum: 

buletinul de înscriere la biroul populaţiei, recipisa de plata impozitelor; ea poate fi înlocuită prin cunoştinţa personală 

a ofiţerului stării civile; 

b) Dovada domiciliului lor anterior, dacă viitori soţi sau unul din ei nu au o locuinţă continuă de cel puţin 

trei luni, în circumscripţiunea ofiţerului stării civile, căreia declaraţiunea de căsătorie se face. 

88. Este competent să primească declaraţiunea proiectului de căsătorie, ofiţerul stării civile al domiciliului 

sau reşedinţei unuia din viitorii soţi. 

89. Dacă ofiţerul stării civile va constata că nu s-a făcut dovada domiciliului sau reşedinţei viitorilor soţi, 

sau când cel puţin unul din viitorii soţi nu-şi are domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia sa, va refuza prin încheiere 

facerea publicaţiunilor. 
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Tot astfel va proceda ofiţerul stării civile dacă va constata că nu s-a făcut dovada domiciliului anterior al 

viitorilor soţi, în cazul când locuinţa lor actuală este de o durată mai mică de trei luni.  

La cererea unuia din declaranţi, ofiţerul stării civile va trimite de îndată întreg dosarul judecătoriei 

respective 

Hotărârea judecătorească este obligatorie pentru ofiţerul stării civile. 

90. Ofiţerul stării civile va dispune facerea publicaţiunilor dacă din actele depuse rezultă că cel puţin unul 

din viitorii soţi are domiciliul sau reşedinţa în circumscripţie. 

Dacă însă viitorii soţi nu locuiesc în localitate la data declaraţiunii de cel puţin trei luni, publicaţiunea nu va 

fi ordonată decât dacă dovada domiciliului lor anterior este făcută. 

Ofiţerul stării civile va încheia un act, care în afară de actele trecute în declaraţiune, va mai indica locul 

unde publicaţiunea urmează a fi afişată (form. nr. 44). Declaraţiunea va fi trecută şi în registrul de publicaţiuni (form. 

nr. 45). 

91. Actul de publicaţiune a căsătoriei va cuprinde pe lângă datele aflate în declaraţiune, invitaţiunea ca 

toţi cei îndreptăţiţi care au cunoştinţă de lipsa oricăreia din condiţiunile de fond ale căsătoriei, să facă opoziţiune în 

termen de zece zile de la data afişării (form. nr. 46). 

92. Actul de publicaţiune se afişează şi rămâne afişat timp de opt (8) zile libere, la uşa casei comunale (zece 

zile, numărându-se ziua când afişarea s-a făcut şi cea când publicaţiunea se ridică). 

Ofiţerul stării civile va încheia proces-verbal constatând operaţiunea afişării (form.  

nr. 47). 

93. Dacă domiciliul sau reşedinţa unuia din soţi este în altă comună (sector) decât în care ofiţerul stării 

civile funcţionează, acesta va trimite un exemplar al actului de publicaţiune ofiţerului stării civile al domiciliului sau 

reşedinţei soţului. 

Dacă viitorii soţi sau unul din ei locuiesc în comuna (sectorul) unde declaraţiunea căsătoriei s-a făcut, de 

mai puţin de trei luni, un exemplar al actului de publicaţiune se va trimite ofiţerului stării civile al domiciliului lor 

anterior. 

Dacă viitorii soţi sau numai unul din ei sunt minori, un exemplar al actului de publicaţiune se va trimite 

ofiţerului stării civile al locului unde domiciliază cei chemaţi să- şi dea consimţământul la căsătorie (form. nr. 48). 

94. Ofiţerul stării civile căruia publicaţiunile de căsătorie i s-au trimis, va proceda la afişare potrivit art. 

92 (form. nr. 47). 

95. După expirarea a zece zile libere (douăsprezece zile pline), ofiţerul stării civile, căruia actul de 

publicaţiune i-a fost trimis spre afişare, va trimite ofiţerului stării civile care a ordonat publicaţiunile, procesul-verbal 

constatând afişarea, împreună cu toate opoziţiile făcute (form. nr. 49). 

96. Procurorul tribunalului locului unde viitorii soţi se găsesc, poate acorda în cazuri grave dispensă de 

publicaţiune. 

Menţiune de această dispensă se va face în actul trecut în registrul de publicaţiuni.  

97. Ofiţerul stării civile care a emis publicaţiunile va încheia în registrul de publicaţiuni proces-verbal 

constatând data şi locul când afişarea a fost efectuată, faptul că termenele legale de  afişare au fost respectate, de 

constatarea ivirii sau nu a opoziţiunilor, cum şi a modului rezolvării lor (form. nr. 45). 

Opoziţiuni la căsătorie 

98. În termen de zece zile libere de la data afişării, persoanele arătate la art. 101, pot face opoziţiune la 

căsătorie. 

În socotirea termenului de zece zile nu intră ziua când termenul a început (ziua afişării), nici ziua când 

termenul se sfârşeşte. 

99. Opoziţia se poate prezenta fie ofiţerului stării civile care a dispus publicaţiunea, fie celui care numai a 
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făcut afişarea. 

Cel ce face opoziţia va trebui să o prezinte personal sau prin împuternicit cu procură specială şi autentică 

ofiţerului stării civile. 

Ofiţerul stării civile va constata prin rezoluţie modul cum opoziţia i-a fost predată. 

Dacă opoziţia a fost prezentată prin împuternicit, procura va rămâne alăturată. 

100. Actul de opoziţie va fi făcut în patru exemplare, va fi semnat de oponent şi va cuprinde:  

a) Însuşirea celui ce face opoziţia, adică gradul de rudenie sau legătură rezultând din căsătorie, ce există 

între oponent şi unul din viitorii soţi sau calitatea de tutor al unuia din viitorii soţi;  

b) Motivele opoziţiei; 

c) Alegerea de domiciliu a oponentului la reşedinţa judecătoriei circumscripţiei de care depinde ofiţerul 

stării civile care a dispus publicaţiunile de căsătorie, cu indicarea persoanei, a străzii şi numărului unde procedura 

urmează a fi îndeplinită. 

101. Pot face opoziţie la căsătorie: 

a) Tatăl sau mama, bunii sau bunele, fraţii sau surorile dacă sunt majori;  

Mama poate face opoziţie la căsătorie chiar dacă tatăl este în viaţă, iar buna chiar dacă bunul este în viaţă; 

bunii sau bunele nu pot face opoziţie decât dacă tatăl şi mama lipsesc, sau sunt în imposibilitate de a -şi manifesta 

voinţa, iar fraţii şi surorile numai în lipsa ascendenţilor (tată, mamă, buni, bune); 

b) Tutorul unuia din viitorii soţi, minor sau interzis;  

c) Soţul nedespărţit al unuia din cei ce au făcut declaraţiunea de căsătorie;  

d) Ministerul Public (procurorul). 

102. Ofiţerul stării civile căruia declaraţiunea de căsătorie a fost făcută primind opoziţiile, fie că i-au fost 

predate lui, fie că au fost depuse ofiţerilor stării civile care au efectuat publicaţiunile, va cerceta dacă sunt introduse î n 

termen. 

Se socoteşte introdusă în termen opoziţia făcută în zece zile libere (12 zile pline) de la data procesului-verbal 

constatând afişarea publicaţiunii, iar dacă au fost făcute publicaţiuni şi în alt loc decât în comuna (sectorul) de 

reşedinţă a ofiţerului stării civile care a emis publicaţiunea, de la data procesului-verbal constatând ultima afişare. 

Va cerceta apoi, dacă cel ce a făcut opoziţia este una din persoanele arătate de art. 101, dacă astfel cum 

rezultă din actele prezentate, oponentul fiind una din persoanele arătate de art. 101 alin. a, nu este împiedicat în 

exerciţiul dreptului de opoziţie, de prezenţa unei alte persoane. 

103. Când opoziţia este făcută peste termen sau oponentul nu are calitatea de a o face, ofiţerul stării civile 

căruia declaraţiunea de căsătorie a fost făcută, va da încheiere prin care va înlătura opoziţia. Copia încheierii se va 

comunica de îndată oponentului pe cale administrativă. 

Împotriva încheierii ofiţerului stării civile nu există nici o cale de atac. 

104. Când opoziţia este făcută în termen şi oponentul are calitatea a o face, ofiţerul stării civile va trimite 

de îndată judecătoriei circumscripţiei un exemplar al opoziţiei împreună cu toate anexele şi va comunica câte un 

exemplar viitorilor soţi, păstrând exemplarul rămas la dosarul căsătoriei.  

Comunicarea se va face pe cale administrativă şi dovada de primire se va ataşa la dosarul căsătoriei. 

Dacă opoziţia nu este făcută în 4 exemplare, ofiţerul stării civile va completa numărul exemplarelor prin 

copii ce le va certifica, originalul trimiţându-l judecătoriei. 

105. Opoziţia poate fi retrasă de cel ce a făcut-o. Retragerea poate fi făcută, fie prin declaraţiune în 

persoană sau prin împuternicit cu procură specială şi autentică înaintea ofiţerului stării civile care a emis 

publicaţiunile, fie prin act autentic prezentat ofiţerului stării civile (form. nr. 50).  

106. Ofiţerul stării civile căruia declaraţiunea de căsătorie a fost făcută, va face menţiune în registrul de 

publicaţiuni de opoziţiunile făcute, de înlăturarea, retragerea sau respingerea lor (form. nr. 45).  

Celebrarea căsătoriei 
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107. Este competent să celebreze căsătoria unul din ofiţerii stării civile arătaţi la art. 88. 

108. Viitorii soţi vor prezenta ofiţerului stării civile care va celebra căsătoria, următoarele acte:  

1. Extracte după actele lor de naştere; 

2. Extracte de moarte ale părinţilor sau bunilor viitorilor soţi; aceasta însă numai în cazul când viitorii soţi 

sau unul din ei nu au vârsta de 21 ani împliniţi; 

3. Dispensele obţinute (vârstă, rudenie, publicaţiuni); 

4. Dacă viitorul soţ este militar în activitate, autorizaţiunea autorităţii militare dată în conformitate cu 

Legea din 12 martie 1900 şi regulamentul de punere în aplicare a acestei legi;  

5. Dacă unul sau ambii viitori soţi au fost anterior căsătoriţi: 

a) Actul de deces al soţului decedat, dacă căsătoria s-a desfăcut prin moarte (declaraţiune de moarte); 

b) Actul constatând desfacerea căsătoriei, dacă căsătoria s-a desfăcut prin divorţ. Acest act va fi pentru 

căsătoriile desfăcute în Vechiul Regat certificatul ofiţerului stării civile constatând înscrierea hotărârii de divorţ; 

pentru Basarabia acelaşi act dacă căsătoria a fost desfăcută după 1 ianuarie 1929, dar pentru cele celebrate anterior 

acestei date, certificatul grefei tribunalului constatând înscrierea în registrul special; pentru Ardeal şi Bucovina copie 

după hotărârea de desfacere a căsătoriei. 

In toate cazurile, extractul de căsătorie purtând menţiunea desfacerii ei, face de asemenea dovadă;  

c) Copie după hotărârea judecătorească investită cu formula executorie, dacă căsătoria s -a desfiinţat în 

justiţie, sau extractul actului de căsătorie cu menţiunea desfiinţării ei. 

6. Dacă femeia a fost anterior căsătorită şi de la data desfacerii căsătoriei prin moarte ori divorţ, sau de la 

desfiinţarea ei prin judecată nu au trecut 10 luni în Vechiul Regat, Ardeal şi Basarabia sau 180 de zile în Bucovina, va 

trebui să prezinte: 

a) Extractul de naştere al copilului, dacă o naştere a avut loc după desfacerea ori desfiinţarea căsătoriei, 

sau 

b) Copie după hotărârea tribunalului încuviinţând un domiciliu separat femeii în Vechiul Regat şi 

Basarabia, sau 

c) Dispensa obţinută pentru Ardeal de la Ministerul Justiţiei, pentru Bucovina de la Prefectura judeţului;  

7. încuviinţarea instanţei tutelare în cazul când legea cere această încuviinţare (aplicabil numai în Ardeal 

şi Bucovina); 

8. Permisiunea autorităţii eclesiastice, atunci când o atare permisiune este cerută celor intraţi în ordine 

(hirotonisiţi) sau călugăriţe (aplicabil numai în Ardeal);  

9. Copie după convenţiunea matrimonială încheiată (act dotal). 

Dacă unul din viitorii soţ este comerciant se va depune în Vechiul Regat şi în Basarabia, încă o copie a 

convenţiunii matrimoniale, împreună cu recipisa, constatând plata inserării publicaţiunii în foaia anunţurilor 

judiciare a locului unde soţul îşi exercită comerţul;  

10. Copie după procesul-verbal încheiat în registrul de publicaţiuni de ofiţerul stării civile căruia 

declaraţiunea de căsătorie a fost făcută. Această copie se va prezenta numai în cazul când căsătoria urmează a fi 

celebrată de alt ofiţer al stării civile, decât cel căruia declaraţiunea de căsătorie a fost făcută. 

109. Dacă viitorii soţi sunt născuţi în comuna (sectorul) unde căsătoria urmează a fi celebrată, sau 

moartea ascendenţilor ori desfacerea sau desfiinţarea căsătoriei anterioare este înscrisă în registrul acelei comune 

(sector), ofiţerul stării civile va scoate din oficiu extracte din registru şi le va alătura la dosarul căsătoriei.  

110. Dacă viitorii soţi sau unul din ei, nu posedă extracte de naştere sau extracte de moarte ale 

ascendenţilor şi dacă se dovedeşte imposibilitatea de a le aduce, lipsa lor se va împlini prin declaraţiunea a doi 

martori. Această declaraţiune se va face, fie înaintea ofiţerului stării civile ce urmează a celebra căsătoria, fie înaintea 

ofiţerului stării civile al domiciliului soţului al cărui act de naştere sau decesul ascendenţilor  lipseşte, fie înaintea 

ofiţerului stării civile al domiciliului martorului sau înaintea judecătoriei.  

Înainte de a face declaraţiunea, martorul va face un jurământ precum urmează: va pune mâna pe cruce, 
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ofiţerul stării civile va zice, iar martorul va spune după dânsul următoarele: 

„Mă leg pe cinste şi în cuget curat, jur înaintea lui Dumnezeu care ştie toate, că voiu mărturisi adevărul, nimic 

altceva decât adevărul 

Jurământul se va modifica potrivit religiunii martorilor.  

Declaraţiunea va cuprinde locul şi data naşterii sau decesul persoanei al cărei act de stare civilă înlocuieşte.  

Procesul-verbal constatând aceste declaraţiuni va fi semnat de martori, sau dacă martorii nu ştiu, nu pot 

sau nu voiesc să semneze, se va face menţiune de aceasta, cum şi de ofiţerul stării civile; în comunele rurale el va fi 

contrasemnat de notar. 

Actul va arăta încă că va servi numai la căsătorie (form. nr. 51 şi 52).  

111. Căsătoria nu se va putea celebra decât după 10 zile libere (12 zile pline, de la data afişării 

publicaţiunii prevăzute în art. 91); dacă afişările s-au făcut în mai multe comune (sectoare), termenul de 10 zile se va 

socoti de la data ultimei afişări. 

Dacă s-au făcut opoziţiuni şi ele nu au fost înlăturate sau retrase, ofiţerul stării civile nu va putea celebra 

căsătoria, până ce nu se va face dovada prin hotărâre definitivă a instanţelor judecătoreşti, că opoziţiunea a fost 

respinsă. 

112. Căsătoria se va putea celebra însă şi înaintea trecerii termenului de 10 zile de la data afişării 

publicaţiunii de căsătorie, dacă viitorii soţi vor prezenta dispensa acordată în acest scop, de procurorul tribunalului 

locului unde viitorii soţi se găsesc. 

In acest caz căsătoria urmează a fi celebrată în termen de 15 zile libere (17 zile) de la data dispensei.  

113. Căsătoria nu se va putea celebra dacă de la data declaraţiunii căsătoriei (art. 85) şi până la data când 

căsătoria urmează a se celebra, a trecut mai mult de un an. În acest caz se va face o nouă declaraţiune de căsătorie, 

urmată de publicaţiuni potrivit art. 85 şi urm.  

114. Căsătoria se va celebra la casa comunală. 

Dacă însă se dovedeşte prin certificat medical că unul din viitorii soţi este împiedicat din cauză de boală de 

a părăsi casa, căsătoria se va putea celebra şi în alt loc. 

115. Căsătoria se va celebra în public. 

Dacă căsătoria se celebrează în alt loc decât în casa comunală, intrarea publicului în acest local va fi lăsată 

liberă. 

116. Viitorii soţi se vor prezenta înaintea ofiţerului stării civile împreună şi în persoană, şi vor fi 

întovărăşiţi de doi martori, rude sau străini.  

Dacă unul sau ambii viitori soţi sunt minori, se vor prezenta ofiţerului stării civile şi persoanele cărora legea 

le dă dreptul de a consimţi la căsătoria minorului. 

In Ardeal şi Bucovina se va prezenta ofiţerului stării civile şi curatorul majorului pus sub curatelă ca slab la 

minte, sau al surdo-mutului care nu se poate înţelege prin semne.  

117. Ofiţerul stării civile se va asigura de identitatea persoanelor ce se prezintă înaintea sa. 

118. Prezenţa persoanelor arătate în alin. 2 şi 3 al art. 116 nu este necesară, dacă ele şi-au dat în scris 

consimţământul la căsătorie. 

Actul scris al consimţământului, va cuprinde prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul viitorilor soţi, 

cum şi prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul celor ce dau consimţământul, cu arătarea calităţii ce au faţă de 

cel la căsătoria căruia consimt. (tată, mamă, bun, bună, tutor, curator). 

Actul de consimţământ trebuie dat, sau în formă autentică (notarială), sau cuprins într-o declaraţiune 

făcută înaintea ofiţerului stării civile. E competent să ia act de această declaraţiune ofiţerul stării civile căruia 

declaraţiunea de căsătorie a fost făcută, sau cel al domiciliului sau reşedinţei persoanei care consimte la căsătorie 

(form. nr. 53). 

Consimţământul dat în scris nu mai poate fi retras. Dacă însă în intervalul ce s-a scurs de la darea 

consimţământului şi până la celebrarea căsătoriei, persoana ce a consimţit la căsătorie a murit, sau a pierdut calitatea 
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de a consimţi la căsătorie, va trebui adus consimţământul persoanei în drept să consimtă în momentul celebrării 

căsătoriei. 

119. Ofiţerul stării civile va întreba pe martori dacă viitorii soţi nu sunt legaţi într-o căsătorie anterioară, 

dacă aceştia sunt rude şi în caz afirmativ gradul lor de rudenie; va întreba pe viitorii soţi dacă au încheiat sau nu vre o 

convenţiune matrimonială; va lua consimţământul persoanelor chemate să autorizeze căsătoria dacă el nu a fost dat în 

scris, în cazul când unul sau ambii viitori soţi sunt incapabili.  

120. Dacă astfel cum rezultă din declaraţiunea de căsătorie, viitori soţi, din legătura lor anterioară 

căsătoriei, au copii pe care nu i-au recunoscut nici prin actul lor de naştere şi nici prin act autentic anterior, ofiţerul 

stării civile va întreba pe amândoi viitorii soţi dacă îi recunosc drept ai lor.  

Pot fi recunoscuţi chiar copiii numai concepuţi. 

121. Dacă românca, căsătorindu-se cu un străin, voieşte a-şi păstra naţionalitatea română şi nu a făcut în 

acest scop anterior declaraţiune autentică, ofiţerul stării civile va lua act de declaraţiunea acesteia.  

122. Ofiţerul stării civile va întreba pe rând pe viitorii soţi dacă voiesc să se căsătorească unul cu celălalt şi 

la răspunsul lor afirmativ va pronunţa în numele legii unirea lor prin căsătorie. 

123. Ofiţerul stării civile va înscrie de îndată în amândouă exemplarele registrului actul de  căsătorie care 

va cuprinde: 

a) Locul unde căsătoria se celebrează (Casa comunală sau alt loc); 

b) Anul, luna şi ziua celebrării căsătoriei; 

c) Prenumele, numele, vârsta, confesiunea, domiciliul, profesiunea, locul şi data naşterii noilor căsătoriţi;  

d) Prenumele şi numele părinţilor căsătoriţilor; 

e) Prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul martorilor;  

f) Data convenţiunii matrimoniale când o atare convenţiune s-a încheiat, cum şi arătarea autorităţii care a 

autentificat-o; 

g) Consimţământul persoanelor chemate să autorizeze căsătoria incapabilului şi arătarea prenumelui, 

numelui şi domiciliului celui ce a consimţit, cum şi actul de consimţământ în cazul când s-a dat în scris; 

h) Consimţământul la căsătorie al viitorilor soţi; 

i) Constatarea că ofiţerul stării civile a declarat în numele legii unirea viitorilor soţi prin căsătorie (form. 

nr. 4 şi 54). 

124. Dacă prin declaraţiunea făcută înaintea ofiţerului stării civile, soţii au recunoscut copii născuţi 

anterior din legătura lor sau dacă femeia şi-a păstrat naţionalitatea română, actul de căsătorie va cuprinde şi aceste 

declaraţiuni (form. nr. 54). 

125. Ofiţerul stării civile, după săvârşirea înscrierii, o va citi părţilor.  

Soţii, martorii şi cei care au dat consimţământul la căsătorie vor semna în amândouă exemplarele 

registrului, la locul destinat semnăturilor. 

Dacă unul din ei nu ştie, nu poate sau nu voieşte să semneze actul, ofiţerul stării civile va face menţiune de 

aceasta în locul destinat semnăturii. 

126. După îndeplinirea acestor formalităţi, ofiţerul stării civile va semna actul în amândouă exemplarele 

registrului. 

127. Îndată după înscrierea căsătoriei, ofiţerul stării civile va completa buletinul statistic şi va înmâna 

soţilor buletinul de căsătorie ce va servi la săvârşirea ceremoniei religioase (form. nr. 18).  

Menţiuni 

128. Dacă naşterea noilor căsătoriţi este înscrisă în registrele aflate în păstrarea ofiţerului stării civile care 

a celebrat căsătoria, acesta va face menţiune de căsătorie pe actele de naştere ale noilor căsătoriţi.  

Menţiunea se va face în rubrica specială destinată menţiunilor ulterioare şi va cuprinde numele celuilalt soţ, 
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cum şi nr. şi data actului de căsătorie (form. nr. 55). 

129. Dacă persoana căsătorită este născută în altă comună (sector) decât cea unde căsătoria s-a celebrat 

sau registrele de naştere nu sunt în păstrarea ofiţerului stării civile, acesta va trimite de îndată un extract legalizat 

după actul de căsătorie ofiţerului stării civile al comunei unde naşterea se găseşte înscrisă, sau păstrătorului 

registrelor, pentru a face menţiune pe actul de naştere potrivit articolului precedent (form. nr. 56). 

În cazul când naşterea unuia din viitorii soţi a fost constatată în modul prevăzut de art. 110, nu se va face 

nici o trimitere. 

130. Menţiunea de celebrare a căsătoriei se va face în registrul de publicaţiuni pe marginea actului trecut 

în registru; ea va cuprinde comuna (sectorul) unde căsătoria s-a celebrat, data şi numărul actului de căsătorie (form. 

nr. 44). 

Dacă căsătoria a fost celebrată de un alt ofiţer al stării civile decât cel care a primit declaraţiunea de 

căsătorie, ofiţerul stării civile va trimite în termen de 5 zile ofiţerului stării civile unde declaraţiunea de căsătorie s -a 

făcut, un extract legalizat al actului de căsătorie, care va face menţiunea prevăzută de aliniatul precedent (form. nr. 

57). 

131. Dacă viitorii soţi au recunoscut prin actul de căsătorie copiii născuţi anterior din legătura lor, ofiţerul 

stării civile va face menţiune în rubrica specială a actelor de naştere (10) trecute în registre, de legitimarea lor. 

De asemenea, menţiunea de legitimare se va face pe actele de naştere a copiilor recunoscuţi anterior 

căsătoriei, fie prin însuşi actul de naştere, fie prin act deosebit. 

Dacă actele de naştere nu sunt înscrise în registrele păstrate de ofiţerul stării civile, acesta va trimite de 

îndată un extract legalizat al actului de căsătorie ofiţerului stării civile al comunei unde naşterea se găseşte înscrisă 

sau păstrătorului registrelor, spre a face menţiunea (form. nr. 58). 

Menţiunea va cuprinde prenumele şi numele căsătoriţilor, numărul, data actului de căsătorie, cum şi oficiul 

care a celebrat-o (form. nr. 59). 

132. Dacă unul din soţi este comerciant, ofiţerul stării civile va trimite în Vechiul Regat şi Basarabia, 

tribunalului locului unde se găseşte stabilimentul comerciantului, o copie certificată după conve nţiunea matrimonială 

intervenită între soţi, împreună cu recipisa constatând plata inserării publicaţiunii în foaia anunţurilor judiciare, 

ambele despre ofiţerul stării civile în conformitate cu dispoziţiunile art. 108, punctul 9.  

Trimiterea se va face în termen de o lună de la celebrarea căsătoriei (form. nr. 60). 

Refuzul celebrării 

133. Ofiţerul stării civile va refuza să celebreze căsătoria, dacă condiţiunile de formă nu sunt îndeplinite 

sau dacă există vreo piedică la căsătoria (condiţiunile de fond ale căsătoriei sunt trecute în anexa A). 

In acest caz, ofiţerul stării civile va da o încheiere motivată şi o va aduce verbal la cunoştinţa viitorilor soţi; 

dacă aceştia sau unul din ei sunt nemulţumiţi şi cer fie chiar verbal trimiterea lucrărilor judecătoriei, o fiţerul stării 

civile va înainta întreg dosarul judecătoriei circumscripţiei.  

Hotărârea judecătorească este obligatorie pentru ofiţerul stării civile. 

Căsătoria străinilor 

134. Dacă unul sau amândoi viitorii soţi sunt de altă naţionalitate decât cea română, căsătoria nu se va 

putea celebra de ofiţerul stării civile, decât dacă se găsesc îndeplinite condiţiunile de fond cerute pentru căsătorie de 

legea naţională. 

Condiţiunile cerute pentru căsătorie se vor dovedi cu un certificat ce va trebui prezentat ofiţerului  stării 

civile, certificat liberat de legaţiunea sau consulatul ţării căruia străinul aparţine, sau de Ministerul Afacerilor Străine 

român. 
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Căsătorii celebrate de agenţii diplomatici sau consulari 

135. Căsătoriile ce urmează a fi celebrate de agenţii diplomatici sau consulari ai ţării, sunt supuse 

aceloraşi reguli ca şi căsătoriile celebrate în ţară. 

Publicaţiunile se vor afişa însă la uşa legaţiunii sau consulatului.  

În cazul prevăzut de art. 112 dispensa se va acorda de agentul diplomatic sau consular, ce urmează a celebra 

căsătoria. 

Opoziţiunile vor fi trimise spre judecare, judecătoriei domiciliului soţului căruia i se face opunerea la 

căsătorie, dacă acest domiciliu este în ţară; în cazul când acest domiciliu este în străinătate, trimiterea se va face 

Judecătoriei I Bucureşti. 

Livret de familie 

136. La cererea soţului, ofiţerul stării civile va libera acestuia un livret de familie, în care se va înscrie 

căsătoria celebrată (form. nr. 61). 

Ori de câte ori se va ivi o schimbare în starea civilă a persoanelor ce alcătuiesc familia titularului livretului, 

ofiţerul stării civile care înregistrează actul, va face menţiune la prezentarea livretului de schimbarea intervenită.  

Toate menţiunile vor fi datate şi semnate de ofiţerul stării civile.  

Înscrierea hotărârilor de despărţenie sau desfiinţarea căsătoriei 

137. Soţul care a dobândit despărţenia va prezenta copie după hotărârea investită cu formula executorie 

cerând să se facă menţiune pe actul de căsătorie: 

a) Ofiţerului stării civile unde actul de căsătorie a fost înscris, pentru căsătoriile celebrate şi desfăcute în 

Vechiul Regat; 

b) Ofiţerului stării civile unde actul de căsătorie a fost înscris, pentru căsătoriile celebrate în Ardeal, dar 

desfăcute în Vechiul Regat sau Basarabia; 

b) Ofiţerului stării civile unde actul de căsătorie a fost înscris, pentru căsătoriile celebrate în Basarabia, 

după 1 ianuarie 1929, şi desfăcute în Vechiul Regat sau Basarabia;  

b) Ofiţerului stării civile în circumscripţia căruia îşi avea sediul ofiţerul stării civile confesional care a  

celebrat căsătoria, pentru căsătoriile celebrate în Basarabia înainte de 1 ianuarie 1929 şi desfăcute în Vechiul Regat 

sau Basarabia; 

b) Ofiţerului stării civile unde actul de căsătorie a fost înscris, pentru căsătoriile celebrate în Bucovina după 

1 ianuarie 1929 şi desfăcute în Vechiul Regat sau Basarabia; 

b) Ofiţerului stării civile în circumscripţia căruia îşi avea sediul ofiţerul stării civile confesional, care a 

celebrat căsătoria, pentru căsătoriile celebrate în Bucovina înainte de 1 ianuarie 1929 şi desfăcute în Vechiul Regat 

sau Basarabia. 

Cererea se poate face de soţul care a dobândit despărţenia în persoană sau prin împuternicit cu procură 

specială şi autentică. 

138. Soţul împotriva căruia s-a pronunţat despărţenia, nu poate cere înscrierea hotărârii.  

Dacă despărţenia a fost pronunţată în favoarea ambilor soţi, fiecare din ei are drept de a cere înscrierea.  

139. Ofiţerul stării civile căruia cererea de înscriere a unei hotărâri de divorţ este adresată, va verifica 

dacă nu au trecut mai mult de două luni de când hotărârea a rămas definitivă. 

Se socoteşte că rămâne definitivă o asemenea hotărâre: 

a) Când au trecut trei luni de la comunicarea deciziunii instanţei de apel, fără ca nici una din părţi să fi 

declarat recurs, dacă hotărârea s-a pronunţat contradictoriu; 

b) Când a trecut acelaşi termen de la expirarea termenului de opoziţie împotriva deriziunii instanţei de 

apel, deci, când de la comunicarea deriziunii pronunţate în lipsă au trecut trei luni şi opt zile libere;  
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c) Când au trecut trei luni de la comunicarea deriziunii instanţei de apel, prin care s-a respins opoziţia 

făcută; 

d) Când Curtea de Casaţie a respins recursul făcut de una din părţi;  

e) Când au trecut două luni de la comunicarea făcută ambelor părţi a sentinţei tribunalului fără ca una 

din ele să fie declarat apel, indiferent dacă s-a dat contradictoriu sau în lipsă; 

f) Când părţile au renunţat la apel ori la recurs, ori s-au desistat de la cele făcute. 

Dacă data rămânerii definitive nu rezultă din însăşi hotărârea, partea care cere 

înscrierea va prezenta un certificat al grefei instanţei judecătoreşti, care a investit hotărârea cu formula executorie, 

din care să reiasă datele necesare calculului termenului de două luni pentru înscrierea hotărârii.  

140. In caz de despărţenie prin consimţământul mutual, hotărârea de despărţenie şi cererea de înscriere se 

vor înfăţişa de amândoi soţii împreună şi în persoană, ofiţerului stării civile după distincţiunile făcute la art. 137.  

141. Când cererea ar fi făcută numai de unul din soţi, sau aceştia nu se vor prezenta împreună şi în 

persoană, ofiţerul stării civile nu va putea da curs cererii. 

142. Ofiţerul stării civile primind cererea de înscriere a unei hotărâri de despărţenie prin consimţământul 

mutual va verifica dacă nu au trecut mai mult de două luni de când hotărârea a rămas definitivă. 

Termenul de două luni se socoteşte de la pronunţarea hotărârii tribunalului, dacă desfacerea căsătoriei s -a 

pronunţat de această instanţă, sau de la pronunţarea hotărârii Curţii de Apel, dacă desfacerea căsătoriei s -a 

pronunţat de Curte. 

143. Dacă condiţiunile cerute de art. 137 şi 139 sau art. 140 şi 142 se găsesc îndeplinite, ofiţerul stării civile 

va dispune a se face menţiune în rubrica specifică a actului de căsătorie trecut în registre. 

Menţiunea de desfacere a căsătoriei se va face şi pe actele de naştere ale soţului; dacă actele de naştere sunt 

înscrise în registrele altui oficiu, ofiţerul stării civile va interveni pentru facerea menţiunii.  

Menţiunea va cuprinse instanţa care a pronunţat desfacerea, numărul şi data hotărârii de desfacere (form. 

nr. 62 şi 63). 

144. In cazul art. 137, punctul d, ofiţerul stării civile va transcrie în întregime sentinţa care a pronunţat 

desfacerea în registrul special (form. nr. 6 şi 65) şi va interveni de îndată la păstrătorul registrelor pentru facerea 

menţiunilor prevăzute de art. 143 (form. nr. 66). 

Menţiunea va cuprinde datele arătate în alin. 3. al articolului precedent şi va fi semnată de păstrătorul 

registrelor. 

In acelaşi mod se va proceda şi în teritoriile ce au făcut parte din Basarabia, dar care prin Legea de 

unificare administrativă au fost alipite Vechiului Regat sau Bucovinei.  

145. In cazul art. 137, punctul f, ofiţerul stării civile va transcrie în întregime sentinţa care a pronunţat 

desfacerea în registrul special (form. nr. 6 şi 65) şi va interveni de îndată la păstrătorul registrelor pentru facerea 

menţiunilor prevăzute de art. 143 (form. nr. 66). 

146. Dacă de la data rămânerii definitive şi până la data cererii, au trecut mai mult de două luni, 

înscrierea nu mai poate fi făcută. 

Termenele se înţeleg pe zile libere, adică nu se socoteşte nici ziua când a început, nici ziua când se sfârşeşte 

termenul. 

Termenul se sfârşeşte în ziua lunii corespunzătoare cu ziua punctului de plecare.  

Termenul care, plecând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se împlineşte într-o lună care nu are acea zi 

corespunzătoare, se va socoti ca sfârşit în ziua cea din urmă a lunii.  

Termenul ce se va sfârşi într-o duminică sau altă zi de sărbătoare legală prevăzută de art. 9 din Legea 

statutului funcţionarilor publici, se va prelungi pentru cea dintâia zi de lucru următoare. 

147. Când ofiţerul stării civile găseşte că înscrierea nu poate fi făcută, va da o încheiere motivată şi o va 

aduce verbal la cunoştinţa celor ce cer înscrierea; dacă aceştia sunt nemulţumiţi şi cer chiar verbal trimiterea 

lucrărilor judecătoriei, ofiţerul stării civile va înainta întreg dosarul judecătoriei circumscripţiei.  
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Hotărârea judecătorească este obligatorie pentru ofiţerul stării civile. 

148. Ofiţerii stării civile din Ardeal şi Bucovina vor face menţiune de desfacere a căsătoriei pronunţate de 

instanţele judecătoreşti din aceste ţinuturi, în rubrica specială (9) a actului de căsătorie trecut în registre, în urma 

intervenţiunii instanţelor judecătoreşti care îi vor trimite copia hotărârii pronunţând desfacerea cu menţiunea 

rămânerii ei definitive (ridicată la valoare de drept).  

In acelaşi mod se va proceda şi în teritoriile ce au făcut parte din Ardeal sau Bucovina, dar care prin Legea 

de unificare administrativă s-au alipit Vechiului Regat. 

Dacă registrele în care actul de căsătorie se găseşte trecut nu sunt în păstrarea ofiţerului stării civile, acesta 

va trimite păstrătorului registrelor întreaga corespondenţă. 

Menţiunea va fi făcută potrivit alin. ultim al art. 143. 

149. Menţiunea de desfacere a căsătoriilor pronunţate de instanţele judecătoreşti din Ardeal şi Bucovina, 

căsătorii celebrate în Vechiul Regat şi Basarabia, se vor face în condiţiile articolului precedent.  

150. Menţiunea de desfacere a căsătoriilor dintre locuitorii mahomedani din Dobrogea se va face de 

ofiţerul stării civile unde căsătoria se găseşte înscrisă. 

Cadiul care a pronunţat despărţenia va comunica în termen de trei zile de la rămânerea definitivă a 

hotărârii ofiţerului stării civile extract după hotărâre. 

151. In cazul când căsătoria celebrată de un ofiţer al stării civile al unei ţări străine a fost desfăcută în 

România, înscrierea hotărârii de despărţenie se va face: 

a) Dacă căsătoria priveşte pe un român şi actul de căsătorie a fost înscris în registre, potrivit art. 38 din 

Legea actelor stării civile, de ofiţerul stării civile din ţară, unde actul a fost înscris;  

b) Dacă căsătoria este între străini sau actul nu a fost înscris în ţară, de ofiţerul stării civile al comunei din 

ţară unde bărbatul a domiciliat la intentarea acţiunii.  

152. In cazul alin. b al articolului precedent, soţul sau soţii care cer înscrierea vor prezenta încă ofiţerului 

stării civile extractul actului de căsătorie. 

Ofiţerul stării civile va păstra extractul depus, făcând pe el menţiunea de desfacere a căsătoriei, potr ivit art. 

143, alin. 3, iar hotărârea de despărţenie o va înscrie într-un registru special (form. nr. 65). 

153. Dacă căsătoria s-a celebrat de un agent diplomatic sau consular român şi actul este înscris în ţară, 

potrivit art. 38 din Legea actelor stării civile, înscrierea desfacerii se va face de ofiţerul stării civile din ţară, care a 

înscris actul de căsătorie; dacă însă actul nu a fost înscris, înscrierea despărţeniei se va face de agentul diplomatic sau 

consular care a celebrat căsătoria. 

154. înscrierea hotărârilor de despărţenie pronunţate în ţară străină, referitoare la căsătorii celebrate în 

România, se va putea face numai în baza încuviinţării date de tribunalul român al locului unde înscrierea urmează a 

fi făcută. 

155. Dacă înscrierea hotărârii de despărţenie se face în urma intervenţiunii personale a soţilor sau a 

unuia din ei, ofiţerul stării civile va elibera acestora, îndată după înscriere, un buletin din registrul special, 

completând după indicaţiunile lor buletinul statistic (form. nr. 20). 

156. Pe actul de căsătorie trecut în registru se va face menţiunea de desfiinţarea (nulitatea, anularea) 

căsătoriei. 

Această menţiune se va face fie după intervenirea instanţelor judecătoreşti, fie după cererea uneia din părţi, 

care va prezenta copie după hotărârea investită cu formula executorie. 

înscrierea în registre nu e subordonată nici unui termen.  

Menţiunea va fi făcută potrivit art. 138 (form. nr. 62, 63). 

Tot astfel se va urma şi în cazul unei hotărâri care anulează divorţul înscris.  

Despre actele de moarte 
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157. Încetarea din viaţă va fi adusă de îndată la cunoştinţa medicului circumscripţiei iar în lipsa lui, 

agentului sanitar al circumscripţiei, dacă aceştia au reşedinţa în comuna în care a avut loc decesul.  

Aceşti funcţionari sunt îndatoraţi a se transporta de îndată acolo unde cadavrul se află, pentru a verifica 

moartea şi a elibera certificatul de verificare a morţii (form. nr. 74).  

Nu se va percepe nici o taxă sau timbru pentru eliberarea certificatului.  

158. Încetarea din viaţă trebuie să fie declarată verbal ofiţerului stării civile al comunei sau sectorului în 

cuprinsul căruia a avut loc, chiar dacă domiciliul defunctului era în altă comună şi indiferent de naţionalitatea sau 

religiunea defunctului. 

159. Declaraţiunea va trebui să fie făcută în termen de 24 ore de la încetarea  din viaţă. 

160. Persoanele datoare să facă declaraţiunea sunt: membrii familiei, cei ce au fost de faţă la încetarea din 

viaţă şi vecinii. 

161. Declaraţiunea poate fi făcută fie în persoană, fie prin împuternicit cu procură specială şi autentică.  

162. Persoana ce face declaraţiunea va prezenta ofiţerului stării civile certificatul de verificare a morţii 

cerut de art. 157. 

Dacă acest certificat nu poate fi adus, fie din cauză că reşedinţa medicului sau agentului sanitar al 

circumscripţiei nu este în localitate, fie că aceştia lipsesc, ofiţerul stării civile se va transporta la locul unde cadavrul e 

depus, spre a verifica moartea. 

Înainte de verificare, actul nu va fi înscris în registre. 

163. Actul de moarte va cuprinde: 

a) Data înregistrării (anul, luna, ziua); 

b) Data morţii (anul, luna, ziua şi ora); 

c) Prenumele, numele, vârsta, confesiunea, profesiunea, locul naşterii şi domiciliul decedatului;  

d) Prenumele şi numele părinţilor decedatului;  

e) Prenumele şi numele soţului decedatului, cu menţiunea dacă acesta trăieşte, a murit sau a divorţat; 

f) Locul morţii (strada şi numărul), dacă decesul nu s-a întâmplat în locuinţa decedatului; 

g) Menţiunea de verificarea morţii (form. nr. 5 şi 67). 

164. In rubrica destinată menţiunii de verificare a morţii, se va indica actul de verificare cu arătarea 

autorităţii care l-a eliberat, iar în lipsa acestui act, se va menţiona verificarea morţii de însuşi ofiţerul stării civile 

(form. nr. 67 A şi B). 

165. înscrierea se va face de îndată în ambele exemplare ale registrului.  

Ofiţerul stării civile după efectuarea înscrierii, o va citi declarantului. 

166. Declarantul va semna în ambele exemplare în rubrica anume destinată. 

Dacă declarantul nu ştie carte, nu poate sau nu voieşte să semneze actul, ofiţerul stării civile va face 

menţiune de aceasta în locul destinat semnăturilor. 

167. După îndeplinirea acestora, ofiţerul stării civile va semna actul în ambele exemplare ale registrului.  

Declaraţiuni scrise 

168. Când moartea a avut loc într-un spital, penitenciar, casă de sănătate, azil sau alte instituţiuni 

similare, directorii sau administratorii sunt obligaţi să declare în scris moartea, ofiţerului stării civile.  

Declaraţiunea scrisă va trebui să cuprindă toate datele necesare înscrierii, cum şi cele necesare completării 

buletinului statistic (form. nr. 68) şi va fi întovărăşită de certificatul de verificare a morţii liberat de medicul instituţiei.  

169. In baza declaraţiunii scrise, ofiţerul stării civile va face înscrierea în registre. 

In rubrica „observaţiuni înainte de semnare", ofiţerul stării civile va face menţiune de actul în baza căruia 

s-a făcut înscrierea, arătând instituţia de la care emană, numărul şi data lui (form. nr. 67 C).  

Găsirea unui cadavru 
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170. Când cineva găseşte un cadavru este dator să încunoştinţeze de îndată autoritatea poliţienească a 

locului, care procede la cercetări pentru stabilirea identităţii, a timpului şi cauzei morţii.  

Dacă identificarea s-a putut face, procesul-verbal va cuprinde, pe cât cu putinţă, indicaţiunile necesare 

înscrierii, cum şi datele necesare întocmirii buletinului statistic şi se va trimite în cel mult 24 ore ofiţerului stării civile 

al locului unde cadavrul a fost găsit, care va înscrie actul în registre. In rubrica „observaţiuni înainte de semnare" se 

va face menţiune de actul în baza căruia s-a făcut înscrierea. 

Dacă identificarea nu s-a putut face, procesul-verbal va cuprinde descrierea cât mai amănunţită a 

semnalmentelor cadavrului, a hainelor şi rufelor ce s-au găsit asupra lui şi va fi trimis ofiţerului stării civile în cel mult 

24 ore de la găsirea cadavrului, care va înscrie moartea în registre. Rubricile referitoare la data morţii, la prenumele, 

numele, vârsta, confesiunea, profesiunea, locul naşterii şi domiciliul decedatului, la prenumele şi numele părinţilor 

decedatului nu se vor completa; iar în rubricile destinate înscrierii, prenumele şi numele soţului decedatului, locul 

morţii şi menţiunii de verificare a morţii, se vor înscrie pe scurt datele din procesul-verbal al autorităţii poliţieneşti. 

În rubrica destinată observaţiunilor, înainte de semnare, se va indica prin număr şi dată procesul-verbal 

cum şi autoritatea care l-a încheiat (form. nr. 67 D). 

Autorizaţiuni de înmormântare 

171. îndată după înscrierea morţii, ofiţerul stării civile va completa, după indicaţiunile date de declarant, 

buletinul statistic şi va libera declarantului autorizaţiunea de înmormântare sau incinerare, care va arăta ziua şi ora 

de când înmormântarea sau incinerarea se va putea face (form. nr. 19). 

Aceste date trebuiesc astfel fixate încât de la încetarea din viaţă şi până la înmormântare sau incinerare să 

fie un interval de timp de cel puţin 36 ore. Dacă însă moartea a fost provocată de o boală infecţioasă, acest termen va 

putea fi scurtat în urma unei dispoziţiuni cu caracter general a serviciului sanitar sau în urma avizului dat pentru acel 

caz de acelaşi serviciu. 

Pentru cei născuţi morţi, autorizaţiunea de înmormântare se va elibera din registrul special al buletinelor 

celor născuţi morţi (formular nr. 17a). 

Dacă sunt bănuieli asupra cauzei morţii, autorizaţiunea de înmormântare sau incinerare nu se va putea 

libera decât în urma încuviinţării parchetului. Ofiţerii de poliţie judiciară, care fac cercetări pentru stabilirea cauzei 

morţii, vor încunoştinţa oficiul stării civile de acest fapt, pentru ca autorizaţiunea să nu fie liberată.  

172. Autorizaţiunea de înmormântare sau incinerare se va libera şi în cazul când înmormântarea sau 

incinerarea urmează a se face în alt loc decât comuna unde actul a fost înscris. 

Transportul cadavrului se va face în acest caz potrivit regulamentului sanitar respectiv.  

Menţiuni 

173. Dacă persoana moartă era născută în aceeaşi comună în care decesul a avut loc şi registrele se găsesc 

în păstrarea ofiţerului stării civile, acesta va face menţiune despre moarte pe actul de naştere. Menţiunea se va face în 

rubrica specială destinată menţiunilor ulterioare (10) şi va cuprinde data când ea se face, cum şi numărul şi data 

actului de moarte (form. nr. 69). 

174. Dacă persoana moartă era căsătorită şi căsătoria nu fusese desfăcută prin divorţ sau desfiinţată prin 

moartea celuilalt soţ ori anularea căsătoriei, menţiunea de moarte se va face în modul prescris de art. 168 şi pe actul 

de căsătorie, cum şi pe actul de naştere al soţului supravieţuitor (form. nr. 69). 

175. Menţiunile prevăzute de art. 173 şi 174 se vor face numai în cazul când din datele actului de moarte 

rezultă neîndoielnic identitatea între persoana trecută în actul de moarte şi cea trecută în actul anterior înscris.  

în caz de îndoială, nu se va face nici o menţiune pe actul de naştere sau de căsătorie.  

176. Dacă persoana moartă era născută în altă comună decât cea în care decesul a avut loc, sau registrele 

de naştere nu sunt în păstrarea ofiţerului stării civile, acesta va trimite de îndată un extract legalizat ofiţerului stării 

civile al comunei unde naşterea se găseşte înscrisă, sau păstrătorului registrelor pentru a face menţiunea pe actul de 
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naştere. 

Tot astfel se va urma şi în cazul când căsătoria sau naşterea soţului supravieţuitor se găseşte înscrisă de alt 

ofiţer al stării civile (form. nr. 70). 

177. Dacă persoana încetată din viaţă a avut o decoraţiune, ofiţerul stării civile va trimite un extract de pe 

actul de moarte Cancelariei Ordinelor. 

Trimiterea se va face de către ofiţerii stării civile din municipii şi comunele urbane direct, de către ofiţerii 

stării civile din comunele rurale prin intermediul prefecturii, conformându-se regulamentelor pentru punerea în 

aplicare a Legilor relative la instituirea ordinelor. 

178. Dacă persoana încetată din viaţă primea pensiune de la „Casa Generală de Pensiuni a Funcţionarilor 

Publici", ofiţerul stării civile va încunoştinţa de îndată administraţia financiară de la care defunctul primea 

pensiunea. 

179. Pentru cei încetaţi din viaţă, bărbaţi în vârstă mai mare de 21 ani, se va întocmi un tablou 

cuprinzând numele, prenumele, vârsta şi domiciliul defuncţilor, cum şi numărul actului de moarte înscris în registre. 

La sfârşitul lunii noiembrie, tabloul va fi trimis primăriei respective pentru a se face ştergerile din listele 

electorale, în conformitate cu art. 15 din Legea electorală. Dacă domiciliul celor trecuţi în tablou va fi  fost altul decât 

al oficiului stării civile care a înscris actul, încetarea din viaţă va fi adusă în acelaşi scop la cunoştinţa primăriei 

ultimului domiciliu al defunctului. 

180. Ofiţerul stării civile va înştiinţa, în primele zece zile ale fiecărei luni, administraţiile financiare 

respective de morţile înscrise în luna precedentă (form. nr. 71). 

Moarte pe un vas maritim 

181. Dacă moartea are loc pe un vas maritim - chiar dacă în acel timp vasul călătorea pe un fluviu - actul 

de moarte se va încheia în termen de 24 ore după declaraţiunea persoanelor ce au fost de faţă, pe vasele marinei 

militare de către comandant, iar pe vasele marinei comerciale de către căpitan, de către patron, sau de cei care îi 

înlocuiesc. 

Procesul-verbal constatând moartea, va cuprinde toate datele prevăzute de art. 163 şi va fi înscris la 

sfârşitul listei echipajului. 

182. Dacă moartea are loc în timpul opririi într-un port, dar debarcarea e cu neputinţă, sau portul fiind 

străin nu se află acolo agent diplomatic sau consular român, actul de moarte va fi încheiat în condiţiunile articolului 

precedent, făcându-se menţiune în procesul-verbal, fie de imposibilitatea debarcării, fie de lipsa agentului diplomatic 

sau consular. 

Dacă moartea are loc în timpul opririi într-un port şi debarcarea se poate face, sau dacă portul fiind străin 

se află acolo agent diplomatic sau consular român, declaraţiunea de moarte se va face la ofiţerul stării civile român al 

locului sau la agentul diplomatic ori consular român.  

183. În cel dintâi port unde vasul se opreşte şi debarcarea se poate face, comandantul, căpitanul sau 

patronul ori cel care îl înlocuieşte va depune două copii legalizate de pe actul de moarte încheiat, autorităţii portului 

dacă portul este român, agentului diplomatic sau consular din localitate dacă portul este străin. 

Dacă în portul străin nu se află agent diplomatic sau consular român, depunerea se va face în cel mai 

apropiat port român unde vasul se va opri sau în cel mai apropiat port străin unde se găseşte agent diplomatic sau 

consular român. 

Menţiunea de depunere se va face de autoritatea primitoare, pe marginea originalului ce rămâne în 

păstrarea celui ce l-a încheiat. 

184. Autoritatea căreia exemplarele actului de moarte au fost depuse, va trimite unul din exemplare 

ofiţerului stării civile al ultimului domiciliu în ţară al defunctului; dacă acest domiciliu nu este cunoscut, sau este în 

străinătate, trimiterea se va face ofiţerului stării civile al primului sector al Capitalei.  
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Al doilea exemplar al actului se va păstra în arhiva autorităţii la care depunerea a fost făcută, făcându-se 

menţiune pe act de trimiterea celuilalt exemplar.  

185. Ofiţerul stării civile primind un exemplar al actului, va înscrie moartea în registre, după datele 

arătate în act, făcând menţiunea în rubrica „observaţiunilor înainte de semnare" de faptul că moartea a avut loc pe 

un vas maritim, arătându-se numele vasului, indicându-se că înscrierea s-a făcut pe baza actului încheiat de ofiţerul 

stării civile maritim şi arătându-se autoritatea care a trimis actul cât şi numărul şi data adresei de trimitere. 

186. Dacă moartea a avut loc în timpul unei călătorii cu trenul, cu un vapor fluvial sau cu o aeronavă, 

declaraţiunea morţii va fi făcută de persoanele arătate la art. 160 ofiţerului stării civile al locului unde cadavrul va fi 

depus. 

Declaraţiuni tardive 

187. Dacă încetarea din viaţă este declarată după înmormântare, ofiţerul stării civile nu o va înscrie în 

registre, ci va încheia proces-verbal care va cuprinde toate datele necesare înscrierii şi îl va trimite parchetului 

tribunalului circumscripţiei. 

În acelaşi mod va proceda ofiţerul stării civile în cazul când moartea nu a fost deloc declarată şi de faptul 

morţii a luat cunoştinţă pe altă cale decât declaraţia. 

Dispoziţiuni tranzitorii 

188. Ori de câte ori regulamentul prevede facerea menţiunilor în rubrica specială a actului trecut în 

registru, pentru actele înscrise anterior lui 1 ianuarie 1929, menţiunea se va face pe marginea actului înscris, dacă 

actul nu are rubrică specială destinată menţiunilor. 

189. Dacă registrul de căsătorie în care se găseşte înscris un act, pe care menţiunea de desfacere a 

căsătoriei urmează a fi făcută, este pierdut şi nu a fost reconstituit, ofiţerul stării civile căruia cererea de înscriere a 

fost făcută, va înscrie în întregime hotărârea, pronunţând desfacerea într-un registru special (form. nr. 6 şi 65). 

Când registrele se vor reconstitui se va face menţiunea de desfacere pe actul reconstituit.  

190. Până la unificarea materiei adopţiunii, oficiile stării civile din Vechiul Regat şi Basarabia vor avea în 

registru special, ţinut în dublu exemplar, pentru înscrierea adopţiunilor (form. nr. 7 şi 64). 

Înscrierea se va face de ofiţerul stării civile al domiciliului adoptatorului, fie din oficiu în urma intervenţiei 

grefei instanţei judecătoreşti care a încuviinţat adopţiunea, fie la cererea celui interesat. 

După efectuarea înscrierii, ofiţerul stării civile va face menţiunile sau intervenirile pentru facerea lor, 

potrivit art. 26 (form. nr. 21). 

ANEXA A 

CONDIŢIUNILE DE FOND ALE CĂSĂTORIEI 

PENTRU VECHIUL REGAT ŞI BASARABIA 

Codul Civil 

127. Nu îi este iertat bărbatului înainte de 18 ani şi femeii înainte de 15 ani să se căsătorească. 

128. Numai Domnul poate da dispensa de vârstă pentru motive grave. 

129. Nu este căsătorie când nu este consimţământ.  

130. Nu este iertat a trece în a doua căsătorie fără ca cea dintâi să fie desfăcută. 

131. Băiatul precum şi fata care nu au încă vârsta de 21 ani împliniţi, nu se pot căsători fără 

consimţământul tatălui şi al mamei. 

In caz de dezbinare între tată şi mamă, consimţământul tatălui este de ajuns.  

132. Dacă tatăl sau mama a murit, sau dacă unul din ei se găseşte în neputinţă de a manifesta voinţa sa, 

sau dacă reşedinţa sa este necunoscută, consimţământul celuilalt este de ajuns pentru săvârşirea căsătoriei.  
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133. Dacă tatăl şi mama sunt morţi sau dacă se găsesc în neputinţă de a manifesta voinţa lor, atunci bunul 

şi buna despre tată şi în lipsa lor, bunul şi buna despre mamă, ţin locul acestora. 

Dacă este dezbinare, aceasta va fi considerată ca consimţământ.  

In lipsă şi de buni, minorii nu se pot căsători decât cu consimţământul tutorelu i. 

141. Copilul natural care va fi pierdut pe mama sa, sau a cărui mamă se va afla în neputinţă de a manifesta 

dorinţa sa, nu se va putea căsători înainte de vârsta de 21 ani împliniţi, fără consimţământul tutorelui său. 

143. In linie directă, este oprită căsătoria cu desăvârşire între ascendenţi şi descendenţi şi între afinii 

(cuscrii) de aceeaşi linie, fără deosebirea înrudirii de legiuită sau nelegiuită însoţire.  

144. In linie colaterală, căsătoria este oprită până la a patra spiţă inclusiv, fără osebirea înrudirii de 

legiuită sau nelegiuită însoţire şi între afinii (cuscrii) de aceeaşi spiţă.  

145. La rudenie din Sf. Botez se opreşte căsătoria între naş şi fină, precum şi între naşe şi fin.  

146. Tatăl adoptiv nu poate să se căsătorească cu adoptata sa, nici cu fiica acesteia, nici cu femeia fiului 

său adoptiv. 

147. Adoptatul fiu nu se poate căsători cu aceea ce a fost femeia înfiitorului tată, nici cu fiica lui, nici cu 

mama lui, nici cu sora mamei lui sau a tatălui său. 

148. Nu este slobod a se căsători cineva cu adoptata soră a tatălui său, a mamei, a bunului sau a bunei 

sale. 

149. Tutorele sau curatorele nu se poate căsători cu nevârstnica ce se află sub tutela sa.  

Asemenea, nici tatăl tutorelui, nici fratele acestuia care încă se află sub părintească 

putere, nici fiul tutorelui nu poate lua în căsătorie pe pupilă, fără de primirea şi înscrisa adeverinţă a tribunalului, 

cuprinzătoare că acest tutore a dat pentru toate socoteală lămurită şi că însoţirea minorei cu el sau cu altul din 

numitele persoane, va fi spre folosul ei. 

150. Cu toate acestea, Domnul, pentru motive grave, va putea acorda dispensă din prohibiţiunile cuprinse 

în art. 144 din acest Cod, adică pentru căsătoriile dintre cumnaţi şi cumnate şi pentru acele dintre veri şi vere.  

313. Cel adoptat va rămâne în familia sa firească, în care îşi va păstra şi toate drepturile sale; cu toate 

acestea căsătoria este poprită: 

Între adoptatorii şi cel adoptat şi descendenţii acestuia; 

Între copiii adoptivi ai aceluiaşi individ;  

Între cel adoptat şi copiii ce ar putea avea mai în urmă adoptatorul; 

Între cel adoptat şi soţul adoptatorului, precum şi între adoptator şi soţul celui adoptat.  

Pentru Ardeal 

Legea XXXI/1894 

Despre dreptul matrimonial 

6. O persoană incapabilă nu poate contracta căsătorie. 

7. Un impuber nu poate contracta căsătorie. 

Bărbatul e puber la 18 ani împliniţi, femeia la împlinirea anului al şasesprezecelea.  

Ministrul de Justiţie poate să acorde dispense. 

8. Minorul nu poate să contracteze o căsătorie fără de consimţământul reprezentantului său legal.  

Dacă reprezentantul său legal nu este tatăl sau mama îndreptăţiţi să dea consimţământul la căsătorie, pe 

lângă consimţământul reprezentantului legal se cere încă şi consimţământul acestora; iar dacă nu există părinţi, e 

necesară la căsătorie aprobarea autorităţii tutelare. Dacă reprezentantul legal e bunul minorului, nu este nevoie de 

această aprobare. 

Dacă reprezentantul legal sau părintele nu-şi dă consimţământul, îl va înlocui învoirea autorităţii tutelare. 

9. Părintele îndreptăţit să consimtă la căsătorie e tatăl şi dacă nu este tatăl, sau dacă copilul e nelegitim, e 

mama. 



III, 11 A. 

467 

 

 

Dacă părinţii sunt despărţiţi de pat şi masă sau divorţaţi, dreptul de a consimţi la căsătorie aparţine mamei 

pentru copiii care stau sub îngrijirea ei şi dacă mama trebuie să fie considerată ca inexistentă, aparţine tatălui. 

Trebuie să fie privit ca inexistent tatăl sau mama împiedicat pentru oarecare durată prin neputinţă fizică 

sau intelectuală, sau prin absenţă, sau lipsit de puterea părintească, sau de tutelă, afară numai dacă această decădere 

nu rezultă numai din cauza administrării averii. 

Autoritatea tutelară va stabili dacă este împiedicat tatăl sau mama.  

Cât timp adopţiunea nu este desfăcută, părintele de sânge nu este îndreptăţit a consimţi la căsătoria 

copilului adoptat. 

10. Autoritatea tutelară nu decide fără de ascultarea minorului şi va ţine în seamă numai de interesul 

acestuia. 

11. Nu pot să încheie căsătoria între dânşii:  

a) Ascendenţii şi descendenţii în linie directă; 

b) Fraţii şi surorile; 

c) Fraţii şi surorile cu descendenţii de sânge ai fraţilor sau ai surorilor lor; 

d) Fiecare dintre soţi cu consângeanul din linia directă a celuilalt soţ, chiar după desfacerea sau anularea 

căsătoriei sale. 

Nu se face nici o deosebire, fie că filiaţiunea e legitimă sau nelegitimă, sau fie că fraţii sau surorile au în 

comun tatăl şi mama sau numai pe unul dintre dânşii. 

În cazul prevăzut la punctul c, regele poate acorda dispensa, în urma propunerii ministrului de Justiţie. 

12. Nu poate contracta o nouă căsătorie acela a cărui căsătorie precedentă nu a încetat sau nu e declarată 

nevalabilă. 

Dacă căsătoria precedentă e nulă, se va aplica dispoziţiunea § 21, iar în cazul de declaraţiune de moarte, 

dispoziţiunea § 73 şi 74. 

13. Nu pot să contracteze căsătorie împreună persoanele din care una, în înţelegere cu cealaltă, a atentat 

la viaţa soţului său, sau a soţului celeilalte părţi. 

14. Se opreşte contractarea căsătoriei a aceluia în contra căruia e pornită procedura de punere sub 

curatelă din cauza alienaţiunii mintale sau din cauza surdo-muţeniei ce împiedică înţelegerea chiar şi prin semne, 

dacă: 

a) Pe seama aceluia autoritatea tutelară a ordonat un curator provizor;  

b) Sau a ordonat contra acesteia sechestrul; 

c) Sau că punerea sub curatelă a fost pronunţată printr-o sentinţă încă neajunsă definitivă. 

15. Fără de consimţământul curatorului e oprită contractarea căsătoriei aceluia care e pus sub curatelă 

ca persoană cu mintea slabă, sau ca surdo-mut, care se poate înţelege prin semne. 

Dispoziţiunea ultimului alineat a § 8 şi aceea a § 10 se vor aplica în mod analog. 

16. Se opreşte contractarea căsătoriei, fără de consimţământul părintelui, minorului care a depăşit vârsta 

de 20 ani şi atunci când a consimţit reprezentantul său legal. 

In acest caz se vor aplica în mod analog dispoziţiunile ultimului § 8 şi acele ale § 9 şi 10. 

17. Se opreşte căsătoria între veri primari. 

înrudirea se apreciază potrivit § 11. 

Ministrul Justiţiei poate să acorde dispense. 

18. Contractarea căsătoriei este oprită până când nu s-a desfăcut adopţiunea: 

a) Intre adoptator şi adoptat, sau fostul soţ al adoptatului, precum şi între adoptat şi fostul soţ a l 

adoptatorului; 

b) Intre adoptator şi descendenţii de sânge al adoptatului sau fostului său soţ, precum şi între 

descendentul de sânge al adoptatorului. 

Nu se face nici o deosebire între filiaţiunea legitimă şi nelegitimă.  
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Nu se va lua în consideraţie căsătoria încetată sau declarată nevalabilă înainte de adopţiune.  

In cazul prevăzut de litera b, ministrul de Justiţie poate acorda dispense. 

19. Cât timp durează tutela, se opreşte contractarea căsătoriei între tutor sau descendenţii săi şi între 

pupil. 

Nu se face nici o deosebire între filiaţiunea legitimă şi nelegitimă.  

20. Este oprită contractarea căsătoriei între aceia ce sunt opriţi de a se căsători împreună printr -o 

sentinţă de divorţ pentru cauză de adulter. 

Regele poate să acorde dispense în urma propunerii ministrului de Justiţie. 

21. Se opreşte contractarea căsătoriei atâta timp cât o căsătorie nulă precedentă nu a încetat sau nu e 

declarată nevalidă. 

22. Se opreşte contractarea căsătoriei pe temeiul declaraţiunii de moarte, dacă soţul acelui decretat mort 

sau acela cu care voieşte să contracteze noua căsătorie ştie, sau dacă e adeverit că cel declarat de mort a supravieţuit 

zilei decesului său prezumat. 

23. Este oprită contractarea căsătoriei între un soţ (parte conjugală) şi persoana care a fost condamnată 

ca autor sau complice de asasinat, omucidere voluntară sau de tentativă a acestor crime asupra persoanei celuilalt soţ, 

chiar când sentinţa încă n-a rămas definitivă. 

Regele poate acorda dispense în urma propunerii ministrului de Justiţie.  

24. Se opreşte contractarea noii căsătorii femeii înainte de expirarea celor zece luni socotite de la încetarea 

căsătoriei sau de la declararea ei de nevalidă.  

împiedicarea încetează, dacă femeia a născut în intervalul acestui timp.  

Această oprire nu se întinde la cazul în care căsătoria e declarată nevalabilă pe baza punctului e din § 54. 

Ministrul de Justiţie poate acorda dispense. 

25. Se opreşte contractarea căsătoriei fără de permisiunea autorităţii ecleziastice, acelui care după 

regulile bisericii căreia îi aparţine, nu poate contracta căsătorie din cauza intrării într-un ordin sau din cauza votului 

bisericesc (promisiunii solemne). 

127. în aplicarea legii de faţă se vor considera ca incapabili:  

a) Acei ce sunt sub 12 ani; 

b) Cei care din cauza alienaţiunii sau din alte cauze sunt lipsiţi de întrebuinţarea minţii lor, atâta timp cât 

durează această stare; 

c) Acei ce sunt sub curatelă, în baza § 28, litera a a Legii XX din 1877; 

d) Persoanele a căror punere sub curatelă s-a ordonat prealabil, conform § 1 din Legea VI din 1885; 

e) Persoanele a căror minoritate e prelungită pentru cauzele arătate în § 28, litera a a Legii XX din anul 

1877. 

128. Sunt consideraţi ca având o capacitate restrânsă în înţelesul legii de faţă:  

a) Minorii care nu sunt incapabili în sensul § precedent;  

b) Cei a căror minoritate a fost prelungită pentru o cauză legală cu punctul b, § 28 al Legii XX din anul 

1877; 

c) Majorii puşi sub curatelă în executarea § 28, punctul b al Legii XX din anul 1877. 

130. Etatea deplină (majoratul) rezultând din aplicarea § 5 al Legii XX din anul 1877
c
, precum şi 

prelungirea minorităţii, pentru alte cauze decât cele exprimate în punctele a şi b, § 28 a aceleiaşi legi, nu se vor lua în 

consideraţiune la aplicarea legii prezente. 

131. în aplicarea legii prezente nu se va lua în consideraţiune o adopţiune la care tatăl, de după sânge, şi-a 

rezervat puterea părintească sau mama de după sânge, şi-a rezervat tutela. 

Pentru Bucovina 

Codicele Civil General 

47. Oricine poate să contracteze o căsătorie întrucât nu-i stă în cale vreo împiedicare legală. 
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48. Furioşii, nebunii, imbecilii şi impuberii nu pot să contracteze valid o căsătorie. 

49. Minorii şi chiar majorii, care pentru orice motive ar fi, nu pot singuri să contracteze o obligaţiune 

valabilă, sunt de asemenea incapabili să se căsătorească valabil fără consimţământul părinţilor lor legitimi. Dacă tatăl 

nu mai este în viaţă, sau dacă este incapabil de a reprezenta, se cere pentru validitatea căsătoriei, în afară de 

declaraţia tutorelui sau a curatorului cuvenit, încă şi consimţământul judecătorului.  

c
 Fixată la 21 ani prin Legea din 5 aprilie 1924. 

21. Stau sub speciala protecţiune a legii: acei care din cauza lipsei de etate, a slăbirii minţii sau din alte 

împrejurări, sunt incapabili să-şi ocârmuiască singuri cum se cuvine interesele lor. La aceştia aparţ in: copiii care nu 

au împlinit 7 ani, impuberii care nu au împlinit 14 ani şi minorii care nu au 24 ani deplini
d
, apoi: furioşii, nebunii, 

imbecilii, care sunt lipsiţi cu totul de uzul raţiunii, sau care sunt cel puţin incapabili să prevadă urmările faptelor lor 

şi încă aceia cărora judecătorul le-a interzis administraţiunea ulterioară a averii lor proprii, fiind vădit risipitori; în 

sfârşit, absenţii, precum şi comunităţile.  

50. Minorului nelegitim pentru validarea căsătorie sale îi trebuie, pe lângă declaraţiunea tutorelui său şi 

consimţământul judecătorului. 

51. Dacă un străin minor voieşte să contracteze o căsătorie în aceste state şi nu poate să producă 

consimţământul necesar, trebuie ca judecătorul acestui stat sub jursisdicţiunea căruia s -ar găsi prin condiţiunea sau 

prin reşedinţa sa, să-i numească un curator care să declare înaintea acestui judecător consimţământul sau refuzul la 

căsătorie. 

52. Dacă unui minor sau unei persoane pusă sub curatelă i s-a refuzat consimţământul la căsătorie şi prin 

aceasta se crede lezat: acei ce doresc să se căsătorească au dreptul să invoce sprijinul judecătorului competent.  

53. Lipsa mijloacelor necesare pentru existenţă, relele moravuri probate sau notorii, maladiile 

contagioase, sau infirmităţi potrivnice scopului căsătoriei în persoana acelui cu care voieşte a contracta, sunt motive 

temeinice pentru a refuza consimţământul la căsătorie. 

54. Legile militare indică militarii sau persoanele ce aparţin corpului militar, care nu pot să contracteze o 

căsătorie valabilă fără de consimţământul scris al regimentului lor, a corpului şi în general a superiorilor lor.  

60. Impotenţa permanentă, de a satisface datoriile conjugale, este o împiedicare la căsătorie, dacă există 

chiar în timpul încheierii contractului. O impotenţă temporară numai sau ivită în timpul duratei căsătoriei, chiar dacă 

ar fi incurabilă, nu poate să desfacă legătura căsătoriei. 

61. Criminalul condamnat la carcera cea mai grea sau mai grea, nu poate să contracteze valid o căsătorie, 

din ziua în care i s-a comunicat deciziunea şi în tot timpul cât durează pedeapsa. 

62. În acelaşi timp, un bărbat nu poate fi unit prin căsătorie decât cu o singură femeie şi o femeie nu poate 

fi căsătorită decât cu un singur bărbat. Acel care a fost mai înainte căsătorit şi voieşte să se recăsătorească trebu ie să 

dovedească legalmente separaţiunea urmată, adică desfacerea completă a legăturii căsătoriei.  

63. Clericii, după ce au primit ordinele superioare, precum şi persoanele de ambele sexe care au întrat în 

cinul călugăresc, după ce au făcut de bună voie jurământul solemn de celibat, nu pot să contracteze o căsătorie validă. 

65. Între rude în linie ascendentă şi descendentă, între fraţi şi surori consanguini sau uterini; între copiii 

fraţilor şi surorilor, precum şi cu fraţii şi surorile părinţilor; adică cu unchiul sau mătuşa de pe tată sau de pe mamă, 

nu poate să fie contractată o căsătorie valabilă fie că înrudirea provine din naştere legitimă, fie din naştere nelegitimă.  

66. Din afinitate naşte împiedicare, pe urma căreia soţul nu poate să contracteze  căsătorie cu rudele 

menţionate în § 65, nici soţia cu rudele bărbatului menţionat în acelaşi articol.  

d
 21 ani, prin Legea din 5 aprilie 1924. 

76. Căsătoria între două persoane ce au săvârşit împreună un adulter este nulă, totuşi este necesar ca 

adulterul să fi fost dovedit înainte de celebrarea căsătoriei. 
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68. Dacă două persoane, chiar fără de un adulter precedent, au promis să se unească prin căsătorie şi dacă 

pentru acest scop una dintre dânsele a atentat la viaţa soţului care forma o piedică unirii lor , nici între aceştia nu 

poate să se încheie o căsătorie valabilă, chiar dacă omorul nu ar fi fost efectiv izbutit.  

83. Pentru motive grave, se poate cere de la guvern, dispensa pentru împiedicările la căsătorie, care, 

potrivit, naturii împrejurărilor poate să proceadă la o instrucţiune ulterioară. 

84. Înainte de celebrarea căsătoriei, cererea pentru dispensa împiedicărilor la căsătorie, se va face chiar de 

către părţi, şi în numele lor propriu. Dar dacă după celebrarea căsătoriei se iveşte o împiedicare nedirimată,  

nerecunoscută până atunci, părţile vor putea solicita încă dispensarea de la guvern prin mijlocirea preotului lor şi 

fără a arăta numele lor. 

118. Dacă soţii divorţaţi voiesc să se unească din nou, această uniune trebuie să fie considerată ca o nouă 

căsătorie şi să se celebreze cu toate solemnităţile cerute de lege pentru căsătorie.  

119. În general, este permis soţilor divorţaţi să se recăsătorească, totuşi nu se poate contracta o căsătorie 

valabilă între acei care potrivit probelor produse cu ocazia cererii de divorţ, au dat loc pronunţării divorţului pentru 

cauze de adulter, de atentat sau pentru orice fapt pedepsit de Legea penală.  

125. împiedicările la căsătorie pentru cauză de înrudire, între evrei nu se întind în linie colaterală mai 

departe decât la căsătoria dintre frate şi soră şi între soră cu fiul sau nepotul fratelui sau a surorilor. împiedicările 

pentru afinitate sunt restrânse la următoarele persoane: după desfacerea căsătoriei nu este permis bărbatului să se 

căsătorească cu o rudă a femeii sale în linie ascendentă sau descendentă, nici cu o soră a femeii sale; şi nu este permis 

femeii să se căsătorească cu o rudă a bărbatului său în linie ascendentă sau descendentă, nici cu un frate al bărbatului 

său, nici cu un fiu sau nepot al fratelui sau al surorii bărbatului său. 

REGULAMENT 

PENTRU 

MODIFICAREA UNOR DISPOZIŢIUNI DIN REGULAMENTUL LEGII PRIVITOARE  

LA ACTELE STĂRII CIVILE 

din 28 februarie 1935
a
 

1. Mărirea filelor formularelor din anexa B, a regulamentului Legii privitoare la actele stării civile nr. 49 

din 1928, cu modificările aduse prin regulamentul nr. 54 din 1931 şi 48 din 1932, se stabileşte cum urmează:  

a) Nr. 11, 12, 13, 14, 15, 16 şi 33 vor avea dimensiunea 210 x 297 mm;  

b) Nr. 3, 4, 5, 6, 7, şi 45 vor avea dimensiunea 250 x 354 mm.  

2. Se suprimă nota pe verso la formularele nr. 17, 17a, 18, 19 şi 20 din anexa B, a regulamentului arătat la 

art. 1. 

Această notă se va tipări pe verso copertei fiecărui registru care cuprinde formularele indicate.  

a
 Acest regulament s-a promulgat cu Decret regal nr. 445/935 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 50 din 28 februarie 

1935. 

3. Menţiunea tipărită în rubrica 8 a formularului nr. 4 va fi: 

„Noi,............................, ofiţer al stării civile, după ce faţă fiind martorii am întrebat pe  

rând pe viitorii soţi prezenţi, împreună şi în persoană, dacă voiesc să se căsătorească unul 

cu celălalt, la răspunsurile lor afirmative, în numele legii, i-am declarat uniţi, prin căsătorie. 

Ofiţer al stării civile". 

Art. final: ministrul nostru secretar de Stat la Departamentul Justiţiei este însărcinat cu aducerea la 

îndeplinire a acestui decret. 
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DECRET 

RELATIV LA ACTELE STĂRII CIVILE 

din 13 iulie 1938
a 

EXTRAS 

1. Potrivit art. 105 din Legea privitoare la actele de stare civilă, ofiţerii de stare civilă militari, competenţi 

să instrumenteze în cazul prevăzut de art. 104 din menţionata lege, sunt de drept mânuitorii de bani publici sau 

înlocuitorii lor de la comandamentele, trupele şi formaţiunile de serviciu ale armatei de uscat, aeronauticei şi marinei.  

Pentru unităţile care sunt puse în situaţiunea de a lucra izolat (detaşamente, escadrile sau nave) şi care nu 

au mânuitori de bani publici, ofiţerii de stare civilă militari vor fi comandanţii acestor unităţi.  

URMARE 1
115 

A 

Adaos la Legea referitoare la actele de stare civilă din 25 februarie 1928. (Monitorul 
Oficial nr. 28 din 3 februarie 1943) 

Oficiile vor binevoi a observa Legea nr. 65 din 1943, însemnând următoarele cuvinte în textele ce posedă:  

1. La Manual III, 11 A. „Legea privitoare la actele stării civile" în marginea art. 54 şi la Manual III, 15 

„Despărţenia", în marginea § 6: „V. Urmare 1 Manual III, 11 A.” şi 

2. La Manual III, 12 „Aplicarea Legii privitoare la actele stării civile” în marginea § 10: „Pentru dovedirea 

faptelor de stare civilă ce au avut loc în ţările inamice în timpul 

războiului, v. Urmare 1 la Manual II, 11 A.”. 

Textul legii şi raportul Ministerului de Justiţie sunt precum urmează: 

DECRET-LEGE 

pentru constatarea şi înscrierea faptelor de stare civilă care au loc pe teritoriul ţărilor cu 
care România se află în stare de război 

Art. 1. - Faptele de stare civilă care au avut loc pe teritoriul unei ţări cu care România se află în stare de 

război, vor putea fi dovedite prin mijloacele de dovadă prevăzute de dreptul comun, cu procedura prevăzută de art. 

54 din Legea privitoare la actele stării civile din 25 februarie 1928. 

Art. 2. - Căsătoriile sau adopţiunile încheiate în conformitate cu legile în vigoare în U.R.S.S. sunt 

recunoscute valabile numai dacă au fost înscrise în registrele de stare civilă. 

Desfacerea căsătoriei prin despărţenie, în temeiul legilor în vigoare în U.R.S.S., este socotită fără fiinţă. Cu 

toate acestea dacă după o astfel de desfacere a căsătoriei vreunul din soţi a înscris o altă căsătorie în registrele de stare 

civilă, prima căsătorie va fi socotită desfăcută, de la data încheierii căsătoriei celei de a doua.  

Art. 3. - Cererea se va adresa de cei interesaţi sau Ministerului Public, tribunalului în circumscripţia căruia 

se află domiciliul, iar în lipsa tribunalului în circumscripţia căruia se află reşedinţa din ţară a acelui a cărui stare 

civilă urmează a se constata. 

Dacă se cere ordonanţarea înscrierii unui act de moarte, cererea se va adresa tribunalului în circumscripţia 

căruia decedatul a avut ultimul domiciliu, iar în lipsă, ultima reşedinţă, în ţară. 

Art. 4. - Cererile, precum şi toate actele de procedură pentru reconstituirea şi întocmirea actelor de stare 

civilă, prevăzute de prezenta lege, sunt scutite de timbru, impozit proporţional şi orice alte taxe. 

                                                        
a Publicat în M. Of. nr. 158 din 13 iulie 1938. 
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Nr. 260. 

RAPORTUL 

d-lui ministru al Justiţiei, către domnul mareşal Ion Antonescu,  

conducătorul statului 

Domnule mareşal, 

Unii locuitori din teritoriile cotropite de U.R.S.S., în urma agresiunii din iunie 1940, au fost deportaţi de  

către autoritatea ocupantă, alţii au fost siliţi de împrejurări să părăsească teritoriul Basarabiei şi Bucovinei.  

Mulţi dintre aceştia au fost ajunşi din urmă de armatele victorioase româno- germane şi au putut astfel să 

se înapoieze sau să fie readuşi la căminurile lor. 

In timpul deportării sau al pribegiei lor, au putut avea loc naşteri, căsătorii, decese, care au fost înscrise în 

registrele de stare civilă din U.R.S.S., sau care eventual nu au făcut obiectul nici unei înscrieri astfel încât în 

numeroase cazuri starea civilă a acestor persoane nu poate fi dovedită în ţară. 

Din punctul de vedere teoretic, această dificultate nu ar exista decât dacă actul de stare civilă nu ar mai 

exista, sau nu ar fi existat niciodată, în celelalte cazuri extractul de pe actul de stare civilă, ar putea fi obţinut fie prin 

intermediul autorităţilor de ocupaţie, dacă registrul de stare civilă respectiv se găseşte pe teritoriul ocupat, fie pe cale 

diplomatică, interesele noastre fiind reprezentate în ţara inamică de reprezentantul unei ţări neutre. 

In fapt însă, dificultăţile pentru obţinerea unor asemenea extracte echivalează cu imposibilitatea de a le 

obţine, fapt ce ne-a fost de altfel semnalat de unele instanţe din Basarabia. 

Pentru a remedia această stare de lucruri, legiuitorul trebuie să permită locuitorilor care se află în situaţia 

de mai sus, să recurgă la procedura prevăzută pentru reconstituirea actelor de stare civilă distruse sau pentru 

întocmirea acestora când ele au fost omise, de art. 

54 şi art. 32 şi următoarele, din Legea privitoare la actele stării civile, prin derogare de la principiile înscrise în art. 53 

şi 55 din zisa lege. 

În acest scop, proiectul de lege prezumă că partea aflată în situaţiunea mai sus arătată, se află în 

imposibilitate de a produce extrase de pe actul ei de stare civilă, şi drept urmare, derogând de la principiul că legea 

română nu se aplică decât faptelor de stare civilă petrecute pe teritoriul ţării, îi va permite să -şi reconstituie în 

România actul de stare civilă dovedind prin mijloacele dreptului comun, faptul petrecut în ţara străină. 

Este evident că atunci când instanţele româneşti vor fi chemate să ordone înscrierea unor acte juridice de 

stare civilă, aceste instanţe vor trebui să verifice dacă ele nu contravin ordinii publice române. 

Principiul îşi găseşte aplicaţiunea mai ales în materia actelor de căsătorie, a căror înscriere nu ar putea fi 

ordonată de instanţele române, în cazul când aceste căsătorii nu ar satisface condiţiunile de fond prevăzute de legea 

română sub sancţiunea nulităţii absolute, sau în cazul când potrivit aceleaşi legi ele ar fi neexistente. Astfel ar fi cazul 

când nu s-ar face dovadă că actele respective au fost înscrise în registrele de stare civilă ale U.R.S.S. -ului cunoscut 

fiind că legislaţia rusă admite, pe lângă căsătoria civilă, înscrisă în registrele de stare civilă şi o căsătorie în fapt 

neînscrisă în registre şi care rezultă din coabitaţiune şi din comportarea ca soţi a acelor care trăiesc împreună. 

Principiile de bază ale ordinii publice române, se opun ca uniunea liberă înălţată de doctrina sovietică, la rangul 

căsătoriei, să fie consacrată de instanţele române pe această cale indirectă a reconstituirii actelor de stare civilă aflate 

pe teritoriul U.R.S.S. 

Dacă şi domnia-voastră sunteţi de acord cu acest mod de a vedea, avem onoarea a vă ruga ca pe baza 

Decretelor-legi nr. 3.052 din 5 septembrie şi nr. 3.072 din 7 septembrie 1940, să binevoiţi a da aprobarea şi semnătura 

domniei-voastre, alăturatului proiect de Decret-lege. 

Primiţi, vă rugăm, domnule mareşal, încredinţarea înaltei noastre consideraţiuni.  

Ministrul Justiţiei, 
ION C. MARINESCU 
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Nr. 13.080 

B 

Modificarea art. 323 din Codul Civil, referitor la adopţiune 

(Monitorul Oficial nr. 28 din 3 februarie 1943) 

Oficiile vor binevoi a observa Legea nr. 64 din 2 februarie 1943, făcând următoarea însemnare la Manual 

III, 18 „Adopţiunea" în marginea § 20: „Vezi modificarea art. 323 Cod Civil la Urmare I. Manual III, 11 A." 

Textul şi raportul domnului ministru de Justiţie sunt precum urmează:  

DECRET-LEGE 

pentru modificarea art. 323 din Codul Civil al Vechiului Regat 

Art. unic. - Alineatul 1 şi 2 al art. 323 din Codul Civil din Vechiul Regat, se modifică după cum urmează:  

Hotărârea de adopţiune, cum şi acea de revocare a ei, se vor menţiona pe marginea actului de naştere al 

adoptatului. 

In acest scop, grefierul tribunalului sau al judecătoriei respective, este obligat a trimite în termen de 10 zile 

un extract de pe hotărârea de adopţiune sau revocării ei, ofiţerului de stare civilă competent.  

Nr. 259 

RAPORTUL 

d-lui ministru al Justiţiei, către domnul mareşal Ion Antonescu,  

conducătorul statului 

Domnule mareşal, 

Unele formalităţi ale birocratismului împovărează peste măsură lucrările administraţiei, formalităţi ce sunt 

încă prevăzute în însăşi legile de bază, cum este de exemplu chiar Codul Civil. 

Cu gândul de a simplifica cât de mult formalităţile birocratice în legătură cu justiţia, am căutat să desfiinţez 

cât mai multe din registrele actelor de stare civilă în care se transcriu multe hotărâri, ceea ce mi s -a părut inutil, în 

care scop v-am prezentat un proiect de modificare a regulamentului Legii actelor de stare civilă.  

Cu urmare a acestui fapt au fost desfiinţate între altele şi registrele de înscriere a hotărârilor de adopţiune.  

Desfiinţând acele registre, pentru a da totuşi publicitatea necesară acestui act, se aduc modificări 

importante în starea civilă a adoptatului, se cere şi modificarea art. 323 din Codul Civil, care prevede obligativitatea 

înscrierii hotărârilor de adopţiune în registre speciale, în sensul că hotărârea de adopţiune să se menţioneze 

obligatoriu pe actul de naştere al adoptatului.  

Modificarea acestui text, este necesară pentru consideraţiunea că numai astfel este posibilă înlocuirea 

formalităţii înscrierii hotărârii de adopţiune într-un registru special, formalitate pe care acest articol o cerea 

imperativ, cu aceea a unei simple menţiuni pe marginea actelor de stare civilă.  

Dacă şi domnia-voastră sunteţi de acord cu cele propuse, am onoarea a vă ruga, în baza dispoziţiunilor 

Decretelor-legi nr. 3.052 din 5 septembrie şi nr. 3.072 din 7 septembrie 1940, să binevoiţi a aproba şi semna alăturatul 

Decret-lege pentru modificarea art. 323 din Codul Civil în vigoare în Vechiul Regat.  

Primiţi, vă rugăm, domnule mareşal, asigurarea înaltei mele consideraţiuni. 

Ministrul Justiţiei, 
ION C. MARINESCU 

Nr. 13.079 
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Observaţie: In cazurile când oficiile române vor avea de raportat Ministerului un caz de adopţiune (conf. 

Manual III, 18 § 20), ele nu vor omite a cere extractul după hotărârea tribunalului sau judecătoriei respective, ori de 

câte ori ar avea de îndeplinit formalităţile arătate la Manual III, 18 § 22 şi următoarele. 

Bucureşti, 4 februarie 1943 

M.A.S., Ad. nr. 17.048/943.
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LEGEA NUMELUI24 

DIN 8 APRILIE 1936 CU ADAOSURILE ULTERIOARE 

(PÂNĂ LA ZI, ÎN LUNA IANUARIE 1943) 

Pentru buna aplicare a dispoziţiunilor legale expuse în Manualul de faţă sub nr. III, 12 şi III, 23, oficiile 

diplomatice şi consulare au nevoie de textul Legii numelui cuprinzând toate modificările ulterioare.  

Textul legii este precum urmează: 

Art. 1. - Numele de familie constituie un drept imprescriptibil şi inalienabil.  

El nu se poate schimba, modifica, dobândi şi redobândi decât potrivit dispoziţiunilor prezentei legi.  

Art. 2. - Nu se poate lua ca prenume un nume de familie. 

Art. 3. - Nu se poate lua numele vreunei familii cunoscute în istoria naţională, nici prin schimbare, nici prin 

formarea unui nou nume (art. 305)
a
. 

Asemănarea de nume poate constitui o piedică la schimbarea numelui.  

Art. 4. - Numele de familie se dobândeşte numai prin efectul legii, prin decret regal sau deciziunea 

Ministerului de Justiţie. 

CAPITOLUL II 

DOBÂNDIREA NUMELUI PRIN EFECTUL LEGII 

Art. 5. - Copilul legitim sau legitimat ia numele de familie al tatălui.  

Art. 6. - Copilul nelegitimat ia numele de familie al mamei. 

Art. 7. - Copilul născut din părinţi necunoscuţi poartă drept nume de familie numele ce îi va fi dat de 

ofiţerul stării civile. 

Art. 8. - Adoptatul adaugă la numele său de familie al adoptatorului, putând să pună acest nume şi înainte 

de numele său, dacă astfel este convenţiunea.  

Adoptatul adaugă numele de familie ce adoptatoarea a avut ca necăsătorită, dacă prin căsătorie ea poartă 

un alt nume. 

Când doi soţi adoptă aceeaşi persoană sau când copilul unuia din soţi este adoptat de celălalt, adoptatul 

adaugă numai numele de familie al bărbatului.  

Dacă adoptatorul şi adoptatul au acelaşi nume de familie, nici o schimbare nu se poate aduce numelui 

adoptatului. 

Art. 9. - Femeia, cât timp dăinuieşte căsătoria, poartă numele de familie al soţului. Ea poate însă adăuga 

propriul ei nume de familie, dacă la celebrarea căsătoriei sau ulterior declară aceasta la ofiţerul stării civile; în acest 

caz poartă obligatoriu şi acest nume. 

După moartea soţului femeia îi poartă numele atât timp cât nu a încheiat o nouă căsătorie. 

CAPITOLUL III 

SECŢIUNEA I 

SCHIMBAREA NUMELUI 

Art. 10. - Orice persoană majoră care poartă un nume de familie românesc ce ar atrage oprobiul sau 

dispreţul public, fie datorită unei condamnaţiuni penale suferită de ea 

a
 Art. 305 pe care-l citează legiuitorul se referă desigur la art. 305 din Codul Civil al Vechiului Regat care vorbeşte 

despre legitimarea şi efectele sale. 

sau de o persoană din familie sau cu nume identic, fie datorită asemănării cu expresiuni imorale sau ridicole, poate 

cere schimbarea numelui, în condiţiunile prezentei legi. Persoana condamnată îşi poate schimba numele numai după 

reabilitare. 

De asemenea mai pot cere schimbarea numelui, în condiţiile prezentei secţiuni:  

a) acei care au mamă de origine etnică românească şi au îndeplinit serviciul militar în armata română, ei 
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sau părinţii lor; 

b) acei care au soţie de origine etnică românească şi au făcut campania din 1913 sau 1916-1919 în serviciul 

armatei române ei sau părinţii lor, sau fraţi invalizi de război;  

c) acei care au nume de consonanţă străină şi care pentru motivele arătate în alin. 1 al acestui articol, vor 

să-l schimbe în altul, tot de consonanţă străină; 

d) acei care au un stagiu de 10 ani împliniţi, socotiţi de la data dobândirii cetăţeniei române, pentru cauză 

de asimilare
b
. 

În cazurile prevăzute la punctele a, b şi d, nu se poate cere şi acorda schimbarea de nume celor ce au suferit 

vreo condamnare pentru crimă sau delict. 

Prin schimbare se înţelege şi adăugirea unui alt nume la acel pe care-l are. 

Cererea motivată şi însoţită de înscrisurile de căsătorie şi naştere ale solicitantului şi a copiilor săi se 

adresează Ministerului Justiţiei care din oficiu cercetează temeiurile cererii prin intermediul Ministerului Public
b
. 

(S-a adăugat prin Legea nr. 93 din 5 februarie 1942): 

„Dacă prin schimbarea numelui se urmăreşte a se lua sau a se adăuga numele de familie al mamei, în 

timpul minorităţii cererea poate fi făcută de reprezentantul legal al minorului".  

Art. 11. - Cererea se publică în extras şi fără arătare de motive, de trei ori la una lună interval în Monitorul 

Oficial, în două din ziarele cotidiene, cele mai răspândite din capitala ţării şi într-un ziar din localitate, sau, în lipsă, 

din capitala judeţului în care domiciliază solicitantul dacă există în aceste localităţi o astfel de publicaţiune.  

De la data primei publicaţiuni în Monitorul Oficial şi până la trecerea a şase luni după cea de a treia 

publicaţiune curge termenul în care toţi cei interesaţi pot face opoziţiune.  

Opoziţiunea se poate face de cel care prin admiterea cererii ar fi vătămat în personalitatea sa. 

Art. 12. - Toate opoziţiunile se depun la Ministerul Justiţiei, care le trimite în cercetare Curţii de Apel din 

circumscripţia în care domiciliază solicitantul. Dacă solicitantul nu are domiciliu în ţară, opoziţiunile se trimit în 

cercetarea Curţii de Apel din Bucureşti. 

Curtea judecă de urgenţă, cu citarea din oficiu a părţilor, ascultând şi concluziunile Ministerului Public. 

Părţile pot depune memorii scrise. Judecata urmează chiar în lipsa părţilor. Curtea se pronunţă asupra tuturor 

opoziţiunilor printr-o singură deciziune. 

împotriva deciziunii Curţii se poate face recurs
c
. 

Art. 13. - Dacă opoziţiunea a fost găsită întemeiată, cererea de schimbare de nume este respinsă de drept.  

b
 în această categorie vor intra schimbările de nume cerute de românii de origine etnică străină, care vor să se 

asimileze (Se vor observa totuşi dispoziţiunile legale în vigoare relative la evrei).  
c
 Recursurile se fac şi introduc în termenul şi cu procedura prevăzută de Legea Curţii de Casaţie. Recursul se judecă 

de secţia III a Curţii de Casaţie. 

Dacă opoziţiunile au fost găsite fără interes sau neîntemeiate, cererea de schimbare se înapoiază 

Ministerului Justiţiei. 

Art. 14. - Dacă expirarea termenului de şase luni prevăzut de art. 11, alin. 2, pentru cererile contra cărora 

nu s-a făcut opoziţiune, precum şi după primirea dosarului înapoiat de Curte, conform art. 14 pentru cererile contra 

cărora s-a făcut opoziţiune. Ministerul Justiţiei cercetează în termen de o lună admisibilitatea cererii. 

Art. 15. - Autorizarea de schimbare de nume se acordă prin decret regal, iar în cazul art. 10, lit. d, prin 

decret regal dat în temeiul unui jurnal al Consiliului de Miniştri.  

Autorizarea se publică în Monitorul Oficial. 

Art. 16. - Din momentul publicării în Monitorul Oficial, reclamantul poartă obligatoriu numai noul său 

nume. 

Efectele schimbării de nume se întind asupra soţiei şi copiilor legitimi sau adoptaţi, minori la data 

decretului regal. 

Art. 17. - Ministerul Justiţiei comunică fără întârziere decretul regal în copie, cu menţiunea publicării în 
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Monitorul Oficial, ofiţerului de stare civilă unde sunt înscrise actele de naştere sau căsătorie ale persoanelor asupra 

cărora operează schimbarea de nume încuviinţată. 

Ofiţerul stării civile e ţinut a face de îndată rectificările legale. 

Art. 18. - Cel căruia nu i s-a încuviinţat schimbarea de nume nu poate face altă cerere de schimbare decât 

după 10 ani de la respingerea cererii. Când schimbarea de nume se respinge în urma admiterii unei opoziţiuni, se 

poate face cerere pentru alt nume chiar înainte de împlinirea acestui termen.  

Art. 19. - Ministerul Justiţiei ţine un registru conţinând în ordinea alfabetică toate cererile pentru 

schimbarea numelui de familie. 

Acest registru este public. 

SECŢIUNEA II 
REDOBÂNDIREA NUMELUI ROMÂNESC ÎNSTRĂINAT SAU PIERDUT 

Art. 20. - Românii care au nume înstrăinate sau pierdute, pot cere redobândirea vechilor nume româneşti.  

Art. 21. - Cererea poate fi făcută în numele celor aflaţi sub tutelă sau curatelă, de către tutori ori curatori, 

având dreptul de a reprezenta persoana. 

Art. 22. - Cererea se adresează primăriei comunei în care domiciliază solicitantul, iar dacă domiciliază în 

străinătate, primăriei comunei de origine. 

Art. 23. - (modificat prin Legea nr. 29 din 14 ianuarie 1942). 

Cererea se va face în trei exemplare şi va arăta temeiurile pe care ea se sprijină, locul şi epoca naşterii 

petiţionarului cum şi a ascendenţilor săi care au purtat numele românesc ce s-a înstrăinat ori pierdut. 

Dovada purtării unui nume românesc se face prin acte vechi, prin orice fel de înscrisuri, prin certificate 

parohiale sau comunale, ori prin certificate emanând de la oricare autoritate de stat. 

„In lipsa unor atari acte, cererea va arăta numele şi domiciliul martorilor cu care se poate dovedi că 

petiţionarul sau autorii săi au purtat un nume românesc. 

Primăria va cere din oficiu autorităţii bisericeşti sau comunale, care păstrează actele stării civi le, să trimită 

extrase după actele stării civile şi de va fi locul va asculta martorii arătaţi de petiţionar. Martorii se vor asculta sub 

prestare de jurământ, potrivit art. 110 din regulamentul actelor stării civile nr. 49 din 1928. Dacă martorul 

domiciliază în altă comună, el va fi ascultat prin comisie rogatorie la primăria domiciliului".  

Art. 24. - Primarul afişează un exemplar al cererii la primărie şi trimite un alt exemplar primăriei locului de 

naştere, dacă petiţionarul s-a născut în altă localitate, spre a le afişa la uşa acelei primării. 

Cererile stau afişate timp de 15 zile. 

îndeplinirea acestor formalităţi se constată de primari prin procese-verbale încheiate imediat după 

expirarea termenului de mai sus. 

Art. 25. - (modificat prin Legea nr. 29 din 14 ianuarie 1942). 

în contra redobândirii de nume cerută, oricine are interes poate face întâmpinarea motivată la primărie în 

termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut de art. 245. 

„întregul dosar, inclusiv procesul-verbal de afişare şi întâmpinările se trimit de urgenţă judecătoriei locului 

după expirarea termenului prevăzut de alineatul precedent".  

Art. 26. - (modificat prin Legea nr. 29 din 14 ianuarie 1942). 

Asupra cererii, judecătoria se pronunţă printr-o încheiere nemotivată, în cel mult zece zile de la primirea 

dosarului. 

„Judecătoria poate ordona completarea dovezilor înapoind primăriei dosarul. Completarea dosarelor se va 

face din oficiu. 

împotriva încheierii judecătoriei nu este deschisă nici o cale de atac".  

Art. 27. - (modificat prin Legea nr. 29 din 14 ianuarie 1942). 

încheierile judecătoriei prin care s-a încuviinţat redobândirea numelui avut se trimit în copie Ministerului 
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Justiţiei. 

„Ministerul va întocmi un tablou cuprinzând numele, prenumele şi domiciliul ce persoana poartă, numele 

redobândit, numărul şi data încheierii judecătoriei pe care-l va publica în Monitorul Oficial. Din momentul acestei 

publicări petiţionarul poartă obligatoriu numai numele său redobândit.  

„Dispoziţiunile art. 16 şi 17 din prezenta lege se aplică şi redobândirilor de nume". 

Art. 28. - Orice neglijenţă în trimiterea la timp a dosarului sau a actelor cerute de lege atrage pentru primar 

sau secretar o amendă civilă de 500-5.000 lei. Judecarea este de competenţa judecătoriei. 

Art. 29. - Toată procedura în materie de redobândirea numelui se face din oficiu. Cererile şi orice alte acte 

sunt scutite de orice taxe şi timbru. Publicarea la Monitorul Oficial se face fără plată de taxe. 

Ministerul Justiţiei ţine un registru special în ordinea alfabetică, pentru toate numele schimbate prin 

redobândirea vechiului nume, conform prezentei secţiuni. 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIŢIUNI FINALE ŞI TRANSITORII 

Art. 30. - Locuitorii săteni români care nu au nume de familie, conform dispoziţiunilor legii, îşi pot forma 

unul cu numele de botez al tatălui lor, adăugându-i una din terminaţiunile care sunt în datina ţării şi aceasta cu 

îndeplinirea formelor prevăzute în capitolul III, secţiunea II, privitoare la redobândirea numelui românesc înstrăinat 

sau pierdut. 

Art. 31. - Acela care poartă un nume la care nu are drept poate fi urmărit, după o somaţiune rămasă fără 

efect de cei vătămaţi prin această uzurpare şi poate fi condamnat la o amendă de 5.000 până la 50.000 lei. În caz de 

recidivă uzurpatorul poate fi condamnat la închisoare până la un an. 

Această acţiune se exercită şi de Ministerul Public şi este de competenţa tribunalului.  

Art. 32. - Schimbările de nume admise, în care solicitantul a dobândit un nume dintre acelea prevăzute de 

art. 3 din prezenta lege, pot fi revizuite la cererea Ministerului Public sau acelor vătămaţi, în termen de un an de la 

publicarea prezentei legi. 

Cererile de revizuire vor fi introduse la Ministerul de Justiţie, care le va rezolva cu procedura prevăzută de 

art. 12 şi următorii din prezenta lege. 

Art. 29. - Tribunalul ordonă, după cererea Ministerului Public sau a acelui interesat, rectificarea actelor de 

stare civilă ale persoanelor care au fost înscrise sub un nume pe care nu au dreptul să-l poarte. 

Art. 29. - Prezenta lege se aplică de îndată chiar şi cererilor în curs de rezolvare. 

Opoziţiunile pendinte în momentul publicării prezentei legi, vor continua a fi judecate de Curtea de Apel 

din Bucureşti. 

Cererile de redobândire a numelui românesc înstrăinat sau pierdut, pendinte de Ministerul Justiţiei, se vor 

rezolva potrivit dispoziţiunilor din cap. III, secţiunea II, luându- se numai avizul Ministerului Public respectiv şi fără 

îndeplinirea celorlalte formalităţi prevăzute în secţiunea arătată. 

Art. 29. - Sunt şi rămân abrogate: 

Decretul Cancelariei Aulice, nr. 16.255 din 5 iunie 1826, în vigoare în Bucovina; 

Ordonanţa Ministerului de Interne ungar, nr. 54.017 din 1881, în vigoare în Transilvania;  

Legea asupra numelui din 18 martie 1895, în vigoare în Vechiul Regat; 

Ordonanţa Consiliului Dirigent nr. 970 din 21 ianuarie 1920, publicată în Gazeta Oficială nr. 84 din 2 

februarie 1920. 

Legea din 8 noiembrie 1922, sancţionată prin I.D.R. nr. 4.630 din 4 noiembrie 1922 şi publicată în Monitorul 

Oficial nr. 173 din 8 noiembrie 1922, dispoziţiunile referitoare la schimbarea de nume în vigoare în Basarabia, precum 

şi orice alte dispoziţiuni care sunt contrarii prezentei legi. 
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OBSERVAŢIUNE 

Oficiile vor mai avea în vedere dispoziţiunea cuprinsă în art. 14 din Decretul-lege nr. 2.650 din 8 august 

1940 prin care se interzice evreilor de orice categorie de a dobândi nume româneşti.  

Pedeapsa prevăzută, potrivit art. 21, litera C din zisa lege, în caz de contravenţie este închisoarea 

corecţională de la 6 luni la 2 ani. 

îndatoririle de aplicare căzând în sarcina oficiilor, sunt expuse la Manual III, 12 § 

36-37. 

Ad. nr. 9.559/943.
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APLICAREA LEGII PRIVITOARE LA ACTELE DE STARE CIVILĂ 

I. LEGILE DE APLICAT 

§ 1. In exercitarea atribuţiunilor lor de ofiţeri de stare civilă, agenţii diplomatici şi consulari vor avea în 

vedere dispoziţiunile cuprinse în următoarele legi, regulamente sau instrucţiuni ministeriale:  

A. Dispoziţiuni legale române cuprinse în: 

a) Codul Civil; 

b) Legea şi regulamentul privitoare la actele stării civile (Manual III, 11 A.); 

c) Legea de organizare a Ministerului Afacerilor Străine (Manual I, 2); 

d) Legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române (Manual II, 1); 

e) Legea numelui (Manual III, 11 B); 

f) Codul Funcţionarilor Publici; 

g) Codul Penal (art. 242, 243, 244, 444, 448, 449, 451, 452, etc.); 

h) Legea pentru regimul general al cultelor (Monitorul Oficial nr. 89 din 22 aprilie 1928); 

i) Legea şi regulamentul asupra căsătoriilor militare (Monitorul Oficial nr. 83 din 9 aprilie 1931 şi nr. 119 

din 26 mai 1931, cu mai multe modificări ulterioare, dispoziţiunile în vigoare trebuind să fie cerute de la caz la caz);  

j) Decretul-lege statornicind situaţia juridică a evreilor, în aşteptarea unui statut al evreilor (Manual III, 

14)26; 

k) Decretul-lege oprind căsătoriile între românii de sânge şi evrei, Ibid. (Manual III, 

20)26; 

l) Dispoziţiunile legale privitoare la constatarea morţii prezumate a celor dispăruţi (Manual III, 24); 

m) Diferite legiuiri şi dispoziţiuni legale austriece şi ungare (din Codul Civil austriac, dreptul cutumiar 

maghiar etc.), încă în vigoare pentru mulţi cetăţeni originari din Ardeal, în aşteptarea unui Cod Civil unificat (Manual 

I, 5); 

n) Regulamentul consular (Manual I, 4); 

o) Tariful consular (Manual V, 1); 

p) Instrucţiunile ministeriale cuprinse în Manual II, 3 A şi B; II, 5 A; II, 10; III, 13; III 15; III, 17 şi 18 şi 

III, 20; 

q) orice alte dispoziţiuni legale menţionate în cele sus-arătate. 

B. Legile şi dispoziţiunile în vigoare în ţara unde funcţionează oficiul respectiv 

Acestea pot varia fireşte, de la caz la caz. Ofiţerul nostru de stare civilă nu poate îndeplini funcţiunile într -o 

ţară străină, fără să respecte legile locale cum este de fapt cazul cu orice activitate diplomatică, consulară sau 

administrativă (v. mai jos § 33, 60-61, etc.) 

C. Convenţiunile prin care România este legată 

Unul din rosturile Manualului de faţă este să explice asemenea acorduri, îndată ce ele vor fi încheiate în viitor 

(v. mai jos § 22 şi 58). 

D. Principiile generale de drept internaţional 

Aceste reguli şi uzanţe vor trebui respectate, oriunde ar lucra un funcţionar, ţinând de acest Departament. 

In cazul contrar, am provoca discuţii şi neplăceri păgubitoare prestigiului nostru.  

§ 2. Se vede aici, cât de complicată este întreaga materie, avându-se mai ales în vedere divergenţa legiuirilor 
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de care trebuie ţinut seamă. 

S-a şi găsit necesar să se publice diferite „călăuze practice" pentru uzul ofiţerului de stare civilă în interiorul 

ţării
a
, unde este totuşi mai uşor decât în străinătate, de a obţine toate lămuririle trebuincioase de la caz la caz, şi unde 

nu este necesar să se ţină seamă de alte dispoziţiuni legale decât de cele interne.  

Dacă mai adăugăm că funcţionarul diplomatic sau consular îndeplineşte destul de rar funcţiunile despre 

care este vorba în prezentele instrucţiuni, neputând avea deci o prea mare experienţă sau rutină, este incontestabil că o 

călăuză practică, cum este cea de faţă, răspunde unei nevoi de mult simţite.  

§ 3. De observat este totuşi că lămuririle pe care le dăm aici, nu dispensează pe funcţionar să studieze cu 

atenţie dispoziţiunile legale de bază, arătate mai sus şi ale căror texte fac, în genere, parte din acest Manual, cu toate 

explicaţiile şi comentariile necesare
b
. 

Este din contra de aşteptat ca mai ales tânărul ataşat, intrat de curând în serviciul Departamentului, să -şi 

rememoreze cele învăţate la universitate şi să ajungă să cunoască şi mai ales să înţeleagă Legea şi regulamentul 

privitoare la actele de stare civilă, pe care va fi chemat să le aplice când va lua mai târziu conducerea unui oficiu 

diplomatic sau consular. 

Fără o astfel de înţelegere a rostului diferitelor dispoziţiuni luate, cerând însă o sforţare serioasă pentru 

fiecare dintre noi, este de temut că nu vom evita omisiuni sau greşeli, oricât de clar ar fi expusă materia în rândurile ce 

urmează. 

§ 4. Ministerul se vede nevoit, odată pentru totdeauna, să amintească că deşi funcţionarii mai modeşti de 

cancelarie sunt cei chemaţi să îndeplinească funcţiunile revenind notarului de primărie în ţară, răspunderea 

îndeplinirii întocmai a dispoziţiunilor legale, este totuşi împărţită între ei şi ofiţerul însuşi al stării civile. Să nu fie nici o 

nedumerire asupra acestui punct ! 

§ 5. Materia fiind expusă în acest Manual cu toată claritatea dorită, Ministerul nu va mai putea admite pe 

viitor, omisiuni sau neglijenţe, putând aduce celor direct în cauză pagube sau neajunsuri ce nici nu pot fi calculate. 

Răspunderea ofiţerului de stare civilă, stabilită de lege, este de altfel nu numai administrativă şi civilă, ci chiar 

penală (v. mai jos § 24). 

II. DISPOZIŢIUNI GENERALE 

(referitoare la toate actele de stare civilă) 

A. Condiţiuni pentru instrumentare în străinătate 

§ 6. Sunt de observat următoarele trei principii: 
a
 Ne-am folosit î.a. de călăuza lui E. Conduratu, V.A. 

Constantinescu şi M. Vârjoghie [Emil Conduratu, Vasile Al. Constantinescu, Marin Vârjoghie, Călăuza practică a 
ofiţerului de stare civilă, Bucureşti, „Tipografiile Române Unite", 1922, 272 p.]. 
b
 Exceptând Codul Civil, Codul Penal şi Codul Funcţionarilor Publici, care trebuie să se afle la fiecare oficiu.  

a) Oficiile de stare civilă din România încheie acte ce nu privesc numai pe românii, ci şi pe străinii aflaţi pe 

teritoriul ţării, în momentul săvârşirii actului, pe când legaţiunile şi consulatele nu sunt competente să încheie decât 

actele de stare civilă ale cetăţenilor având drepturile bine stabilite la naţionalitatea română (conf. Leg. st. civ., art. 38 

„actele stării civile referitoare la români"
c
). 

Oficiile vor socoti ca cetăţeni români cu drepturi bine stabilite, în sensul instrucţiunilor de faţă, pe to ţi cei 

care au drept la înmatriculare, sau care se legitimează cu un paşaport naţional, putând cere însă o coroborare prin alt 

act (carnet de funcţionar, buletin de înscriere în biroul populaţiei etc.) în caz de îndoială. Identitatea poate fi dovedită 

prin martori (conf. Leg. st. civ., art. 56). 

Nu importă dacă un român este sau nu înmatriculat la un oficiu, când este vorba să se întocmească un act de 

stare civilă pentru el sau pentru rudele sale apropiate, în condiţiunile legale stabilite.  

In caz de îndoială, agentul diplomatic sau consular va cere instrucţiunile necesare de la Minister, înainte de a 

săvârşi un act de stare civilă. La cererea părţilor, prin petiţie timbrată, agentul îşi va motiva refuzul în scris (v. Leg. s t. 

civ., art. 36); 
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b) Aceşti români, trebuie să se găsească în circumscripţia respectivă în momentul evenimentului înregistrat 

(naştere, căsătorie, deces), competenţa ofiţerului stării civile fiind teritorială (conf. Leg. st. civ., art. 3 şi 37 şi regulament 

art. 2 şi 4 lit. a). Singura excepţie la această regulă sunt naşterile şi decesele ce au loc pe vapoarele şi aeronavele române 

(Leg. st. civ., art. 65-67, 101 şi 102 şi regulament, art. 181-186); 

c) Al treilea principiu de observat, este că încheierea actelor de stare civilă ale românilor în străinătate, la o 

legaţie sau la un consulat al ţării, nu dispensează pe cei în cauză de obligativitatea ce au să îndeplinească şi formele 

cerute de legea locului. Acesta este întotdeauna cazul cu actele de naştere şi de deces. Sunt ţări care nu recunosc 

validitatea căsătoriilor celebrate la oficiile diplomatice şi consulare funcţionând pe teritoriul lor (v. § 60 şi următoarele 

de mai jos). 

Funcţionarii noştri vor atrage atenţia celor interesaţi asupra celor trei principii sus- arătate, îndată ce se va 

ivi cazul. 

B. Actele românilor încheiate în străinătate 

(Leg. st. civ., art. 37-38) 

§ 7. Românii domiciliaţi sau aflaţi peste hotarele ţării NU sunt obligaţi să-şi înscrie actele de stare civilă la un 

oficiu diplomatic sau consular al ţării, autorităţile de stare civilă fiind şi ele competente pentru înscrierea actelor lor, 

potrivit legilor locale (Cod Civ., art. 23, alin. 3, Leg. st. civ., art. 37 şi 38 şi regulament, art. 32).  

§ 8. Deoarece competenţa ofiţerului stării civile este teritorială, precum s-a arătat mai sus, multe acte nici nu 

pot fi înscrise la oficiile române, de pildă naşterile ce au avut loc în circumscripţii unde România nu menţine un oficiu 

diplomatic sau consular de carieră, cum este cazul în majoritatea ţărilor extra-europene. Căsătoriile încheiate între 

români şi străini nu pot fi, nici ele, oficiate sau înscrise în registrele păstrate la legaţiile şi consulatele noastre, decâ t sub 

forma de „menţiuni ulterioare", când va fi cazul (v. mai jos § 21, 102 şi 138). 

c
 Menţiuni ulterioare se fac însă în registrele oficiilor în cazuri de căsătorie, adopţiune, legitimare şi decese, indiferent de 

cetăţenia celui în cauză. Instrucţiunile necesare se găsesc în acest Manual la locul cuvenit. 
C. Înscrierea în ţară a actelor încheiate în străinătate 

(Leg. st. civ., art. 38) 

§ 9. Îndată ce un oficiu românesc este sesizat pe cale diplomatică sau altfel, de întocmirea în străinătate a 

unui act de stare civilă, referitor la un român şi când este de bănuit că acest act n-a fost adus la cunoştinţa autorităţilor 

competente de stare civilă din România, oficiul este dator să-şi procure un extras de pe actul respectiv, încheiat la 

oficiul de stare civilă străin. 

§ 10. Actul astfel dobândit va fi păstrat în copie, la oficiul respectiv, după ce această copie va fi legalizată de 

şef. Originalul însoţit de o copie (sau numărul de copii necesare
d
) şi de o traducere certificată şi legalizată de oficiul 

respectiv (v. Manual VI, 18), va fi înaintat Ministerului. Certificarea şi legalizarea copiilor şi traducerilor se face 

conform celor arătate la Manual III, 1 § 73-81 şi 91-92, adăugându-se următoarele cuvinte: „se certifică, că acest act 

este întocmit conform legilor locului", şeful de misiune sau oficiu sau funcţionarul în subordine având delegaţia 

necesară va semna pentru el, luând răspunderea că astfel este cazul (v. regulament, art. 32). 

§ 11. Cele arătate la § 9 şi 10 se aplică ori de câte ori un act de stare civilă referitor la un român a fost 

încheiat în străinătate şi când acel român sau rudele sale apropiate solicită înmatricularea, paşaport, înscrierea în 

paşaport a soţiei şi copiilor, sau când are chestiuni de rezolvat în legătură cu starea sa civilă, naţionalitatea sa, cu 

statutul său personal, cu situaţia sa militară, etc. potrivit principiului stabilit la art. 37 -38 Leg. st. civ. şi art. 32 din 

regulament
6
). 

§ 12. Legaţiunile şi consulatele de carieră vor aduce la cunoştinţa consulatelor onorifice în subordine  (prin 

circulări care vor fi clasate de acestea din urmă în Manualul lor, tot la nr. III, 12) datoria ce au de a le semnala toate 

actele de stare civilă referitoare la români, încheiate în circumscripţiile lor, îndată ce vor avea cunoştinţă de asemenea ac te, 

alăturând totodată extrasele necesare. 
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§ 13. In raportul prin care un agent diplomatic sau consular înaintează Ministerului un act de stare civilă 

privitor la un român, săvârşit în străinătate, el va indica la ce oficiu sau oficii de stare civilă în România urmează să fie  

făcută înscrierea, potrivit normelor prevăzute la art. 11, 12 şi 38 din Leg. st. civ. ş i art. 32, alin. 3 şi art. 31, lit. a, b, c 

din regulament. 

In cazurile când un agent în străinătate nu poate stabili localitatea „ultimului domiciliu în ţară" al celui în 

cauză, sau altă localitate unde actul urmează să fie înscris, Ministerul va fi rugat  să dispună ca înştiinţarea necesară să 

fie făcută ofiţerului stării civile al sectorului I din Capitală, potrivit art. 31 din regulament.  

§ 14. înscrierea în ţară a actelor menţionate este în interesul administraţiei de stat, din punctul de vedere 

statistic-demografic, ea fiind necesară aplicării legilor pentru pregătirea premilitară, pentru recrutare, etc. Este 

folositoare justiţiei (de pildă în cazuri de bigamie, pentru succesiuni, etc.), fiind însă totodată în folosul cetăţenilor 

înşişi. Aceştia vor putea obţine, astfel, oricând mai târziu, extrasele de care ar putea avea nevoie, adresându- se 

oficiului de stare civilă competent din România, fără a fi nevoiţi să apeleze la o autoritate străină, ceea ce ar pricinui 

întotdeauna pierderi de timp şi uneori cheltuieli însemnate. 

d
 De pildă, dacă o căsătorie sau un deces urmează să fie înscrise pe actul de naştere al soţului şi pe cel al soţiei, în 

România. 
e
 Cele arătate la § 9-12 se aplică şi căsătoriilor putative, nule sau anuale (v. Manual III, 20 § 19). 

Multe acte încheiate în străinătate, nici nu pot fi găsite, când cei în cauză nu mai sunt în viaţă, descendenţii neştiind 

întotdeauna unde şi când actele respective au fost încheiate. Nici nu mai avem nevoie să insistăm asupra dificultăţilor 

pricinuite în cazurile când arhivele străine de stare civilă au fost distruse de război, incendiu, cutremur, etc., cazuri 

devenite prea frecvente în anii din urmă. 

§ 15. Oficiile de stare civilă române de la care cei în drept vor putea obţine, mai târziu, extrasele de care ar 

putea avea nevoie, îndată ce actele lor au fost înscrise, sunt: 

a) Oficiul însuşi unde actul a fost înscris (de pildă o legaţie sau un consulat al ţării);  

b) Tribunalul Ilfov, unde unul din exemplarele registrelor ţinute la oficiile noastre este trimis, la sfârşitul 

anului (Leg. st. civ., art. 21 şi regulament, art. 14, alin. 2); 

c) Oficiul de stare civilă al „ultimului domiciliu în ţară" (Leg. st. civ., art. 38 şi regulament, art. 31) sau 

eventual 

d) Oficiul de stare civilă al primului sector din capitală (Leg. st. civ., art. 38 şi regulament, art. 31). 

D. Menţiuni ulterioare şi rectificări 

§ 16. Oficiile mai sus sunt datoare să observe menţiunile ulterioare care trebuie să fie făcute pe actele de 

stare civilă în ţară, în toate cazurile prevăzute de lege, şi anume:  

a) căsătorie (regulament, art. 128)
f
; 

b) despărţenie (regulament, art. 143, etc.); 

c) deces (regulament, art. 173 şi 174); 

d) adopţiune (regulament, art. 26); 

e) recunoaşterea unui copil ilegitim (regulament, art. 27); 

f) legitimarea unui copil ilegitim (regulament, art. 131) şi 

g) schimbarea de confesiune (regulament, art. 46). 

Instrucţiuni mai amănunţite sunt date la rubricile respective ale Manualului de faţă. 

Rectificarea unui act de stare civilă sau schimbarea sau adăugirea de nume, neputând fi încuviinţate decât 

prin tribunalul competent respectiv, sau printr-un jurnal a! Consiliului de Miniştri în ţară, acest caz nu se va putea 

prezenta în străinătate, singura menţiune ulterioară pe care un agent diplomatic sau consular ar putea fi chemat să o 

facă, fiind în registrele ţinute la propriul său oficiu, şi aceasta numai după instrucţiunile Ministerului.  

Dacă actele înscrise în registrul oficiilor diplomatice şi consulare înainte de 1 ianuarie 1929, nu au rubrică 
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specială destinat menţiunilor ulterioare, însemnarea se va face pe marginea actului înscris. 

Cu ocazia redactării unui act de stare civilă se poate strecura o greşeală. Ofiţerul de stare civilă poate să 

îndrepte el însuşi în momentul când înscrie actul, aceste greşeli, atât timp cât declaranţii şi martorii sunt toţi de faţă. 

Odată însă actul încheiat şi subscris şi trecând un interval de timp cât de scurt, nici o îndreptare nu se mai poate face 

de ofiţerul stării civile, fără o hotărâre judecătorească nici chiar în privinţa unei erori materiale. Pentru a 

preîntâmpina asemenea greşeli, funcţionarii făcând funcţiune de notar vor avea grijă să redacteze întâi actul pe o foaie 

volantă, acest text fiind apoi copiat întocmai în registre, după ce va fi fost verificat de cei direct interesaţi şi de şeful  

oficiului. 

f
 Menţiuni ulterioare vor fi făcute şi despre căsătorii putative, anulate sau nule (v. şi Manual III, 20 § 19).  
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(în cifre şi 

Secretar ff. de 

notar, 

 ...... (Semnătura) 

Păstrarea registrelor şi actelor de stare civilă şi pierderea sau distrugerea lor 

(Regulament, art. 10, Leg. st. civ., art. 42-55) 

§ 17. Conform dispoziţiunilor art. 10 al regulamentului, toate registrele şi actele stării civile „vor fi păstrate 

cu îngrijire, în ordine cronologică şi sub cheie în localul oficiului". 

În cazurile puţin probabile, unde din lipsă de spaţiu sau din vreo altă cauză, această dispoziţiune n-a putut fi 

observată până acum, oficiul respectiv va face Ministerului propuneri practice şi realizabile din punctul de vedere 

bugetar, pentru normalizarea situaţiei. 

Se va avea în vedere, că cele arătate la art. 10 menţionat, se aplică şi registrelor de stare civilă pentru anii 

expiraţi, mai ales celor în care sunt înscrise acte. 

Aceste acte „sunt publice, orice persoană putând cere extrase din registre sau certificate, constatând 

neînscrierea actului cerut", conform art. 25 din Leg. st. civ. 

În caz de pierdere sau distrugere a unui registru sau dosar, Ministerul va fi înştiinţat. Se va întocmi un 

proces-verbal, în trei exemplare, dintre care două vor fi înaintate Ministerului, relatând în ce împrejurări a avut loc 

dispariţia sau nimicirea în chestiune. Ministerul va dispune atunci cele de cuviinţă, conf. Leg. st. civ., art. 42 -55 şi 

regulament, art. 43. 

E. Încheierea registrelor 

(Regulament, art. 11) 

§ 18. Dispoziţiunile necesare pentru încheierea registrelor sunt date la art. 11 din regulament . 

In registru va trebui încheiat proces-verbal arătând numărul actelor înscrise, deosebit pentru fiecare 

categorie de acte (de naştere, căsătorie, moarte, etc.). Procesul- verbal va avea următoarea formă: 

Legaţiunea României/Consulatul general al României din  

Proces-Verbal 

Acest registru al actelor de (naştere, etc.), pe anul......................... cuprinzător de 
litere) acte, s-a încheiat de noi ministru/consul general astăzi la 31 decembrie, anul ..............  

Ministru/ ff. de ofiţer al stării civile 

Consul general  .................................... (Semnătura) 
Ştampila oficiului 

F. Dosare 

(Regulament, art. 36) 

§ 19. Procurile şi actele prezentate legaţiilor şi consulatelor în sprijinul declaraţiunilor sau cererilor făcute, 

se vor reţine de ofiţerul stării civile, formându-se un dosar pentru fiecare fel de act: naştere, căsătorie, deces, divorţ, 

etc. (v. şi Leg. st. civ., art. 16 şi regulament, art. 36).  
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§ 20. Coperta unui dosar care va cuprinde, de acum înainte, actele despre care este vorba la § 19 va purta 

însemnările următoare, care sunt prevăzute de legile ţării.  

 

G. Comunicarea actelor încheiate şi buletinele statistice  

(Regulament, art. 31, 15, 77, 127 şi 171) 

§ 21. Ori de câte ori va încheia un act de naştere, căsătorie sau deces, agentul diplomatic sau consular 

îndeplinind funcţiunile de ofiţer de stare civilă, va completa un buletin de naştere, de căsătorie sau de moarte, pentru 

statistică. 

Acest buletin va fi înaintat Ministerului pentru cele de cuviinţă, împreună cu un raport arătând la ce oficiu 

sau oficii de stare civilă în România (sau eventual la altă legaţie sau consulat al ţării) urmează să fie făcute menţiunile 

ulterioare de care este vorba mai sus la § 16 (regulament, art. 31). 

Buletinele ce servesc la ceremonia religioasă sau la înmormântare vor fi înmânate declarantului sau părţilor 

(Leg. st. civ., art. 28), chiar dacă nu sunt necesare în străinătate. 

H. Convenţiuni privitoare la comunicarea actelor de stare civilă 

(Regulament, art. 34) 

§ 22. România este actualmente legată faţă de Belgia (Declaraţia din 4 martie 1881, Cond. Trat., nr. 480) şi 

Italia (Conv. Consulară din 17 august 1880, Cond. Trat., nr. 772), prin acorduri prevăzând comunicarea reciprocă a 

actelor de stare civilă, îndată ce ele se referă la un naţional al celuilalt stat [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor 

legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul 

Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 480, Belgia, p. 107; nr. 772, Italia, p. 206].  

Singurele cazuri când iniţiativa unor asemenea comunicări poate cădea în sarcina oficiilor noastre 

diplomatice sau consulare, sunt cele de legitimare (v. Manual III, 17 § 27) şi de adopţiune (Manual III, 18 § 26). Oficiile 

din ţările respective vor avea grijă ca asemenea comunicări să fie făcute. Făcând asemenea comunicări, oficiul va 

înştiinţa Ministerul (v. şi Regulament, art. 34). 

La cererea unui român interesat, nimic nu se opune ca o asemenea comunicare să fie făcută şi în ţara faţă de 

care România nu este legată prin vreo convenţie.  

                                                        
g Arătarea numărului filelor în litere. h Sigiliul 

oficiului, care se va aplica peste şnur. 
118 Naşterea, căsătoria, despărţenia, decesul. j Arătarea numelui şi 

prenumelui acelora la care priveşte actul. 

Acest dosar cuprinzător de 

 ................... 
g
 file, s-a numerotat, 

şnuruit, sigilat şi parafat de noi. 

Consul general 
ff. de ofiţer al stării civile 

h 

Legaţiunea/Consulatul României din 

Dosar pentru acte justificative de stare civilă. Nr  

Relativ la ................................................... 
117 118 

 

care s-a înscris în registrul pentru (naşteri, căsătoriţi, 

morţi) la nr ...........................................  din (ziua  ..................., luna 

 ............ ), anul ..........  
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I. Aplicarea tarifului consular 

§ 23. Oficiile vor observa dispoziţiunile tarifului consular. Regula este că înscrierile originale să fie scutite de 

alte taxe afară de cea de petiţie, extrasele, copiile, certificate etc., fiind însă supuse taxelor legale, exceptând cazurile  

când ele sunt destinate autorităţilor române sau străine (pe bază de reciprocitate) sau când sunt eliberate unor români 

lipsiţi de orice mijloace, în urma certificării agentului diplomatic sau consular competent şi rezoluţiei sale, date în scris . 

Informaţiunile date în conformitate cu dispoziţiunile de faţă (III, 12), vor putea fi taxate conform tarifului 

consular sau scutite de taxe, după cum va hotărî şeful oficiului, de la caz la caz (v. şi Manual VI, 2 § 45). 

J. Dispoziţiuni penale 

§ 24. Articolele respective din Codul Penal sunt foarte precise. Ele prevăd nu numai reaua credinţă sau 

frauda (art. 444, 451 şi 452), ci chiar refuzul de a îndeplini un act, omisiuni sau întârzieri (art. 243 şi 448), neglijenţă, 

neprevedere sau uşurinţă (art. 242 şi 449) şi părăsirea serviciului (art. 244). Se vor mai avea în vedere dispoziţiunile 

penale cuprinse în art. 115-123 din Leg. st. civ., sau în alte legiuiri speciale. 

K. Refuzul de a instrumenta 

(Leg. st. civ., art. 36) 

§ 25. Avându-se în vedere dispoziţiunile Cod. Penal art. 243, şeful de misiune sau de oficiu care refuză, 

pentru o cauză sau alta, să săvârşească vreun act de stare civilă la cerere, va avea grijă să motiveze în scris, prin adresă 

înregistrată, hotărârea ce a luat. La cererea părţii, el va raporta cazul Ministerului, cu toate amănuntele trebuincioase, 

pentru a se putea aviza Judecătoria I Bucureşti, prin mijlocirea Ministerului de Justiţie, aceasta în spiritul art. 36 Leg. 

st. civ.
k
. 

L. Forma şi ortografia înscrierilor 

(Regulament, art. 19-20) 

§ 26. Oficiile vor urma întocmai dispoziţiunile cuprinse la art. 19 şi 20 din regulament. Instrucţiunile tipărite 

pe coperta buletinelor de statistică (pentru Institutul de Demografie şi Recensământ), arată că „se va declara neamul 

de care se simt legaţi (cei în 

k
 Oficiile vor îndrepta greşeala de tipar în broşura tipărită (cumpărată din comerţ), cuprinzând textul Leg. st. civ. 

(Manual III, 11 A), art. 36, înlocuind cuvântul „modifica" (fără sens) prin cel de „motiva".  

cauză) prin tradiţie şi sentimente. Declaraţia se va respecta întocmai şi nu se admite nici o cercetare pentru verificarea 

ei". 

Se vor avea totuşi în vedere cele arătate mai jos la § 34, pentru evrei, nefiind în interesul ţării, ca aceştia să 

fie trecuţi ca români de origine. 

In caz de îndoială, funcţionarul, făcând funcţiunea de ofiţer al stării civile, va refuza înscrierea, motivând 

hotărârea luată şi referind cazul Ministerului, precum s-a arătat mai sus la § 25. 

M. Recunoaşterea extraselor de pe actele de stare civilă  

§ 27. „Actele de stare civilă încheiate de autorităţile române sunt crezute până la înscrierea în fals, pentru tot 

ce ofiţerul stării civile încredinţează că a avut loc în prezenţa sa", potrivit Leg. st. civ., art. 22. 

Semnătura ofiţerului de stare civilă pe un extras, este în sine o legalizare, cu toate că asemenea extrase nu 

sunt decât copii, ele au totuşi o forţă probantă egală cu actele originale din registre. 

Oficiile vor lua drept bune extrasele eliberate conform legilor române sau străine, fără legalizare specială*. 
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Nu intră în îndatoririle lor să verifice sinceritatea înscrisurilor sau exactitatea faptelor înregistrate, cât timp sunt cauze a 

crede că actele primite sunt emise de autoritatea competentă îndeplinind funcţiunile de stare civilă, în circumscripţia 

respectivă. 

Numai tribunalele sunt competente a se pronunţa asupra validităţii actelor înfăţişate, ele fiind recunoscute , 

cât timp n-au fost infirmate printr-o hotărâre judecătorească. 

In caz de bănuială, asupra autenticităţii unui act primit, şeful oficiului este însă dator să provoace cercetările 

necesare, în ţară prin mijlocirea acestui Departament şi în străinătate prin autorităţile de stare civilă competente. 

N. Actele de stare civilă încheiate în Grecia, Bulgaria şi Iugoslavia  

§ 28. In unele ţări, registrele de stare civilă nu sunt ţinute de autorităţile civile, ci de cele bisericeşti.  

S-a întâmplat, mai ales în timp de război, ca registrele, astfel ţinute de preoţi, imami sau rabini, să nu fie 

bine păstrate. Mai mult chiar, s-au ivit cazuri de omisiuni, pricinuind complicaţii serioase, de pildă când copiii născuţi 

din cetăţeni români, n-au fost înscrişi în nici un registru, nici străin nici românesc. 

§ 28. In asemenea cazuri, va fi necesar să se urmeze dispoziţiunile art. 84 şi 187 din regulament, procesul-

verbal încheiat de agentul diplomatic sau consular competent fiind înaintat Ministerului, în dublu exemplar, pentru 

cele de cuviinţă. 

Ministerul socoteşte că în ţările despre care este vorba nu este necesar să se urmeze regula stabilită în 

instrucţiunile de faţă (v. mai jos la § 33 şi § 136, lit. c.), declaraţiunile primite în termen şi în condiţiunile legale, 

trebuind să fie înscrise în registrele noastre, indiferent de faptul dacă au fost înscrise în prealabil sau nu în cele locale. 

Funcţionarul, 
119

 îndeplinind funcţiunea de ofiţer al stării civile, va verifica, în asemenea cazuri, cu o grijă deosebită 

exactitatea declaraţiunilor făcute de cei în cauză, putând cere probele pe care le va socoti necesare. 

§ 28. In ţările despre care este vorba, este mai important decât oriunde ca toţi cetăţenii români să cunoască 

bine dispoziţiunile legale în această materie, oficiile noastre fiind datoare să le aducă la cunoştinţă în timp util, 

cuprinsul instrucţiunilor de faţă. 

§ 28. In ţările unde actul de botez ţine loc de act de naştere, acest act va fi recunoscut de autorităţile noastre 

pentru îndeplinirea formelor cerute la art. 38 din Leg. st. civ., conform celor arătate mai sus la § 9-12. 

Agentul diplomatic sau consular va certifica, în acest caz, că actul de botez a fost încheiat conform „lex loci" 

şi că ţine loc de act de naştere, conform dispoziţiunilor cutărei legi a ţării respective (v. § 10 de mai sus). 

Se va proceda la fel cu actele de căsătorie religioasă, care ţin loc de acte de căsătorie civilă, cu actele de 

înmormântare-deces (dacă este cazul), sau cu orice alt act ce s-ar prezenta, presupunând, bineînţeles, ca toate 

condiţiunile legale, arătate în instrucţiunile de faţă, să fi fost îndeplinite.  

III. ACTELE DE NAŞTERE 

A. Declaraţia 

§ 32. Funcţionarul, făcând oficiul de ofiţer al stării civile, în străinătate, obligat să înregistreze naşterile, 

conform legii, nu va face nici o însemnare în cele două registre (Leg. st. civ., art. 4), înainte de a verifica:  

a) dacă declaraţia este făcută de una din persoanele desemnate de lege (Leg. st. civ., art. 27 şi regulament, 

art. 54 şi 55); 

b) dacă această declaraţie este făcută în termenul legal de trei zile (Leg. st. civ., art. 56, regulament, art. 53 

şi regulamentul consular, art. 95); 

c) dacă naşterea a avut loc în circumscripţia oficiului, competenţa ofiţerului fiind teritorială (Leg. st. civ., 

art. 3 şi regulament, art. 4, lit. a); 

                                                        
119 „Actul de stare civilă are puterea doveditoare ce îi este recunoscută de legea sub imperiul căreia a fost 

încheiat" (v. Leg. st. civ., art. 37). 
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d) dacă identitatea declarantului este bine stabilită, declaraţia părând vrednică de credinţă (reg. st. civ., art. 

57 şi 58); 

e) ca cei doi martori (ceruţi de Leg. st. civ., art. 56 şi reg., art. 56) confirmă naşterea sau dacă certificatul de 

verificare al naşterii (cerut de aceleaşi articole) este prezentat. Acest certificat va fi tradus în limba română, dacă este 

cazul, şi lăsat la dosar, traducerea fiind certificată (conform Manual III, 1 § 74 şi 80), (v. anexa 1). Cei doi martori vor 

trebui să aibă cel puţin 21 ani împliniţi (Leg. pentru unificarea majorităţii civile, Mon. Of. nr. 80 din 11 aprilie 1924), 

indiferent de sexul, naţionalitatea sau religia lor şi de faptul dacă sunt înrudiţi sau nu cu copilul declarat;  

f) ca, copilul nou-născut să se bucure într-adevăr de naţionalitatea română prin filiaţiune (Leg. naţ. rom. 

din 1939, art. 4). In caz de îndoială, copilul nu va fi înscris. Inscrierea se va face totuşi, fără a lua în seamă dacă acest  

copil mai are sau nu şi o altă naţionalitate (după o lege străină, conform celor arătate la Manual II, 4 şi II, 3 B § 3). 

Astfel ar fi, de ex., cazul „jure soli" în Anglia; 

g) ca, religiunea declarată să fie dovedită (conf. reg. st. civ., art. 62), Cultele admise sunt cele arătate la 

Manual III, 22 § 5; 

h) pentru înscrierea copiilor nelegitimi, v. § 48 de mai jos şi Manual III, 17 § 13-15. 

§ 33. înainte de a se înscrie un copil nou-născut în registrele unui oficiu românesc, agentul 

diplomatic sau consular competent va observa ca acest copil să fie mai întâi declarat la ofiţerul de 

stare civilă local, „jure loci", un extras de pe actul respectiv fiind prezentat oficiului nostru. 

Extrasul va fi tradus în limba română, traducerea fiind legalizată din oficiu cu scutire de taxe şi 

lăsată la dosar, împreună cu actul original (v. § 19 de mai sus). Se va observa totuşi excepţia 

arătată mai sus la § 29). 

Agentul va mai verifica concordanţa celor cuprinse în cele două declaraţiuni. Numele de 

familie şi de botez al copilului şi al părinţilor, locul, data şi ora naşterii, religia, etc., trebuie să fie 

aceleaşi în cele două acte (străin şi român)
m
. 

B. Nepotriviri 

§ 34. în caz de nepotrivire între cele două declaraţii (putând duce mai târziu la confuzii de 

persoane, conflicte de legi sau chiar fraude - de ex., dacă un evreu este declarat ca creştin, în unul 

din cele două registre), ofiţerul român de stare civilă va sesiza pe acel străin de cazul înfăţişat, 

spre a se putea îndrepta o eroare eventuală. Dacă aceasta nu este cu putinţă, înscrierea în registrul 

român va putea fi refuzată, cazul fiind raportat Ministerului. 

§ 35. „Prenumele şi numele se vor scrie cu ortografia ce părţile obişnuiesc a le scrie" 

(regulament, art. 19). Dacă declarantul nu hotărăşte altfel, se va întrebuinţa forma românească, 

când este vorba de copii de origine română. La minoritari de naţionalitate română, ortografia 

prenumelui este lăsată la aprecierea declarantului. Urmând acest principiu, nu se va lua 

întotdeauna în seamă forma eventual folosită de oficiul de stare civilă străin: „Elisabeta Popovici" 

sau „Carol Popescu", vor figura astfel în registrul nostru, chiar dacă vor fi înscrişi în cel străin ca: 

„Erzsebeth Popovitz" sau „Karl Popesku" de ex., în Ungaria sau Germania, cu condiţia ca 

declarantul să nu solicite în scris contrariul. 

C. Numele copilului 

§ 36.
27

 Oficiile vor observa dispoziţiunile art. 2 şi 3 din Legea numelui (textul la Manual 

III, 11 B). Dacă s-ar ivi de ex. un caz, când un copil ar fi trecut în registrele de stare civilă străine 

competente sub numele de „Ion Brâncoveanu-Goldştein", oficiul românesc va aduce la cunoştinţa 

celui străin că uzurparea numelui de Brâncoveanu este ilegală în România, cerând rectificarea 

necesară în registrele respective. în cazul când autoritatea străină n-ar avea cumva căderea să 
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modifice un nume astfel dat, oficiul nostru va trece copilul în registrele de stare civilă pentru 

născuţi sub numele de „Ion Goldştein", făcând totodată o însemnare la rubrica 10 „Menţiuni 

ulterioare", arătând că în registrul cutare străin, copilul a fost trecut sub numele de „Ion 

Brâncoveanu-Goldştein", contrar art. 2 şi 3 ale Legii numelui, cazul fiind numaidecât adus la 

cunoştinţa Ministerului
n
. 

m
 Copiii născuţi dintr-o căsătorie validă după legea română şi declaraţi în termen legal la oficiul diplomatic sau 

consular al ţării, vor fi însă întotdeauna înscrişi la legitimi, în registrele noastre, indiferent de cum au fost trecuţi în cele 

locale, căsătorie putând fi, eventual, socotită ca nevalabilă de „lex loci". Oficiile vor mai observa cele arătate la Manual 

III, 17 § 15, sub rubrica „Recunoaşterea copilului ilegitim". În ţările balcanice se vor avea în vedere şi cele expuse la § 

28-31 de mai sus. 
n
 Dispoziţiunile legale, privitoare la numele cetăţenilor, au în toate ţările un aspect întreit: ele fac parte din dreptul 

public, cel administrativ şi cel privat. 

Exemplul dat ar fi şi o contravenţie la Leg. st. civ., art. 59. 

Legea nedând norme precise, arătând care sunt familiile „cunoscute în istoria naţională", funcţionarii vor 

proceda cu bun simţ. Nume ca Lupu, Costin sau Bogdan, vor fi socotite ca prenume admise, pentru a da unele exemple.  

D. Numele evreilor 

§ 37. Exemplul dat mai sus la § 36, ar mai contraveni la Decretul-lege nr. 2.650 din 1940, art. 14, în urma 

căruia „evreii de orice categorie nu pot dobândi nume româneşti. Actele de atribuire, potrivnice acestei dispoziţiuni 

sunt nule. Cei ce încearcă să dobândească şi cei ce vor dobândi nume româneşti, se vor pedepsi ..." Pedeapsa prevăzută 

(potrivit art. 21, lit. c), este închisoarea corecţională de la 6 luni la 2 ani. 

În practică, infracţiunile eventual săvârşite în străinătate în contra acestei dispoziţiuni n-ar putea fi 

sancţionate însă cât timp cel în culpă nu se înapoiază în România, avându-se în vedere principiile arătate la Manual III, 

4 § 2, sub rubrica „Extrădarea" (faptul nefiind potrivnic dispoziţiunilor legii locale) şi în conformitate cu cele expuse la 

Manual III, 3 § 3 că o sentinţă penală pronunţată în România nu este executabilă dincolo de hotarele ţării. Cazurile ce 

s-ar ivi şi ar ajunge la cunoştinţa oficiilor, vor fi întotdeauna raportate Ministerului, în dublu exemplar
120

. 

E. Adăugirea numelui de familie al mamei 

§ 38. Oficiile vor avea în vedere dispoziţiunile art. 5 şi 6 ale Legii numelui. In urma unui adaus la art. 10 al 

acestei legi (publicat în Mon. Of. din 5 februarie 1942), reprezentantul legal al copilului poate cere ca numele acestui 

copil să fie schimbat, urmând a se lua sau a se adăuga numele de familie al mamei. Asemenea modificări nu pot fi 

autorizate, însă, decât de Ministerul Justiţiei, oficiile fiind ţinute, la înscrierea copilului, să aplice cu stricteţe cele 

arătate în Legea numelui, art. 5 şi 6 (cf. însă Manual III, 23). 

                                                        
Uzurparea unui nume românesc, săvârşită într-o ţară străină, nu este deci o chestiune exclusiv de drept 

internaţional privat, ci una de drept internaţional administrativ, clarificarea unor asemenea cazuri fiind în 

interesul public al ambelor state. Dispoziţiunile cuprinse în Legea numelui şi mai ales cele din Legea pentru 

reglementarea situaţiei juridice a evreilor, art. 14 (v. mai jos § 37), fiind de ordine publică, oficiile vor lua, de acum 

înainte, în serios orice uzurpare de nume săvârşită de un cetăţean sau supus român, în circumscripţiile lor, prin 

declaraţii inexacte sau contrare legilor noastre, făcute în faţa autorităţilor străine. Dacă rectificarea necesară nu 

poate fi obţinută de oficiul consular competent, pe cale administrativă, se vor aduce, de acum înainte, cazurile 

ivite le cunoştinţa legaţiunii competente, spre a se putea examina dacă rectificările cerute nu ar putea fi 

obţinute pe cale diplomatică. (Cei care are dori să examineze această chestiune mai îndeaproape, vor consulta 

lucrarea lui Leo Raape, Deutsches internationales Privatrecht, Berlin, 1939, II, p. 378-382 [Leo Raape, Deutsches 

internationales Privatrecht. Anwendung fremden Rechts, Band II, Berlin, Franz Vahlen Verlag, 1939, 141-397 p.]). 
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F. Religiunea copilului 

§ 39. Buletinul de naştere (menţionat la regulamentul Leg. st. civ., art. 77) va fi înmânat declarantului, cu 

toate că nu-i va fi necesar pentru săvârşirea ceremoniei religioase în străinătate, preotul, imamul sau rabinul străin 

nefiind silit să ţină seamă de dispoziţiunile legii române, pentru a primi un copil român în comunitatea respectivă. 

Pentru buletinul statistic, vezi mai jos § 44. 

§ 40. Pentru religiunea copilului arătat în actul de naştere se vor avea în vedere dispoziţiunile art. 47 şi 48 

din Legea pentru regimul general al cultelor (v. Manual III, 22 § 2) şi regulament Leg. st. civ., art. 59, lit. e şi art. 62. In 

caz de îndoială asupra religiei părinţilor, se vor cere probe (acte de botez etc.). 

§ 41. In lipsă de probe, când ar fi de ex. de bănuit că tatăl copilului ar fi evreu în sensul Decretului-lege nr. 

2.650 din 1940 (v. Manual III, 14 § 1), deşi el ar putea fi botezat după ziua de 9 august 1940, oficiul va refuza de 

preferinţă, înscrierea naşterii, decât să săvârşească un act, poate inexact (v. şi § 25 de mai sus).  

§ 42. Dacă persoana datoare să declare naşterea afirmă că este „fără religie" sau „ateu", se va cerceta de 

asemenea dacă părinţii copilului nu sunt cumva „evrei de sânge" (v. Manual III, 14 § 1 şi III, 20). 

In cazul afirmativ, copilul va fi trecut în registrul pentru născuţi (la rubrica 5), ca „ateu, evreu de sânge", 

însemnări similare fiind făcute la rubrica „religiunea tatălui, mamei şi copilului", după cum va fi cazul, în buletinul de 

naştere şi în extrasele eliberate. 

G. Naşterile pe bordul unui vas român 

§ 43. Pentru naşterile pe bordul unui vas român, se vor observa dispoziţiunile Legii st. civ., art. 65 -67 şi 

regulament, art. 78-83, naşterea putând fi înscrisă în acest caz în registrul de stare civilă ţinut de agentul diplomatic 

sau consular competent, şi după termenul de trei zile, arătat mai sus, la § 32, lit. b.  

In acest caz, agentul făcând oficiul de ofiţer de stare civilă, va avea grijă să îndeplinească fără întârziere cele 

arătate la reg. st. civ., art. 81, o copie legalizată de pe procesul-verbal, fiind trimisă în dublu exemplar la destinaţie prin 

mijlocirea acestui Departament. In raportul de înaintare se va arăta la ce autoritate în România, urmează să fie depus 

actul. Comandantul unui vas român este obligat să aducă la oficiul diplomatic sau consular respectiv, lista de echipaj 

pentru înscriere (conf. Leg. st. civ., art. 66 şi regulament, art. 78). 

H. Comunicarea actelor încheiate şi buletinele de naştere pentru statistică  

§ 44. Oficiile vor observa cele arătate mai sus la § 21. 

I. Declaraţiunile tardive 

§ 45. Declaraţii tardive (regulament, art. 84), nu pot fi făcute la un oficiu diplomatic sau consular român. 

Dacă naşterea nu a fost înscrisă la timp, într-un registru de stare civilă românesc, agentul diplomatic sau consular 

competent, înştiinţat de existenţa copilului, pe cale diplomatică, cu ocazia cererii de înmatriculare (v. Manual II, 5 A), 

de înscriere în paşaportul părinţilor, de act de identitate şi călătorie pentru copil sau  altfel, va cere un extras de naştere 

de pe registrul străin de stare civilă, în care este trecută naşterea copilului.  

J. Comunicările necesare în ţară 

§ 46. Extractele de naştere ale copiilor declaraţi numai la oficiul de stare civilă locală (deci străin) vor fi 

păstrate la dosar în copie şi în traducere certificată şi legalizată (v. Manual III, 1 şi III, 16 şi § 19-20 de mai sus). 

Extrasele de naştere străine vor fi comunicate Ministerului, urmându-se întocmai instrucţiunile date mai sus 

la § 9-13. 

§ 47. Ministerul observă că aceste dispoziţiuni legale n-au fost întotdeauna ţinute în seamă până acum, ceea 

ce ar putea pricinui copilului în cauză, dificultăţi foarte serioase mai târziu, fie în urma distrugerii actelor străine 

originale, sau rătăcirii lor (caz foarte posibil mai ales în timp de război), fie prin faptul că nu va mai şti poate mai 
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târziu unde şi când s-a născut, găsirea actului putând necesita cheltuieli însemnate şi pierdere de timp.  

K. Înscrierea copiilor nelegitimi 

§ 48. La înscrierea unui copil nelegitim în registrul de născuţi, se va avea în vedere dispoziţiunile art. 62 din 

Leg. st. civ. Dacă copilul n-a fost declarat de tatăl său nici de un împuternicit al acestuia cu procură specială şi 

autentică, se va trece numai numele mamei în rubrica 5 din registru, în buletin, extrase, etc., fără nici o însemnare, 

„copil nelegitim", „tatăl necunoscut", etc. pentru recunoaşterea sau legitimarea ulterioară, vezi instrucţiunile date la 

Manual III, 17. 

L. Păstrarea actelor 

§ 49. Toate actele referitoare la înscrierea unui copil vor fi păstrate precum s-a arătat mai sus la § 19-20. 

IV. CĂSĂTORIA 

A. Consideraţiuni generale 

§ 50. Datoria funcţionarului public care celebrează o căsătorie este să încheie un act valabil, îndeplinind 

toate formalităţile legale, fără greşeli sau omisiuni.  

Pentru căsătoriile celebrate în străinătate, mai ales când viitorii soţi sunt de naţionalitate diferită, se impune 

o grijă deosebită pentru ca actul solemn încheiat să fie recunoscut cel puţin de legile noastre de cele ale ambilor soţi şi 

de cele ale ţării unde locuiesc. 

§ 51. Căsătoriile cu validitate teritorială limitată şi cele putative sunt numeroase în relaţiunile internaţionale, 

din cauza condiţiunilor amănunţite cerute de toate legislaţiile pentru încheierea unui legământ valabil şi din cauza 

divergenţelor în fiinţă între diferitele sisteme de drept.  

§ 52.29 Îndatoririle diplomatului sau consulului nu se mărginesc deci numai la grija ce va avea să nu celebreze 

el însuşi decât căsătorii legale. Una din misiunile sale cele mai însemnate este să dea sprijin şi protecţie românilor 

locuind sau aflându-se temporar în circumscripţia sa (v. Manual III, 6). Românul sau românca, având intenţia de a se 

căsători în străinătate, fie la oficiul diplomatic sau consular al ţării, fie în faţa unui ofiţer al stării civile străin, ar e deci 

un drept netăgăduit să obţină de la agentul nostru, lămuririle şi sfaturile precise de care ar putea avea nevoie, asupra 

formalităţilor necesare şi urmărilor juridice ale căsătoriei ce ar proiecta
o
. 

§ 53. Dispoziţiunile legale române sunt explicate prin instrucţiunile de faţă. Informaţiunile necesare asupra 

legilor locale străine, tipărite
p
 sau scrise la maşină, vor fi strânse de funcţionarii având în sarcina lor păstrarea şi 

ţinerea la zi a unui exemplar din Manual, urmând ca această documentaţie să fie alăturată directivelor de faţă, pentru a 

fi la îndemână oricând ar fi nevoie
q
. 

În cazurile când România n-a luat un angajament să respecte dispoziţiunile legale în fiinţă într-o ţară 

străină, ele trebuind în acel caz să ne fie cunoscute, informaţiunile culese vor fi date celor în drept fără nici o 

răspundere. În măsura putinţei, asemenea lămuriri referitoare la legile străine vor fi date verbal, viitorii soţi putând 

lua notele ce ar socoti de cuviinţă. 

§ 54. Felul în care agentul nostru va şti să împărtăşească aceste informaţii şi sfaturi, va dovedi calităţile sale 

din punct de vedere profesional, arătând totodată simţul său de răspundere şi sentimentele sale de umanitate pe care 

Ministerul pune un preţ deosebit. 

B. Cele două modalităţi de căsătorie oferite românilor în străinătate 

§ 55. Potrivit Leg. st. civ., art. 82, românul sau românca se va putea căsători în străinătate, fie înaintea 

agentului diplomatic sau consular român competent, alternativă discutată la § 59-96 de mai jos, fie la ofiţerul stării 

civile al locului, în care caz se vor avea în vedere cele arătate la § 7-16 de mai sus şi 97-103 care urmează. 
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Intr-un caz ca şi în altul, se vor observa cele expuse mai jos la § 56-58 şi § 104-106. 

C. Principii de bază 

§ 56. Condiţiile de formă ale căsătoriei sunt: 

a) pentru căsătoriile celebrate pe teritoriul românesc sau de agenţii noştri diplomatici sau consulari: 

cele cerute de legea română; sau 

b) pentru cele celebrate de autorităţile străine competente, conform principiului „locus regit actum":  

cele cerute de legea locală, conf. disp. art. 2, al. 3 al Codului Civil, şi Leg. st. civ., art. 84, al. 1 şi art. 86, al. 1. 

o
 Ministerul a hotărât această redactare prudentă pentru § 50-52, deoarece îşi dă seama că în practică, cei care au 

hotărât să se căsătorească, nu vor renunţa în genere la proiectul lor, chiar dacă vor afla că uniunea lor nu este socotită 

valabilă pretutindeni. Agentul diplomatic sau consular îşi face însă datoria, arătând situaţia juridică în care se vor afla, 

rămânând ca cei direct interesaţi să hotărască apoi în deplină cunoştinţă de cauză. Autorităţile noastre nu vor 

contribui însă întru nimic la încheierea unei căsătorii contrară legilor noastre, celor ale viitorilor soţi sau celor locale. 

Acesta este spiritul în care au fost date instrucţiunile de faţă, precum se va vedea mai jos.  
p
 Anexându-se, de pildă, numerele respective ale publicaţiei oficiale din acea ţară. 

q
 Aceste texte vor fi culese şi prelucrate de legaţii, fiind distribuite de ele consulatelor în subordine, spre a asigura 

uniformitatea documentaţiei în fiecare ţară în parte. 

§ 57. Condiţiunile de fond ale căsătoriei românilor, avându-se în vedere că ea „intră de fapt în statutul 

personal, care este respectat oriunde se află cel în cauză
121 122

, sunt: 

a) pentru Vechiul Regat, Basarabia şi Bucovina (după unificarea parţială a Codului Civil din 1928 şi 1938, 

v. Manual I, 5): 

cele prevăzute în Codul Civil din 1864, art. 127-133,141-150 şi 313
30

; 

b) pentru cetăţenii din unele părţi ale Ardealului cărora li se aplică încă legea austriacă; 

dispoziţiunile cuprinse în Legea XXX/1894, art. 6-25,127-228 şi 130-131
30

. 

Textele necesare se găsesc în Manual III, 11 A
s
. 

Principiul stabilit în paragraful de faţă este clar enunţat în art. 2, al. 2 al Codului Civil, în Leg. st. civ., art. 

84, al. 2 şi art. 86, al. 2, ca şi regulament, art. 134
t
. 

                                                        
r Cf. Mihai Antonescu, Curs de Drept Internaţional Privat, Bucureşti, 1937, p. 428-429 [Mihai Antonescu, Curs de 

Drept Internaţional Privat predat în anul IVde licenţă, Bucureşti, Editura „Cultura Poporului", 1937, 486 p.]. s 

Paragrafele luate din Codicele Civil general pentru Bucovina şi date în textul cumpărat în comerţ şi alcătuind 

Manual III, 11 A vor fi şterse cu creionul roşu, nemaifiind în vigoare. 

122 Adevărat este că Codul Civil, art. 2, alin. 2, nu menţionează decât pe  românii care se găsesc în străinătate. 

Lumea întreagă, doctrina şi jurisprudenţa este însă de acord că acelaşi principiu se aplică şi străinilor, guvernaţi 

de legile lor de stare şi capacitate - nici nu s-ar putea altfel ! (v. Alfred Juvara, Curs de Drept Internaţional Privat, 

Bucureşti, 1934, p. 47 [Alfred Juvara, Curs de Drept Internaţional Privat, Vol. II, Conflictele de legi, Bucureşti, 

Tipografia şi Legătoria Penitenciarului „Văcăreşti", 1934, 174 p.]). La Manual III, 13 s-au schiţat diferitele 

principii aplicate de legile respective - cel naţional, cel teritorial, de domiciliu, etc. 

Se va mai observa şi dispoziţiunea în vigoare în USA: „A marriage valid where consummated is valid 

everywhere, a marriage where contracted invalid, is invalid everywhere". Acest principiu, foarte comod pentru 

ofiţerul stării civile sau pentru juristul american chemat să dea un sfat, aduce fireşte cu sine un mare element de 

nesiguranţă, înmulţind numărul de căsătorii cu validitate teritorială limitată ca şi cele nule, anulabile şi 

putative, precum şi cazurile de bigamie. O prudenţă deosebită se impune fireşte şi în Anglia, Danemarca şi alte 

ţări, urmând principiul domiciliului, nici nu mai vorbim de legile în vigoare în URSS.  
u V. Mihai Antonescu, op. cit., p. 429 [Mihai Antonescu, Curs de Drept Internaţional Privat predat în anul IV de licenţă, 

Bucureşti, Editura „Cultura Poporului", 1937, 486 p.]. 
v Se va observa că un număr dintre ţările europene nu sunt legate prin această Convenţie, de ex.: Franţa, Anglia, 

Belgia, Bulgaria, Grecia, URSS, Turcia şi altele. 
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D. Convenţiuni internaţionale 

§ 58. Convenţiunile şi protocolurile semnate de România la Haga, în anul 1902 (Cond. Trat., nr. 1.281 bis), 1904 

(Cond. Trat., nr. 1.288), 1923 (Cond. Trat., nr. 1.501) şi 1928 (Cond. Trat., nr. 1.581) [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a 

altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.281 bis, p. 386 -387; nr. 1.288, p. 390-391; 

nr. 1.501, p. 502; nr. 1.581, p. 545], de acord cu cele arătate la § 56 şi 57 de mai sus, „încearcă şi ele să reglementeze 

conflictele de legi în materia aceasta a căsătoriei şi pun principiul că pe teritoriul statelor contractante se va ţine seama  

de condiţiunile de fond ale legii străinului. Căsătoria va îmbrăca însă legile locului în ceea ce priveşte forma (se 

exceptează în anumite condiţiuni, căsătoriile celebrate de agenţii diplomatici şi consulari"
u
. 

Textul de bază fiind Convenţiunea din 12 iunie 1902, reproducem art. 1-12 în limba franceză originală (anexa 

2)
v
. 

E. Condiţiuni pentru celebrarea căsătoriilor la oficiile diplomatice sau la  

consulatele de carieră 

§ 59. Agenţii diplomatici şi consulari investiţi cu atribuţiile de ofiţeri ai stării civile sunt competenţi să 

celebreze căsătorii în următoarele condiţiuni: 

a) condiţiunile de fond şi de formă cerute de legea română să fie îndeplinite;  

b) viitori soţi să fie amândoi români (v. regulamentul consular, art. 100 şi § 6 de mai sus
w
; 

c) cel puţin unul dintre soţi să aibă domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia  respectivă (Leg. st. civ., art. 70 

şi regulament, art. 88, vezi § 66 de mai jos)
123 124

; 

d) căsătoria să fie celebrată la oficiul respectiv (exceptând cazul arătat la Leg. st. civ., art. 90 şi regulament, 

art. 114, vezi § 85 de mai jos), şi 

e) validitatea căsătoriei astfel încheiată să fie recunoscută de autorităţile teritoriale respective (vezi § 60 şi 

61 de mai jos). 

Agenţii diplomatici şi consulari se vor informa, la primirea instrucţiunilor de faţă dacă această ultimă 

condiţiune este îndeplinită sau nu în ţara lor de reşedinţă, însemnând rezultatul cercetărilor în marginea acestei pagini.  

§ 60. Dacă căsătoria ce ar urma să fie celebrată de un agent diplomatic sau consular, ar risca să nu fie 

recunoscută de autorităţile ţării unde ar avea loc
y
, viitorii soţi vor fi invitaţi să se adreseze ofiţerului stării civile local, 

pentru celebrarea căsătoriei, dacă n-ar fi cauze speciale pentru a referi cazul Ministerului, oficiul românesc 

mărginindu-se la îndeplinirea formelor legale cerute de Leg. st. civ., art. 328 şi regulament, art. 32 (vezi § 912, 104-105 

şi eventual cele arătate la § 100 din instrucţiunile de faţă). 

Refuzul de a celebra căsătoria va fi întotdeauna motivat, precum s-a arătat mai sus 

la § 25. 

§ 61. Ministerul înţelege să ia, de acum înainte, această dispoziţiune, deoarece oficiile noastre sunt ţinute să 

respecte legile şi regulamentele în fiinţă în ţara lor de reşedinţă (vezi § 6, lit. c, de mai sus), trebuind să evite pe cât 

posibil, celebrarea unor căsătorii cu efecte teritoriale limitate, precum s-a arătat mai sus la § 50. Aceasta este mai ales 

                                                        
w Sunt ţări care nu cer îndeplinirea acestei condiţiuni. Oficiile putând celebra căsătorii consulare între naţionali 

şi străini (astfel este, de exemplu, cazul cu legea franceză şi cea engleză).  
124 Viitorii soţi au deci dreptul a alege, pentru celebrarea căsătoriei lor, între domiciliul şi reşedinţa oricăruia 

dintre ei - deci până la 4 localităţi diferite. 
y Aceste ţări recunosc însă, în genere, căsătoriile diplomatice, când soţii se bucură de drepturi de exterioritate 

(astfel este, de pildă, cazul în Germania). Convenţiile consulare sau alte înţelegeri între state prevăd uneori şi 

excepţii: Germania, de ex., este legată faţă de Italia, URSS, Bulgaria, Turcia şi Suedia, în această privinţă. z Acest 

principiu a fost astfel exprimat de A. Pillet, Droit international privé, I, Paris, 1923, p. 564: „L'on ne saurait 

admettre que par un détour les parties réussissent à contracter des unions jugées scandaleuses et contraires à la 

morale publique dans le pays ou elles auront d'abord leur effet. L'agent ou le consul devra donc tenir compte 

des empêchements d'ordre public inscrits dans les lois du pays où il exerce ses fonctions" [Antoine Pillet, Traité 

pratique de droit international privé, Tome I, Paris, Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1923, 789 p.]. 
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necesar şi în interesul viitorilor soţi, când ei urmează să locuiască după căsătorie, în acea ţară.  

In ţările în care căsătoriile consulare sunt admise şi recunoscute, când ele împlinesc anumite condiţiuni, 

oficiile noastre nu vor da totuşi nici un concurs când ar fi vorba de o căsătorie contrară regulilor de ordine publică sau 

bunelor moravuri locale
2
. Un astfel de 

caz ar fi, de pildă, o căsătorie între cei ce sunt opriţi de a se căsători împreună în ţara respectivă, pentru o cauză de 

adulter, printr- o sentinţă de divorţ sau în urma unui text de lege, şi aceasta chiar dacă ar fi vorba de români, 

îndeplinind toate condiţiunile cerute de legea noastră (v. însă Legea XXXI, art. 20 pentru Ardeal şi art. 2 din Convenţia 

alăturată (anexa 2)). 

§ 62. In cazurile când viitorii soţi ar dori-o şi când agentul diplomatic sau consular competent se va fi 

încredinţat că nimic nu se opune la îndeplinirea formalităţilor legale şi la celebrarea de către el a căsătoriei proiectate, 

condiţiunile arătate la § 59 fiind îndeplinite, el va proceda precum urmează (§ 63-96); 

F. Declaraţiune de căsătorie 

§ 63. Declaraţiunile de căsătorie se fac de viitorii soţi ofiţerului stării civile al domiciliului sau reşedinţei 

unuia dintre ei, verbal în persoană (pentru a uşura formele căsătoriei pentru cei fără ştiinţă de carte), sau prin 

împuternicit cu procură specială şi autentică, ori în scris, prin act autentic sau legalizat, aceasta în conformitate cu Leg. 

st. civ., art. 70 şi regulament, art. 85 şi 88 (v. anexa 3). 

§ 64. Pe lângă datele de la art. 86 (punctul a-l, din regulament), declaraţiunea va mai arăta şi copiii născuţi 

din legătura anterioară a soţilor ce ar deveni legitimi prin căsătorie, dacă este cazul (v. Manual III, 17). Declaraţia va 

mai menţiona dacă viitorii soţi sunt sau nu evrei, conform art. 5, al. 2 din Decretul-lege nr. 2.651/940 (v, Manual III, 20 

anexa). 

§ 65. Art. 87 din regulament prevede prezentarea unei dovezi de domiciliu sau reşedinţă. Oficiile în 

străinătate vor socoti o înmatriculare (Manual II, 5 A), efectuată după cel puţin trei luni de şedere în circumscripţie, 

drept dovadă de domiciliu sau reşedinţă. Dacă cei în cauză nu sunt amândoi înmatriculaţi de cel puţ in trei luni la 

oficiul respectiv, se vor aplica dispoziţiunile art. 89, al. 1 şi 2 din regulament.  

§ 66. Dovada domiciliului sau reşedinţei ce viitorii soţi sunt obligaţi să prezinte ofiţerului stării civile, odată cu 

declaraţiunea de căsătorie, poate consista din: buletinul de înscriere la biroul populaţiei, recipisa de plată a 

impozitului, în cunoştinţa personală a ofiţerului sau prin înmatriculare. Se vor mai observa dispoziţiunile Codului 

Civil, art. 8796. 

§ 67. Când funcţionarul făcând funcţiune de ofiţer al stării civile va constata că nici unul dintre viitorii soţi 

nu-şi are domiciliul sau reşedinţa, de cel puţin trei luni, în circumscripţia sa, va refuza, prin închidere, facerea 

publicaţiunilor, urmând instrucţiunile de mai sus la § 25. 

G. Publicaţiuni de căsătorie 

§ 68. Scopul publicaţiunilor prescrise la Leg. st. civ., art. 72-73 şi 83 şi regulament, art. 90, este de a se aduce 

la cunoştinţa publică toate căsătoriile proiectate, pentru ca acele persoane determinate de lege, cunoscând că există 

vreo împiedicare de natură a opri căsătoria, să poată face opoziţie. 

§ 69. Dacă din actele depuse, rezultă că cel puţin unul dintre viitorii soţi are domiciliul sau reşedinţa în 

circumscripţia sa, agentul diplomatic sau consular făcând funcţiunea de ofiţer al stării civile va dispune facerea 

publicaţiunilor şi va încheia un proces-verbal, care, în afară de datele trecute în declaraţiunea (menţionată mai sus la § 

6364), va mai indica locul unde publicaţiunea urmează a fi afişată (anexa 4). 

Declaraţiunea va fi făcută şi în registrul de publicaţiuni. 

§ 70. Actul de publicaţiune se afişează şi rămâne afişat timp de opt zile libere la uşa legaţiunei sau 

consulatului, conform dispoziţiunilor Leg. st. civ., art. 83. Despre operaţiunea afişării, se va încheia proces-verbal. 

Se alătură un model de publicaţiune şi de proces-verbal, prevăzute de Leg. st. civ., art. 73 şi 83 şi de 
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regulament, art. 91 şi 98 (anexele 5 şi 6). 

§ 71. Dacă domiciliul sau reşedinţa unuia din viitorii soţi este în altă localitate decât aceea în care 

funcţionează ofiţerul stării civile care a ordonat publicaţiunile, un exemplar al actului de publicaţiune se va trimite 

ofiţerului stării civile al domiciliului sau reşedinţei acelui soţ, cu rugămintea să se procedeze la afişare şi să se înapoieze 

procesul-verbal cuvenit, după termenul legal de zece zile, aceasta în conformitate cu Leg. st. civ., art. 73 şi 83 şi 

regulament, art. 93 (vezi şi § 74 de mai jos). 

Pentru publicaţiile cerute de românii care doresc a contracta căsătorie în străinătate, în faţa ofiţerului stării 

civile al locului, vezi § 98-100 de mai jos. 

Dacă viitorii soţi sau unul din ei locuiesc de mai puţin de trei luni în localitatea de reşedinţă a agentului 

diplomatic sau consular unde declaraţiunea a fost făcută, un exemplar se  va trimite ofiţerului de la domiciliul lor 

anterior, în acelaşi scop. 

§ 72. Trimiterea publicaţiunilor, conform disp. § 70 şi 71 de mai sus, se face prin mijlocirea acestui 

Departament. Aplicarea acestor dispoziţiuni este cu putinţă numai dacă „domiciliul sau reşedinţa unuia din soţi" sau 

„domiciliul anterior", se află în România sau într-un oraş unde România menţine un oficiu diplomatic sau consular, 

având atribuţiile unui ofiţer al stării civile, unde s-ar putea face publicaţiunile legale. Localitatea respectivă va fi 

menţionată în raportul înaintat Ministerului. Nu putem impune autorităţilor străine să îndeplinească aceste formalităţi 

în forma cerută de legea română, în lipsa unui ofiţer al stării civile român. In asemenea cazuri, nu se putea celebra 

căsătoria la un oficiu diplomatic sau consular al ţării, deoarece toate formalităţile legale nu pot fi îndeplinite. O 

excepţie la această regulă ar constitui numai „cazurile grave", când se va putea acorda o dispensă, în condiţiunile 

arătate mai jos la § 76-77. 

§ 73. Dacă viitorii soţi sau numai unul dintre ei sunt minori, un exemplar se va trimite la domiciliul celor 

chemaţi să-şi dea consimţământul la căsătorie, tot prin mijlocirea Ministerului, dacă aceste persoane se găsesc în 

România. In caz contrar, comunicarea se va face pe calea ce va fi găsită mai potrivită. 

§ 74. Ofiţerul stării civile care a emis publicaţiunile, va încheia, în registrul de publicaţiuni, proces -verbal 

constatând data şi locul afişării, că termenele legale de afişare au fost respectate , de constatarea ivirii sau nu a vreunei 

opoziţii, cum şi modul rezolvării ei, conform Leg. st. civ., art. 79 şi regulament, art. 97. 

§ 75. Opoziţiile eventuale făcute de persoane arătate în Leg. st. civ., art. 74 şi regulament, art. 101, vor fi 

trimise spre judecare, prin mijlocirea acestui Departament, judecătoriei domiciliului soţului căruia i se face opunerea 

la căsătorie. Dacă acest domiciliu este în străinătate, Judecătoria I Bucureşti este competentă pentru a da hotărârea 

cuvenită. In acest scop, oficiul va expune cazul cu toate amănuntele necesare, înaintând raportul său în dublu exemplar 

(Leg. st. civ., art. 83). 

Nu va mai îndeplini nici o altă formalitate în vederea căsătoriei, înainte de a primi instrucţiunile ministeriale 

cuvenite. 

H. Dispensa de publicaţiune 

§ 76. Agenţii diplomatici sau consulari care urmează a celebra o căsătorie, sunt competenţi să acorde 

dispensa de publicaţiuni sau de orice termen, „pentru motive grave". Dispensa este valabilă 15 zile. Ea urmează să fie 

menţionată pe actul trecut în registrul de publicaţiuni, pe rândurile lăsate în alb, în josul paginii. A se vedea Leg. st. 

civ., art. 81 şi regulament, art. 96. 

§ 77. „Motive grave" cunoscute în jurisprudenţa noastră sunt: plecarea apropiată şi silită a logodnicului (de 

ex, în caz de mobilizare), căsătoria „in extremis", unul din logodnici fiind grav bolnav şi graviditatea logodnicei. Legea 

nu prevede prezentarea unor dovezi, o declaraţie în scris fiind suficientă. Tendinţa dreptului nostru este însă a se 

acorda asemenea dispense cât mai rar, şi numai în cazurile când par a fi într-adevăr necesare. Oficiile noastre vor avea 

acest fapt în vedere. 
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I. Actele cerute 

§ 78. Viitorii soţi vor prezenta agentului diplomatic sau consular făcând funcţiunea de ofiţer al stării civile, 

următoarele acte prevăzute la regulament, art. 108: 

1. Extrasele de pe actele lor de naştere sau în lipsa acestora, declaraţiunile a doi martori sub jurământ, 

conform art. 109-110 din regulament (v. Manual III, 21)
31

. 

2. Extrasele de moarte (sau în lipsă, declaraţiunea sub jurământ a doi martori), ale părinţilor sau bunilor 

viitori soţi, aceasta însă numai când ei sau unul din ei nu au 21 de ani împliniţi. 

§ 79. 3. Dispensele obţinute sunt: 

a) de vârstă, conf. Cod. Civ., art. 127 şi 128. 

Dispensa regală, prevăzută la Cod. Civ., art. 128 va putea fi solicitată prin mijlocirea oficiului competent, 

înaintându-se Ministerului o cerere timbrată în acest scop; 

b) de rudenie, conf. Cod. Civ., art. 144 şi 150. 

Procedura de urmat va fi cea arătată mai sus, la lit. a; 

c) de publicaţii, vezi § 76 şi 77 de mai sus; 

d) pentru cei originari din Ardeal, se vor mai avea în vedere dispensele necesare în cazurile prevăzute la 

Leg. XXXI, art. 20 şi 23
32

; 

e) pentru femeia din Ardeal, conf. Leg. XXXI, art. 24, al. 4 (vezi punct 6, lit. c din § 81)
32

. 

§ 80. 4. Autorizaţia autorităţilor militare superioare, conf. disp. Legii asupra  

căsătoriilor militare. Aceste autorizaţii vor fi solicitate direct de cei în cauză sau prin mijlocirea acestui Departament.  

5. Dacă unul sau ambii soţi au fost anterior căsătoriţi, se vor prezenta următoarele acte: 

a) un extras al actului de deces (declaraţiune de moarte) al soţului decedat, dacă căsătoria s-a desfăcut prin 

moarte, conf. Leg. st. civ., art. 85, Cod. Civ., art. 209. 

Cazurile de moarte prezumată a celor dispăruţi vor fi discutate sub o rubrică deosebită din acest Manual, 

după promulgarea legii ce va deveni necesară în urma războiului actual. Intre timp, cazurile izolate ce s -ar putea ivi, 

vor fi semnalate Ministerului cu toate amănuntele necesare; 

b) actul care constată desfacerea căsătoriei anterioare, dacă ea a fost desfăcută prin divorţ. Acest act va fi 

un certificat al ofiţerului stării civile competent în România, constatând înscrierea sentinţei de divorţ, conform celor 

arătate la Manual III, 15 § 7. 

Un extract al căsătoriei arătând desfacerea ei sub forma de „menţiune ulterioară", făcut de ofiţerul stării 

civile român competent, face de asemenea dovada; 

c) copie de pe hotărârea judecătorească investită cu forma executorie de tribunalul român competent, dacă 

căsătoria s-a desfiinţat în justiţie sau extractul de căsătorie cu menţiunea sus-arătată la lit. b. 

§ 81. 6. Dacă femeia a fost anterior căsătorită şi de la data desfacerii căsătoriei prin moarte ori divorţ sau de 

la desfiinţarea ei prin judecată nu au trecut zece luni, va trebui să prezinte: 

a) extractul de naştere al copilului, dacă o naştere a avut loc după desfacerea ori desfiinţarea căsătoriei, 

conf., Cod. Civ., art. 210 şi 278, sau 

b) copie de pe hotărârea tribunalului, prin care s-a încuviinţat un domiciliu separat femeii, conf. Cod. Civ., 

art. 250, sau 

c) dispensa obţinută de la Ministerul Justiţiei, pentru cei originari din Ardeal, conf. Leg. XXXI, art. 24, 

alin. 4. 

7. încuviinţarea autorităţii tutelare, în cazurile cerute de Legea XXXI, art. 8-10 sau 14 sau 16. 

8. permisiunea autorităţii ecleziastice, când este necesar pentru cei originari din Ardeal, conf. Leg. XXXI, 

art. 25. 

9. copie de pe convenţia matrimonială (actul dotal), dacă s-a făcut un astfel de act, vezi mai jos § 108-110. 

10. copie de pe procesul-verbal cerut în cazul prevăzut la regulament, 108, punct 10. 

§ 82. Actele menţionate la § 78-81, sunt cele prevăzute în regulament, art. 108. 
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Oficiile în străinătate, vor mai cere încă: 

a) acte de naţionalitate, arătând că viitorii soţi sunt amândoi de naţionalitate română, cu drepturi bine 

stabilite (v. regulamentul consular, art. 100 şi § 59, lit. b de mai sus).  

Aceste acte vor fi procurate în ţară de cei în cauză, sau eventual de oficiul respectiv, prin mijlocirea acestui 

Departament, dacă nu este vorba de cetăţeni români înmatriculaţi la oficiul însuşi sau la o altă legaţie sau consulat al 

ţării (deci grupa A sau B, conf. Manual II, 5 A § 18). 

§ 83. b) când cel puţin unul dintre viitorii soţi este funcţionar sau diurnist în serviciul Ministerului Afacerilor 

Străine sau când face parte din personalul unei legaţiuni sau unui consulat al ţării, nu se va îndeplini nici o formalitate 

sau elibera nici un act necesar pentru căsătorie, înainte de a se primi instrucţiunile ministeriale cuvenite. Se va vedea 

Legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Străine din 16 iulie 1938, art. 84 sau orice dispoziţiuni legale mai 

recente. Adevărat este că paragraful de lege citat menţionează numai pe „membrii corpului diplomatic sau ai corpului 

consular şi funcţionarii Ministerului Afacerilor Străine". Socotim totuşi că vor trebui cerute instrucţiunile Ministerului 

oricând ar vrea să se căsătorească un român făcând serviciu la o legaţie sau la un consulat, în orice calitate ar fi.  

§ 84. Dacă unul sau ambii viitori soţi sunt minori şi dacă persoanele cărora legea le dă dreptul de a consimţi 

la căsătoria proiectată nu sunt prezenţi la celebrare, se vor observa întocmai dispoziţiunile cuprinse în Leg. st. civ., art.  

89 şi regulament, art. 118, actele de consimţământ trebuind să fie făcute în formă autentică. 

Persoanele chemate să consimtă la căsătorie, sunt cele menţionate în Cod. Civ., art. 131-133 şi 141 în Leg. st. 

civ., art. 89 şi în regulament, art. 116. Se vor mai observa şi dispoziţiunile Codului Civil, art. 953-957 şi 959-961 

„Despre consimţământ". Se alăturează un mod de consimţământ (anexa 7). 

§ 85. Dacă unul din viitorii soţi este împiedicat din cauza unei boli grave de a părăsi casa, căsătoria va putea 

fi celebrată în alt loc decât la oficiul diplomatic sau consular al ţării, cu condiţia ca acel loc să se afle în circumscripţia 

agentului respectiv. In acest caz, se va depune la dosar certificatul medical cerut de Leg. st. civ., art. 90, al. 2 şi 

regulament, art. 114. Se va observa regula ca publicul să aibă acces în camera unde se celebrează căsătoria, conform 

regulament, art. 115. Dat fiind redactarea art. 105 din regulamentul consular din anul 1937, oficiile nu vor celebra însă 

căsătorii în afară de localul consulatului, până ce acel text va fi modificat. 

J. Celebrarea căsătoriei 

§ 86. Potrivit art. 57, al. 2 al Legii pentru unificarea administrativă, nr. 1.972 din 1925 (Monitorul Oficial nr. 

128 din 14 iunie 1925), portul eşarfei cu culorile naţionale este obligatoriu pentru ofiţerul stării civile, la celebrarea 

căsătoriei. 

§ 87. Eşarfa necesară va fi cerută de la Minister, în caz de nevoie. 

§ 88. Ofiţerul stării civile, examinând actele şi găsind că sunt îndeplinite formele legale, va lua declaraţiunea 

martorilor pentru stabilirea condiţiunilor ce nu sunt constatate prin acte, va lua consimţământul persoanelor chemate 

să autorizeze căsătoria, dacă el n-a fost dat prin act scris şi va observa întocmai regulile prescrise în Leg. st. civ., art. 

80, 81, alin. 2, 85, 87-89 şi în regulament, art. 111, 113 şi 115-117. 

§ 89. Ofiţerul stării civile, într-o ţinută convenabilă şi încins cu eşarfa, va sta în picioare la biroul său. Va 

chema pe viitorii soţi şi persoanele ce-i însoţesc, invitându-i să se apropie de birou şi să stea unul lângă altul în faţa sa: 

soţul luând loc în dreapta soţiei. Părinţii sau ascendenţii soţilor, cum şi tutorele vor sta fiecare în spatele minorului pe 

care-l asistă. La dreapta soţului va sta martorul său, iar la stânga soţiei va sta martorul ei.  

Asistenţii, de vor fi, vor încadra pe soţi în poziţiunile ce le convin, însă mai depărtaţi puţin de grupul 

părţilor. 

După ce se va asigura că toate formalităţile sunt îndeplinite, şi că toate persoanele sunt prezente şi că nu mai 

lipseşte nimic, ofiţerul stării civile va proceda la celebrarea căsătoriei, în felul următor: 

§ 90. Va da întâi cuvântul funcţionarului îndeplinind funcţiunea de notar. 

Acesta va spune, adresându-se ofiţerului: „Am onoarea a vă face cunoscut că formalităţile pentru celebrarea 

acestei căsătorii au fost îndeplinite, conform legii şi că până în prezent nu s-a ivit nici o opoziţie". 
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Ofiţerul stării civile se va adresa apoi soţului punându-i următoarea întrebare: 

„Domnule .............................. , de bună voie şi nesilit de nimeni iei în căsătorie pe domnişoara 

(doamna) ............................ ?" 

Viitorul soţ va răspunde: „Da". 

Adresându-se apoi viitoarei soţii, va întreba: „Domnişoară (Doamnă) 

 ........................................... , de bună voie şi nesilită de nimeni iei în căsătorie pe domnul 

 ..................... ?" 

Viitoarea soţie va răspunde: „Da". 

Părinţii (soţilor, soţului sau soţiei, minori) vor fi apoi întrebaţi de ofiţer, dacă 

consimt la căsătoria fiului (fiicei) lor cu d .......................... ? 

Persoanele întrebate vor răspunde de asemenea: „Da". 

Ofiţerul stării civile va continua precum urmează: „Domnii martori să binevoiască a 

ne declara că soţii nu sunt rude între dumnealor la grad oprit de lege şi că au un domiciliu mai 

mult de trei luni în această circumscripţie". 

Martorii vor răspunde în mod afirmativ. 

Dacă viitorii soţi au copii născuţi sau concepuţi înainte de căsătorie, îi va întreba 

dacă voiesc a-i recunoaşte şi legitima prin căsătorie. 

Funcţionarul făcând funcţiunea de notar, va rosti apoi următoarele cuvinte: 

„Binevoiţi vă rog a da ascultare dispoziţiunilor Codului Civil, relative la drepturile şi datoriile 

respective ale soţilor". 

Ofiţerul stării civile va citi apoi cele ce urmează: „Capitolul VI de sub titlul V, Cod 

Civil: 

Despre drepturile şi datoriile respective ale soţilor 

Art. 194. - Soţii îşi datoresc unul altuia credinţă, sprijin şi ajutor. 

Căsătoria nu restrânge capacitatea femeii de a-şi exercita drepturile civile. 

Fiecare din soţi nu răspunde faţă de terţi decât pentru obligaţiunile ce a contractat, afară numai dacă a 

împuternicit expres pe celălalt soţ să-l reprezinte. 

Art. 195. - Bărbatul este dator protecţiune femeii, iar femeia ascultare bărbatului.  

Art. 196. - Femeia este datoare să locuiască împreună cu bărbatul său şi să-l urmeze în orice loc va găsi el 

de cuviinţă, să-şi stabilească locuinţa sa, bărbatul este dator a o primi şi a-i înlesni tot pentru vieţuirea ei, după starea şi 

puterea sa". 

Ofiţerul va rosti apoi următoarele: 

„În urma celor arătate, de domnul................................................. , făcând funcţiunea de notar, la 

această ocazie: 

Având în vedere şi actele aflate la dosar, constatăm că formele cerute de Codul Civil, pentru efectuarea 

căsătoriei, au fost îndeplinite în conformitate cu cerinţele legii. 

Constatăm de asemenea că din consimţământul luat de noi în mod solemn  

astăzi, ............. ale lunii .................................... , anul 19...., rezultă voinţa expresă a soţilor de a se uni 

prin căsătorie. 

În baza acestor constatări de drept şi de fapt,  

NOI 

(numele agentului) .......................................................... , instrumentând ca ofiţer al stării civile,  

pentru celebrarea acestei căsătorii, 

În puterea dreptului ce avem după lege, vă declarăm uniţi prin căsătorie".  

K. Înscrierea actului de căsătorie în registre 
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§ 91. Căsătoria celebrată va fi îndată înscrisă în amândouă exemplarele registrului 

oficiului, după cum urmează: 

a) locul unde căsătoria se celebrează (în rubrica 2); 

b) anul, luna şi ziua celebrării căsătoriei (rubrica 2); 

c) prenumele, numele, vârsta, confesiunea, domiciliul, profesiunea, locul şi data naşterii noilor căsătoriţi 

(rubrica 3, pentru mire şi în rubrica 5 pentru mireasă); 

d) prenumele şi numele părinţilor căsătoriţilor (în rubrica 4, pentru soţ şi în rubrica 6 pentru soţie); 

e) prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul martorilor (în rubrica 7); 

f) data convenţiunii matrimoniale, când o atare convenţiune s-a încheiat, cum şi arătarea autorităţii care a 

autentificat-o (în rubrica 8); 

g) consimţământul persoanelor chemate să-şi dea învoiala la căsătoria incapabilului şi arătarea prenumelui, 

numelui şi domiciliului celui ce a consimţit cum şi a actului de consimţământ, în cazul când s-a dat în scris (în rubrica 

8); 

h) consimţământul la căsătoria viitorilor soţi (în rubrica 8); 

i) constatarea că ofiţerul stării civile a declarat în numele legii, unirea soţilor prin căsătorie (în rubrica 8). 

§ 92. Dacă prin declaraţiunea făcută înaintea ofiţerului stării civile, soţii au recunoscut copiii născuţi anterior 

din legătura lor, actul de căsătorie va cuprinde şi această declaraţiune (în rubrica 8); 

§ 93. Ofiţerul stării civile după săvârşirea înscrierii, o va citi părţilor. 

Soţii, martorii şi cei care au dat consimţământul la căsătorie, vor semna în amândouă exemplarele 

registrului, la locul destinat semnăturilor (în rubrica 8). 

§ 94. Dacă unul dintre ei nu ştie, nu poate sau nu voieşte să semneze actul, ofiţerul stării civile va face 

menţiune de aceasta în locul destinat semnăturii (în rubrica 8). 

§ 95. După îndeplinirea acestor formalităţi, ofiţerul stării civile va semna actul în amândouă exemplarele 

registrului (în rubrica 8). 

Se anexează un model de registru completat, cuprinzând diferite însemnări ce ar putea deveni necesare 

(anexa 8). 

§ 96. Îndată după înscrierea căsătoriei, ofiţerul stării civile va completa buletinul statistic şi va înmâna soţilor 

buletinul de căsătorie care serveşte pentru săvârşirea ceremoniei religioase, dacă urmează cumva să aibă loc în 

România. Totodată el va atrage atenţia noilor căsătoriţi, dacă sunt creştini, asupra interesului ce au a celebra şi 

cununia religioasă după cum este obişnuit. 

L. Căsătorii în străinătate, celebrate de ofiţerul stării civile al locului  

§ 97. Principiile generale de observat, pentru căsătoriile celebrate în străinătate, potrivit regulei „locus regit 

actum", au fost expuse mai sus la § 7-15 (v. şi Leg. st. civ., art. 83 şi 85). 

§ 98. Când cel puţin unul dintre viitorii soţi este român, oficiul stării civile străin va cere uneori publicaţii şi 

în România. 

Astfel va fi cazul, după cât este informat Ministerul, cu: Germania, Franţa, Anglia, Ungaria, pentru a 

menţiona numai unele exemple, fie că viitorii soţi sunt sau nu domiciliaţi în una din acele ţări
aa

. 

aa
 Dacă nici unul din viitorii soţi nu este domiciliat în ţara respectivă, amândoi fiind străini, oficiile stării civile locale 

vor refuza uneori să celebreze căsătoria. (Astfel este, de ex., cazul în Germania).  

§ 99. In multe ţări (în special în Germania), oficiile de stare civilă locale n-au căderea să intre în 

corespondenţă cu oficiile din România. Cei interesaţi urmează, deci, să se adreseze ei singuri oficiului stării civile din 

ultimul loc de domiciliu din România, cerând să se facă publicaţiile necesare şi solicitând certificatele de neivire de  

opoziţiune în termenul legiuit. Aceste cereri ale viitorilor soţi, vor fi întărite dacă este cazul, cu consimţământul 

părinţilor (tutorilor, etc.). 



III, 12 

503 

 

 

§ 100. Certificatele de neopoziţie şi de consimţământ vor putea fi traduse şi legalizate de oficiile noastre, la 

cererea părţilor (v. Manual III, 1 § 73-81), în întregime sau în rezumat, după cum ar cere oficiul stării civile străin.  

Agenţii diplomatici şi consulari vor îndeplini asemenea formalităţi numai în cazurile când toate condiţiunile 

de fond cerute de legea română pentru căsătoria proiectată, par a fi îndeplinite. 

§ 101. Dacă ar fi de bănuit vreo piedică legală, oficiul solicitat să îndeplinească asemenea formalităţi va 

înştiinţa numaidecât oficiul stării civile străin, raportând cazul şi Ministerului. Astfel, ar fi, de ex., când o româncă de 

sânge ar proiecta o căsătorie cu un evreu, indiferent de naţionalitatea acestui evreu (v. Manual III, 20), sau33 dacă 

gradele de rudenie oprite de legea noastră n-ar fi ţinute în seamă. 

M. Comunicări în România şi menţiuni ulterioare 

§ 102. Toate căsătoriile celebrate în străinătate, când cel puţin unul dintre soţi este sau era înainte de 

căsătorie de naţionalitate română (şi după putinţă, căsătoriile apatrizilor sau străinilor născuţi în România), vor fi 

raportate Ministerului pentru a fi înscrise în registrele respective, conform celor arătate la § 9-14 şi § 21 de mai sus. 

§ 103. Aceste comunicări vor fi înaintate Ministerului, indiferent de faptul dacă sunt cauze a crede că o 

căsătorie celebrată ar putea să nu fie recunoscută în dreptul românesc (de ex., cazul arătat la Manual III, 20 § 19). Este 

în folosul obştesc ca menţiuni să fie făcute în registrele stării civile în ţară, a oricărei căsătorii, încheiate legal sau n u, 

pentru a preîntâmpina, în măsura posibilului, cazuri de bigamie sau de căsătorii putative ori cu valabilitate teritorială 

limitată, dacă cel în cauză este de rea credinţă. 

N. Efectele căsătoriei asupra naţionalităţii 

§ 104. Oficiile vor avea între altele, în vedere cele arătate la Manual II, 3 A § 5, II, 3 B § 617 şi II, 4 § 6, lit. f şi 

h. Se mai atrage atenţiunea asupra celor expuse la Manual III, 20 § 15-16. 

Se alătură un model de declaraţie pentru păstrarea cetăţeniei române sau străine, conform Leg. naţ. din 

1939, art. 36, punct 2, art. 7 şi art. 59 (anexa 9). Asemenea declaraţii vor putea fi autentificate de oficiile diplomatice 

sau consulare oricând, până în momentul căsătoriei. 

In declaraţie prenumele, numele, data şi locul naşterii şi naţionalitatea viitorului soţ vor fi clar indicate.  

O. Efectele căsătoriei asupra averii 

§ 105. Amintim Legea privitoare la ridicarea incapacităţii civile a femeii măritate (Mon. Of., 20 aprilie 1932 şi 

Hamangiu, XX, p. 353 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în 

vigoare) 1856-1920, Ediţiunea a 3-a revăzută, completată şi adusă la zi, vol. XX, Legi uzuale: cuprinzând întreaga 

legislaţiune a anului 1932, Bucureşti, Editura Librăriei „Universală" Alcalay & Co., 1933, 1101 p.]), în urma căreia 

românca din Vechiul Regat, măritată, a fost pusă pe picior de egalitate cu femeia măritată, originară din celelalte părţi 

ale ţării, principiul egalităţii sexelor, fiind astfel consfinţit în dreptul nostru. 

§ 106. Neintrând în competenţa oficiilor să se pronunţe în cazuri de litigiu între soţi, referitor la  averea lor, 

ne mărginim să reproducem art. 1-10 din Convenţia privitoare la conflictele de legi relative la efectele căsătoriei asupra 

drepturilor şi datoriilor soţilor, în raporturile lor personale şi asupra averilor soţilor, de la Haga din 17 iulie 1905 (Cond. 

Trat., nr. 1.291 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile 

Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 

1938, nr. 1.291, p. 393]), de care este legată şi România (anexa 10). 

Părţile în litigiu vor trebui în tot cazul să recurgă la o asistenţă judiciară profesională, în care caz se vor avea 

în vedere cele arătate la Manual III, 6. 

§ 107. Oficiile române nu vor da nici un fel de lămuriri sau informaţii asupra averii (sau reputaţiei) unei 

logodnice, când ar fi vorba de proiecte matrimoniale, conform principiului stabilit în Manual VII, 9 § 6. 
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P. Acte dotale 

§ 108. Redactarea sau încheierea convenţiunilor matrimoniale (Cod Civ., art. 1.2231.282) nu sunt de 

competenţa oficiilor diplomatice şi consulare. 

înainte de a se celebra o căsătorie, funcţionarul, îndeplinind funcţiunile de notar, se va interesa, totuşi dacă o 

asemenea convenţiune a fost încheiată sau nu, spre a putea face menţiunea cuvenită, în rubrica 8, din registrul de 

căsătorii, dacă este cazul. 

Menţiunea va avea următorul conţinut: 

„S-a încheiat actul dotal, autentificat de .......................................... , sub nr ..................... , din ..................... ", sau 

„Nu s-a încheiat convenţiune matrimonială". 

Menţiunea va fi făcută, indiferent de faptul dacă convenţia matrimonială a fost încheiată în România sau 

într-o ţară străină, după „lex fori". 

§ 109. întră în competenţa oficiilor a lua în păstrare actele dotale ce li s-ar încredinţa, dând în schimb o 

chitanţă înregistrată, datată şi semnată de şeful oficiului, sau al secţiunii consulare respective. Asemenea depozite, vor 

fi taxate conform tarifului consular din anul 1934, sau ulterior. 

§ 110. Dacă unul din soţi este comerciant, originar din orice parte a Regatului, alta decât partea din Ardeal, 

unde se aplică Codul Civil austriac, se vor avea în vedere cele arătate la regulament, art. 132.  

Q. Căsătorii cu validitate teritorială limitată 

§ 111. Pentru a preîntâmpina în măsura posibilului asemenea căsătorii
bb

, când unul din viitorii soţi este 

român, Ministerul a luat dispoziţiunile arătate mai sus, la § 60-61. 

bb
 Nimic nu împiedică, ca o căsătorie socotită ilegală într-o anumită ţară, din cauza unui viciu de formă, să fie perfectată, 

mai târziu, printr-o a doua ceremonie, celebrată ca şi când prima căsătorie nu ar exista. 

Românii având intenţia a se căsători cu cetăţeni străini, vor avea în vedere ca condiţiunile de fond stabilite 

prin legea naţională străină, a viitorului soţ, să fie observate, precum este şi prevăzut la art. 1 din Convenţia de la 

Haga, din 1902 (v. anexa 2). „Fiecare dintre soţi este supus statutului său personal propriu" (v. Pillet, op. cit., p. 559 

[Antoine Pillet, Traité pratique de droit international privé, Tome I, Paris, Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1923, 

789 p.]) 
cc

. 

§ 112. Se va observa totuşi că condiţiile de fond (capacitatea) şi de formă nu sunt clasificate uniform în toate 

ţările. Divergenţele în această privinţă, între sistemele de drept pricinuiesc într-una conflicte de legi (v. şi § 118, de mai 

jos)
dd

. 

§ 113. Acesta este mai ales cazul când o primă căsătorie a unuia dintre logodnici a fost desfăcută printr -o 

sentinţă de divorţ sau de anulare. Condiţiunile cerute de legea noastră sunt expuse la Manual III, 15 § 5-7, înscrierea 

sentinţei în registrele stării civile a celui în cauză, fiind dovada hotărâtoare pentru noi. Se vor observa totuşi şi cele 

arătate la § 117 de mai jos. 

Dreptul internaţional cunoaşte cu toate acestea, aproape tot atâtea cazuri de despărţenie cât şi de căsătorie 

cu validitate teritorială limitată. 

Nu este cu putinţă să adâncim această problemă complicată, fiecare oficiu, urmând să cerceteze 

dispoziţiunile în vigoare în ţara respectivă. 

§ 114. De observat mai sus cazurile, când jurisprudenţa naţională îşi rezervă singură să pronunţe divorţul 

propriilor săi cetăţeni, nerecunoscând competenţa tribunalelor străine (v. Manual III, 15 § 2 observaţia în josul 

paginii). 

§ 115. Pentru mai mare siguranţă, logodnicul român având intenţia de a se căsători cu un străin, mai ales 

când acest străin a fost divorţat într-o altă ţară decât patria sa, va cere în afară de actul de divorţ, un certificat 

(prevăzut de legea noastră, în Leg. st. civ., art. 86, alin. 2), eliberat de legaţiunea sau consulatul respectiv, conţinând 
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dispoziţiunile legii sale naţionale, cu privire la condiţiunile de fond ale căsătoriei, cuprinzând şi toate dispoziţiunile în 

vigoare pentru divorţ. 

Cu aceeaşi ocaziune se va putea cere chiar un certificat, eliberat de autorităţile competente ale ţării 

respective, arătând că în cazul înfăţişat, nici o dispoziţie legală nu se împotriveşte căsătoriei proiectate 

(„Ehefähigkeitszeugnis", în dreptul german)
ee

, oficiul românesc competent este dator să facă intervenţiile necesare 

pentru procurarea certificatului, în caz de nevoie. 

§ 116. Cei în cauză vor fi sfătuiţi să-şi procure un asemenea act, când va fi cu putinţă, chiar în cazurile când 

ofiţerul stării civile local, care urmează să celebreze căsătoria, nu l-ar cere. 

§ 117. Se va observa că dispoziţiunile Codului Civil român, art. 210 şi art. 278
ff
, fac parte din condiţiunile de 

fond ale căsătoriei, în toate ţările, pe cât este cunoscut acestui Departament. Termenele suferă însă mici variaţiuni, 

admiţându-se uneori dispense (v. mai sus, § 79, lit. e). 

Prezentarea dovezilor necesare face parte din condiţiunile de formă, cerute de legea noastră, precum s-a 

arătat mai sus la § 81, punct. 6. 

§ 118. Când unul din viitorii soţi este supus unei legi care nu cunoaşte decât căsătoria religioasă, ceremonia 

civilă urmând să fie celebrată într-o altă ţară decât patria acestui logodnic străin, conform principiului „locus regit 

actum", agentul nostru diplomatic sau consular, la faţa locului, va sfătui pe viitorul soţ român, să celebreze numaidecât 

şi forma religioasă a căsătoriei, potrivit religiei străinului şi nu după vreun alt rit. Această precauţie este necesară, 

deoarece forma religioasă a căsătoriei va fi în cazul arătat, pentru tribunalele naţionale ale străinului, o chestiune de 

fond şi nu de formă a căsătoriei, cum este în dreptul nostru
gg

 (v. mai sus § 114). 

§ 119. Sunt totuşi căsătorii religioase, celebrate chiar în ţări care nu cunosc ceremonia civilă şi care au fost, 

cu toate acestea, anulate mai târziu, fiindcă preotul oficiant şi ambii soţi nu erau de aceeaşi religie, unul dintre ei fiind 

de pildă evreu (v. Pillet, op. cit., p. 543 [Antoine Pillet, Traité pratique de droit international privé, Tome I, Paris, 

Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1923, 789 p.]). 

§ 120. Agenţii diplomatici şi consulari vor avea grijă să atragă atenţia celor în drept, când ar putea fi cazul, 

asupra „Legiuirilor de la Nürnberg" din 1935, adoptate de atunci, sub o formă sau alta, şi de alte state. 

Se vor mai avea în vedere dispoziţiunile în vigoare în multe ţări, pentru apărarea sănătăţii naţiunii, 

stipulând posibilitatea de anulare a căsătoriilor contractate de cei suferinzi de infirmităţi ereditare, anumite boli, 

ş.a.m.d. 

Asemenea condiţiuni fac de altfel parte din cele de fond ale căsătoriei. 

§ 121. Prin cele arătate, s-au dat exemple arătând câtă prudenţă se impune românului sau româncei având 

intenţia de a se căsători într-o ţară străină. 

§ 122. In cazuri complicate, mai ales când o căsătorie proiectată urmează să fie celebrată în altă ţară decât 

patria logodnicului străin, va fi de dorit ca cei direct interesaţi să se adreseze unui jurisconsult având ca specialitate 

chestiunile de drept internaţional privat. 

ee
 Notăm de pildă că tribunalul danez care dă o sentinţă de divorţ pentru cauză de adulter, poate pronunţa totodată o 

interdicţie pentru foştii soţi să celebreze orice altă căsătorie pe un termen mergând până la doi ani. Intr -un asemenea 

caz, legaţia sau consulatul danez competent va refuza fireşte să dea certificatul cerut - îndată ce va cunoaşte sentinţa. 
ff
 Se vor adăuga aceste articole în marginea paginii 45 al textului, alcătuind Manual III, 11 A. 

gg
 V. Alfred Juvara, Curs de Drept Internaţional Privat, Buc., 1934, p. 51 [Alfred Juvara, Curs de Drept Internaţional 

Privat, Vol. II, Conflictele de legi, Bucureşti, Tipografia şi Legătoria Penitenciarului „Văcăreşti", 1934, 174 p.]. 
R. Căsătoriile putative, anulate sau nule  

§ 123. Acţiunile de nulitate ale căsătoriilor (prevăzute la art. 162-182 din Codul Civil român), fiind de 

competenţa exclusivă a tribunalelor, oficiile noastre diplomatice sau consulare nu vor da nici un fel de părere sau 

sfaturi în această privinţă, când este vorba de căsătorii dinainte celebrate. Vor pune însă textele legale la dispoziţia  

celor interesaţi, potrivit principiilor arătate la Manual III, 6. 

§ 124. Dacă mai este însă cu putinţă să prevină celebrarea unei căsătorii care ar putea fi nulă sau anulabilă, 
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fiind contrară dispoziţiunilor legale române, este de datoria oficiilor să dea  celor în drept, avertismentul necesar, în 

scris. 

Astfel, ar fi de pildă, cazul arătat la Manual III, 20 § 25 „Căsătorii între români şi 

evrei". 

S. Competenţa tribunalelor române în materie matrimonială şi desfacerea 

căsătoriilor prin divorţ 

§ 125. Codul nostru de Procedură Civilă din anul 1940, rămas în stare de proiect, dă următoarele norme care 

vor fi luate în seamă de cei direct interesaţi, ele fiind conforme cu doctrina şi jurisprudenţa românească, chiar dacă nu 

au deplina autoritate a unei legi: 

Art. 1.075. Instanţele române sunt competente în procesele matrimoniale, oricare ar fi naţionalitatea soţilor;  

1. Dacă domiciliul soţului pârât este în România; 

2. În cazul părăsirii sau al schimbării de domiciliu, săvârşite după ce a intervenit motivul de despărţen ie, 

dacă ultimul domiciliu comun al soţilor a fost în România; 

3. Procesele dintre români, domiciliaţi în străinătate, privitoare la raporturile juridice nepatrimoniale;  

4. Dacă acţiunea este intentată de soţie, iar aceasta este româncă sau dacă a încetat să fie româncă prin 

căsătorie, şi îşi are domiciliul sau reşedinţa în ţară. 

Art. 1.076. În cazurile în care instanţele judecătoreşti române nu sunt competente în procesele matrimoniale, 

ele pot ordona totuşi măsurile vremelnice privitoare la încetarea vieţii în comun, la alimente, precum şi la încredinţarea 

copiilor, prevăzute de legea română, dacă soţii sunt domiciliaţi sau îşi au reşedinţa obişnuită în România. În asemenea 

cazuri, instanţele române vor da reclamantului un termen înăuntrul căruia acesta va intenta acţiunea înaintea 

instanţelor străine. La expirarea acestui termen, care va putea fi prelungit, după împrejurări, efectul măsurilor 

vremelnice anterior ordonate va înceta de plin drept. 

§ 126. Ministerul crede că cele expuse la § 125, împreună cu cele arătate la Manual III, 3 „Executarea 

sentinţelor juridice date în străinătate" şi la Manual III, 15 „Despărţenia", vor putea fi uneori, celor direct interesaţi, 

de folos. 

Fiind totuşi în asemenea cazuri întotdeauna nevoie de serviciile unui avocat, competenţa organelor acestui 

Departament se mărgineşte la expunerea principiilor generale arătate. 

Pentru sprijinul practic şi sfaturile ce urmează să fie date cetăţenilor români în căutarea unui avocat, se vor 

urma normele stabilite la Manual III, 6 § 2-3, § 5-12 şi § 16. 

T. Bigamia 

§ 127. Cazurile de bigamie săvârşite în condiţiunile arătate la Codul Penal, art. 6, 8 sau 9, sunt pedepsite în 

România, conform dispoziţiunilor art. 443-444 Cod. Pen., tribunalul competent fiind cel arătat la art. 23, Cod. Proced. 

Pen. 

§ 128. Dacă un caz de bigamie, căzând în competenţa tribunalelor române, este adus la cunoştinţa unui oficiu 

diplomatic sau consular, printr-un act de denunţare precis, sau chiar întâmplător, cazul va fi cercetat şi adus la 

cunoştinţa Ministerului, în măsura putinţei (v. Manual VI, 2 § 32, lit. h). 

§ 129. În acest scop, oficiul respectiv îşi va procura probe că prima căsătorie a fost celebrată legal, atât 

Ministerul Public cât şi cel care ar cere anularea celei de a doua căsătorii, pentru bigamie, trebuind să dovedească 

existenţa căsătoriei anterioare, conform principiului stabilit de art. 1.169 din Codul Civil.  

La această probă se va alătura aceea a celebrării unei a doua căsătorii. Ambele dovezi vor fi înaintate 

Ministerului, sub formă de extrase de căsătorie, sau se vor trimite indicaţii precise unde şi când cele două căsătorii ar fi 

fost celebrate în România sau într-o altă ţară străină. 

Oficiul va mai arăta, după putinţă, unde este domiciliat sau unde se află persoana sau persoanele acuzate.  

Va alătura orice scrisori, declaraţii sau acte ce va fi primit, ele fiind traduse în limba română, certificate şi 
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legalizate (v. Cod. Proced. Pen., art. 187, al. 3-5). 

§ 130. Primind amănuntele raportate, Ministerul va provoca examinarea cazului, prin organele competente 

ale Ministerului Justiţiei, spre a se putea hotărî dacă este cazul să se deschidă acţiune publică în România
hh

. 

§ 131. Nu este locul aici să insistăm asupra conflictelor de legi sau de jurisdicţiuni ce se ivesc într-una în 

această materie, când cele două căsătorii au fost celebrate în ţări diferite.  

§ 132. Din punctul de vedere al răspunderii civile, cei interesaţi vor avea în vedere disp. art. 130 şi 998  Cod. 

Civ. Primul articol menţionat este de ordine publică, fiind deci, aplicabil şi străinilor.  

§ 133. Acţiunea civilă în nulitate sau daune, ce ar dori să deschidă soţul sau altă persoană vătămată, în 

România sau în străinătate, nu cade în competenţa oficiilor diplomatice sau consulare. Acestea vor urma deci, 

principiile generale enunţate la Manual III, 6 cei în cauză trebuind să recurgă la o asistenţă judiciară profesională. 

V. ACTELE DE MOARTE 

A. Declaraţiunea şi înscrierea 

§ 134. Este puţin obişnuit ca încetarea din viaţă a românilor în străinătate, să fie înscrisă în registrele de 

stare civilă ţinute de oficiile noastre diplomatice sau consulare. 

Calea uzuală este ca actele de deces să fie încheiate, conform legilor locale, de ofiţerul stării civile străin, fără 

ca ele să fie trecute şi în registrele noastre, în circumscripţia respectivă.  

§ 135. Nimic nu se opune totuşi ca oficiile române competente, în circumscripţia respectivă, să încheie şi ele 

actele de moarte, la cererea membrilor de familie direct interesaţi, cu condiţiunea ca toate dispoziţiunile cerute de legea 

română să fie observate. 

hh
 Aceasta nu este sigur, deoarece o acţiune pentru caz de bigamie va atârna de validitatea primei căsătorii.  

§ 136. Făcând asemenea înscrieri în registrele lor de stare civilă, agenţii diplomatici şi consulari vor avea în 

vedere cele ce urmează: 

a) condiţiunile pentru instrumentarea în străinătate, arătate mai sus la § 6, să fie îndeplinite; 

b) să se prezinte un act de verificare a morţii, cerut de Leg. st. civ., art. 99 şi regulament, art. 157 şi 162 (v. 

anexa 11)“. Actul va fi tradus în limba română, dacă este cazul, şi lăsat la dosar, traducerea fiind certificată cu scutire 

de taxe (v. Manual III, 1 § 74 şi 80); 

c) Se va prezenta un extras sau act de deces, încheiat de autorităţile competente locale, moartea trebuind să 

fie întâi înscrisă „jure loci", la oficiul de stare civilă străin, precum s-a arătat pentru actele de naştere, mai sus, la § 33; 

d) actele pe baza cărora ofiţerul stării civile înscrie decesul în registrul de morţi,  ţinut la o legaţie sau la un 

consulat al ţării, să fie menţionate în rubrica 11 din registrul respectiv. 

Aceste acte de bază sunt menţionate mai sus la lit. b şi c sau în Leg., st. civ., art. 101, după cum va fi cazul.  

B. Decesele pe bordul unui vas român 

§ 137. Pentru decesele pe bordul unui vas român, etc., se vor aplica întocmai disp. art. 101 -102 din Leg. st. 

civ., şi art. 181-186 din regulament. 

C. Comunicarea actelor încheiate şi buletinelor de moarte pentru statistică şi 

„menţiuni ulterioare" 

§ 138. Oficiile vor observa cele arătate mai sus la § 21. 

D. Declaraţiuni tardive 

§ 139. Asemenea declaraţiuni, menţionate la art. 187 din regulament, nu vor fi înregistrate. In asemenea 

cazuri se vor aplica dispoziţiunile arătate mai sus la § 7-13 pentru înscrierea decesului în actele de stare civilă în 
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România. 

E. Cazuri de moarte suspectă 

§ 140. Dacă sunt bănuieli asupra morţii, agentul diplomatic sau consular va interveni pe lângă autorităţile 

locale străine competente (poliţie, tribunal, etc.), cerând o anchetă, conform legilor locale. Va mai cere să examineze 

dosarul şi să i se comunice în scris rezultatul cercetărilor. 

Acest dosar trebuie să cuprindă mai ales raportul medicului oficial, arătând cauza decesului. In caz de 

bănuială, legaţiunea sau consulatul respectiv va putea cere uneori dezhumarea cadavrului, pentru examinare medico -

legală oficială. Se va putea cere chiar ca aceste cercetări să aibă loc în prezenţa unui medic desemnat şi plătit de oficiul 

nostru. 

Adevărat este că în mai toate cazurile într-adevăr suspecte, agenţii diplomatici şi consulari se vor afla în faţa 

unui fapt îndeplinit, cadavrul incinerat la timp, pentru a zădărnici orice anchetă. 

ii
 In locul acestui act, ofiţerul stării civile se va putea asigura personal „de visu", de moarte declarată, când defunctul i-

a fost cunoscut personal. In acest caz va face cuvenita menţiune la rubrica 11 din registre (v. lit. d. din § de faţă). 

Asemenea cazuri vor fi totodată aduse la cunoştinţa Ministerului (şi legaţiunii competente), înaintându-se 

toate actele şi dovezile necesare, pentru a putea aviza dacă este cazul să se intervină şi pe cale diplomatică. Aceasta va 

putea fi necesar, mai ales în anumite ţări, unde viaţa unui român nu este socotită de autorităţile teritoriale, ca fi ind de 

prea mare preţ. 

F. Alte îndatoriri 

§ 141. îndată ce se aduce la cunoştinţa unui agent diplomatic sau consular încetarea din viaţă a unui român 

în circumscripţia sa, el va avea grijă: 

a) să aplice cele arătate la Manual III, 9 „Decesul în străinătate al cetăţenilor români";  

b) să examineze dacă românul decedat i-a depus un testament, conform acelor arătate la Manual III, 8 

„Testamente"; 

c) să ia neîntârziat şi fără să aştepte instrucţiunile Ministerului, măsurile necesare de conservare a 

succesiunii, când va fi nevoie, conform celor arătate la Manual III, 10 „Succesiunile în străinătate" şi 

d) să îndeplinească cele arătate la Manual II, 5 A § 18, lit. E, § 22 şi 24 „înmatriculări", dacă este cazul.  

VI. ÎNDATORIRILE CONSULATELOR ONORIFICE 

§ 142. La primirea instrucţiunilor de faţă, oficiile diplomatice şi consulare de carieră, vor aduce la cunoştinţa 

consulatelor onorifice în subordine, cuprinsul paragrafelor 9-12, 14-15, 23, 27, 46-47, 102-103 şi 141 de mai sus şi al 

paragrafelor 142-145, traduse în limba oficială a ţării unde funcţionează, spre a fi clasate sub nr. III, 12 din exemplarul 

lor din Manual. 

Modele de rapoarte anunţând legaţiunei competente o naştere, o căsătorie sau un deces, se alăturează 

(anexele 12, 13 şi 14). 

§ 143. înaintând extrasele de acte de stare civilă oficiilor diplomatice sau consulare de carieră competente, 

consulii onorifici vor avea grijă să anexeze paşapoartele româneşti care trebuie anulate (în cazuri de pierdere a 

naţionalităţii române prin dobândirea uneia străine, etc. şi de moarte). Ca măsură de siguranţă, consulii vor tăia colţul 

de jos al paşapoartelor astfel trimise (cum s-a făcut cu foaia de faţă), arătând astfel că sunt anulate (v. Manual II, 6 § 

35). 

§ 144. împreună cu textele traduse, se va aduce la cunoştinţa consulatelor onorifice că Ministerul a dat o 

documentaţie juridică destul de completă, mai ales în materie de căsătorie. Această documentaţie, împreună cu 

lămuririle culese conform § 1 B, 33, 53 şi 104 de mai sus), vor fi comunicate cetăţenilor români direct interesaţi, putând 

fi cerută de consulatele onorifice, oficiului diplomatic sau consular de carieră competent.  
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§ 145. Pentru taxarea informaţiunilor date, consulatele onorifice vor urma normele stabilite mai sus la § 23.  

Cercetările speciale ce ar putea deveni necesare în cazurile ce se vor prezenta, vor fi întotdeauna efectuate 

prin mijlocirea legaţiunii sau consulatului de carieră competent, fiind apoi comunicate oficiilor onorifice, după 

trebuinţă. Asemenea cercetări, efectuate în ţara respectivă sau prin mijlocirea Ministerului, vor fi taxate, ca regulă 

generală, conform dispoziţiunilor tarifului consular din anul 1934, sau oricărui tarif ulterior. 

ii Cuprinsul acestor paragrafe va fi comunicat consulatelor onorifice în rezumat.  
Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor în străinătate sub nr. 1.448/943. 

Ele au fost cercetate de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Juridic Superior al Statului, fiind găsite 
legale. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 

ANEXA 1 

Nr. de înregistrare La 

oficiul românesc 

MODEL DE CERTIFICAT DE VERIFICAREA NAŞTERII, ELIBERAT DE MEDICUL 

SAU MOAŞA CARE A ASISTAT LA FACERE 

(In cazul când declarantul nu va aduce doi martori majori, rude sau străini care să confirme naşterea, 

regulament st. civ., art. 56
a
). 

Subscrisul
b
 ...................................................  domiciliat în

c
  ....................................................  certific că în 

asistenţa mea, doamna
d
  ...............................................  soţia domnului

e
  ..........................................., de profesiune 

 .............................  domiciliat în  ................................... , a născut în ziua de
f
 ..................................... ora ................... , un 

copil de sex .....................  

Semnătura şi calitatea celui care 

face declaraţia 

Data .... 

ANEXA 2 

EXTRAIT DE LA CONVENTION POUR RÉGLER LES CONFLITS DE LOIS EN 

MATIÈRE DE MARIAGE, CONCLUE À LA HAYE, LE 12 JUIN 1902 

Article 1. - Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, à moins 

qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément à une autre loi.  

Article 2. - La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait contraire à ses 

dispositions concernant: 

1) Les degrés de parenté ou d'alliance pour lesquels il y a une prohibition absolue;  

2) La prohibition absolue de se marier, édictée contre les personnes condamnées pour avoir de concert 

attenté à la vie du conjoint de l'une d'elles. 

Le mariage célébré contrairement à une des prohibitions mentionnées ci-dessus ne sera pas frappe de nullité, pourvu 

qu'il soit valable d'après la loi indiquée par l'article 1-er. 

Sous la réserve de l'application du premier alinéa de l'article 6 de la présente Convention, aucun Etat 

contractant ne s'oblige à faire célébrer un mariage qui, à raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre 

religieux, serait contraire à ses lois. La 
a
 Forma actului va varia fireşte, după legile şi uzanţele locale străine. Dăm acest 

model, după actele încheiate în România. 
b
 Prenumele şi numele medicului sau moaşei. 

c
 

Oraşul, strada şi numărul. 
d
 Prenumele şi numele 
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mamei. 
e
 Prenumele şi numele tatălui. 

f
 Ziua, luna 

şi anul. 

violation d'un empêchement de cette nature ne pourrait pas entraîner la nullité du mariage dans les pays autres que 

celui où le mariage a été célèbre. 

Article 3. - La loi du lieu de la célébration peut permettre le mariage des étrangers nonobstant les 

prohibitions de la loi indiquées par l'article 1-er, lorsque ces prohibitions sont exclusivement fondées sur des motifs 

d'ordre religieux. 

Les autres Etats ont le droit de ne pas reconnaître comme valable le mariage célébré dans ces circonstances. 

Article 4. - Les étrangers doivent, pour se marier, établir qu'ils remplissent les conditions nécessaires d'après 

la loi indiquées par l'article 1-er. 

Cette justification se fera, soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires autorisés par l'Etat 

dont les contractants sont les ressortissants, soit par toute autre mode de preuve, pourvu que les conventions 

internationales ou les autorités du pays de la célébration reconnaissent la justification comme suffisante.  

Article 5. - Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré suivant la loi du pays 

où il a eu lieu. 

Il est toutefois entendu que les pays dont la législation exige une célébration religieuse, pourront ne pas 

reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger sans que cette prescription ait été 

observée. 

Les dispositions de la loi nationale, en matière de publications, devront être respectées; mais le défaut de ces 

publications ne pourra pas entraîner la nullité du mariage dans les pays autres que celui dont la loi aurait été violé.  

Une copie authentique de l'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays de chacun des époux.  

Article 6. - Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré devant au agent 

diplomatique ou consulaire, conformément à sa législation, si aucune des parties contractantes n'est ressortissante de 

l'Etat où le mariage a été célébré et si cet Etat ne s'y oppose pas. Il ne peut pas s'y oppose quant il s'agit d'un mariage 

qui, à raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois.  

La réserve du second alinéa de l'article 5 est applicable aux mariages diplomatiques ou consulaires. 

Article 7. - Le mariage, nul quant à la forme dans le pays où il a été célébré, pourra néanmoins être reconnu 

comme valable dans les autres pays, si la forme prescrite par la loi nationale de chacune des parties a été observée.  

Article 8. - La présente Convention ne s'applique qu'aux mariages célébrés sur le territoire des Etats 

contractants entre personnes dont une au moins est ressortissante d'un de ces Etats. 

Aucune Etat ne s'oblige, par la présente convention, à appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un Etat 

contractant. 

Article 9. - La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, 

sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à la Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera 

en mesure de la faire. 

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie 

diplomatique à chacun des Etats contractants. 

Article 10. - Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de Droit International 

Privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Convention.  
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Consul general 
ff. de ofiţer al stării 
civile 

Cancelar, ff. 

de notar, 

L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, sont intention par un acte qui sera 

déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie 

diplomatique à chacun des Etats contractants. 

Articles 11, 12 ............................................................................................................................................................ 

(Condica Tratatelor, nr. 1.281 bis [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 13541937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile 

Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.281 bis, p. 386-387]). 

ANEXA 3 

Nr. de înregistrare .................  

DECLARAŢIA VERBALĂ DE PROIECT DE CĂSĂTORIE 

Proces-Verbal 

Anul ................................ , luna ................................ , ziua ......................... 

înaintea noastră ........................., consul general al României din ........................................... , s-a înfăţişat: 

 

care ne-au declarat verbal că voiesc a se uni prin căsătorie şi au cerut a se ordona publicaţiunea proiectului de 

căsătorie. 

Semnăturile
d
 .........................................................  

a
 Dacă vreunul din părinţii viitorilor soţi e mort, se va scrie după prenume şi nume, cuvântul mort şi nu se va mai arăta 

nici profesiunea, nici domiciliul. 
b
 Aceste date nu se vor completa decât în cazul când viitorul soţ este incapabil şi numai dacă cei chemaţi a consimţi la 

căsătoria sa sunt alţii decât părinţii.  
c
 Se va completa cu declaraţiunea de recunoaştere a copiilor născuţi anterior din legătura lor, sau cu arătarea celor 

anterior recunoscuţi. 
d
 Dacă unul din viitorii soţi nu ştie, nu poate sau nu vrea să semneze, se va face menţiune de aceasta în locul destinat 

semnăturii. Dacă declaraţiunea de căsătorie se face prin împuternicit, se va scrie sub semnătură  

„împuternicit prin procură special autentificată de ................................ " (tribunal, judecătorie, notar public, oficiul 

diplomatic sau consular din ...), la nr ....................... din ......................... (ziua, luna, anul).  

 

Bărbatului Femeii 
a) Prenumele şi numele .......................................................  

  

b) Vârsta cu arătarea datei naşterii ...................................    

c) Profesiunea.......................................................................    

d) Confesiunea ......................................................................  
  

e) Domiciliul ........................................................................    

f) Reşedinţa dacă e deosebită de domiciliu ..................... 
  

g
) Naţionalitatea ..................................................................    

h) Locul naşterii .................................................................  
  

i) Starea familiară (necăsătorit, văduv, divorţat) ..   

j) Gradul de înrudire cu celălalt viitor soţ ......................   

k) Prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul părinţilor
a   

l) Prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul persoanelor chemate să-şi 

dea consimţământul
b
 ..................  

  

m) Viitorii soţi sunt sau nu evrei  ...................................    

c 
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Consul general 
ff. de ofiţer al stării 
civile 

Cancelar, ff. 

de notar, 

ANEXA 4 

Nr. de înregistrare .................  

ORDONANŢA DE EMITERE A PUBLICAŢIUNILOR 

Proces-Verbal 

Anul ................................. , luna ................................. , ziua ........................  

Noi, consul general al României din ....................................  

Văzând declaraţiunea de căsătorie făcută de: 

 

d) Confesiunea .....................................................................  

e) Domiciliul ........................................................................  

f) Reşedinţa dacă e deosebită de domiciliu .......................  

g) Naţionalitatea ..................................................................  

h) Starea familiară (necăsătorit, divorţat, văduv)  ............  

i) Locul naşterii ..................................................................  

j) Gradul de înrudire cu celălalt viitor soţ .......................  

k) Prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul părinţilor ........................... 

l) Prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul persoanelor chemate 

să-şi dea consimţământul ...............................................  

m) Viitorii soţi sunt sau nu evrei ........................................  

Văzând că din
a
 .............................................................................................. 

Ordonăm emiterea publicaţiunilor de căsătorie, care se vor afişa la oficiul de faţă cât şi în comunele
b
  

ANEXA 5 

Nr. de înregistrare .................  

OFICIUL DIPLOMATIC (CONSULAR) DIN Publicaţiune 

de căsătorie 

Văzând declaraţiunea de căsătorie făcută de: 

 

a
 Se vor arăta actele din care rezultă că condiţiunile cerute de art. 90, al. 1 din regulament sunt îndeplinite. 

b
 În 

România sau eventual la un alt oficiu diplomatic sau consular al ţării.   

 

Bărbatului Femeii 

a) Prenumele şi numele ........................................................ 
b) Vârsta cu arătarea datei naşterii ..................................  

  

c) Profesiunea 
 

 

Bărbatului Femeii 

a) Prenumele şi numele ........................................................ 
b) Vârsta cu arătarea datei naşterii ..................................  
c) Profesiunea ......................................................................  
d) Confesiunea ...................................................................... 
e) Domiciliul ........................................................................  
f Reşedinţa dacă e deosebită de domiciliu ...........................  
g) Prenumele şi numele ........................................................  
h) Vârsta cu arătarea datei naşterii...................................  
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i) Profesiunea .....................................................................  
j) Confesiunea....................................................................  
k) Domiciliul ..................................................................  
l) Reşedinţa dacă e deosebită de domiciliu................  
m) Naţionalitatea .............................................................  
n) Locul naşterii .............................................................  
o) Starea familiară (necăsătorit, văduv, divorţat) .... 
p) Gradul de înrudire cu celălalt viitor soţ .................. 

  

q) Prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul părinţilor  .................  
r) Prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul persoanelor chemate să-şi 

dea consimţământul .........  

  

 

., constatăm prin prezentul proces- inclusiv 

am făcut la uşa oficiului 

 ......... , de ani .................... , de profesiune 

 ............................... , de ani  .................... , de 

Consul general 
ff. de ofiţer al stării 
civile 

 

ANEXA 7 

Cancelar

, ff. de 

notar 

Noi, consul general, ff. de ofiţer al stării civile, invităm, pe toţi cei îndreptăţiţi, care au cunoştinţă de lipsa 

oricăreia din condiţiunile 

de fond ale căsătoriei, să 

facă opoziţie în termen de 

zece zile de la data afişării. 

Făcută astăzi ..........................  

Consul general ff. de ofiţer al stării civile  

Prezenta publicaţiune de căsătorie s-a afişat astăzi  ...................................................................................... la 

prezentul oficiu şi va rămâne afişată timp de opt zile.  

Consul general, ff. de ofiţer al stării civile 

ANEXA 6 

Nr. de înregistrare ..................  

PROCES-VERBAL CONSTATÂND EFECTUAREA PUBLICAŢIUNILOR DE 

CĂSĂTORIE 

Proces-Verbal 

Noi, consul general al României din ..................................  

verbal că în zilele de la  ...................................  până la  ........................  

publicaţiunea proiectului de căsătorie dintre d ...................................  

 ....................... , domiciliat în  .................................................  şi d. 

profesiune ............................... , domiciliată în ......................................  

Făcut la ...................................  

Nr. de înregistrare .................  

DECLARAŢIUNE DE CONSIMŢĂMÂNT LA CĂSĂTORIE 

Proces-Verbal 

Astăzi ......................................................................., 

înaintea noastră, consul general al României din...................................................................... , s-a înfăţişat 

d ........................................ , de profesiune ............................................. , domiciliat în ..................................................... , şi  
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Consul general 
ff. de ofiţer al stării 
civile 

Cancelar, 

ff. de 

notar, 

d-na  ....................................... , de profesiune  .............................................. , domiciliată în  .............................................. , a 

cărei identitate am, stabilit-o prin .......................................................  şi ne-a declarat că, în calitate de
a
 

 ........................................... consimt ........................................... , la căsătoria proiectată de ................................................ , 

de profesiune ...................................................... , domiciliat în ........................................ , fi . . . .  a . . .  d ...........................  

de profesiune  ................................. , domiciliat în  ......................................  şi a d-nei  ............................................... , de 

profesiune ....................................... , domiciliată în ............................................................................ 

Drept care am încheiat acest proces-verbal semnat de noi
b
 .....................................................  

Declaranţi 

ANEXA 8 

DIFERITE ÎNSCRIERI ÎN REGISTRUL DE CĂSĂTORII 

 

a
 Părinte, bun, tutore. 

b
 Se va scrie „şi de declarant" sau se va arăta cauza care-i împiedică a semna. 

aa
 Se 

vor trece eventualele îndreptări sau observaţiuni înainte de semnare.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

L
a 

C
o
n
su

la
tu

l 
g
en

er
al

 a
l 

R
o
m

ân
ie

i 
d
in

 P
ar

is
 -

 
la

 1
5
 m

ar
ti

e 
1
9
4
0
 Petre 

Iacobescu, 32 
ani, avocat, 

ortodox, născut 
la Buzău 2 mai 
1908 domiciliat 

la Paris, Rue 
Victor Hugo nr. 

5. 

Io
n
 I

ac
o
b
es

cu
 ş

i 
M

ar
ta

 I
ac

o
b
es

cu
, 

n
ăs

cu
tă

 
P

as
cu

 

Elena Popescu, 
19 ani, casnică, 

ortodoxă, 
născută la Bârlad 

4 iunie 1921 
domiciliată la 

Berlin, 
Wilhelmstrasse 

nr. 10 

G
h
eo

rg
h
e 

P
o
p
es

cu
 ş

i 
M

ar
ia

 P
o
p
es

cu
, 

n
ăs

cu
tă

 
B

râ
n
d
u
ş 

Ilie Petrescu, 
funcţionar 
particular, 

Bucureşti, str. 
Dionisie nr. 4 

Marin Grigore, 
comerciant, 

Bucureşti, str. 
Berzei nr. 18 

S-a încheiat actul dotal 
antentificat de Tribunalul 
Ilfov la nr. 137 din 14 
martie 1940. 

Noi, consul general din 
Paris după ce faţă fiind 
martorii, am întrebat pe 
rând pe viitorii soţi, 
prezenţi, împreună şi în 
persoană, dacă voiesc să 
se căsătorească unul cu 
celălalt; la răspunsul lor 
afirmativ i- am declarat 
uniţi prin căsătorie. 

Soţi: Petre Iacobescu 
Elena Popescu 

Martori: Ilie 
Petrescu Marin Grigore 
Consul general ff. de 
ofiţer al stării civile: x.x. 
Cancelar ff. de notar: y.y. 

 

       Nu s-a încheiat 
convenţiune 
matrimonială. Părinţii 
soţiei minore, Maria 
Popescu şi Gh. Popescu 
fiind de faţă, au declarat 
că consimt la căsătorie 
prin declaraţiunea scrisă, 
făcută înaintea noastră la 
10 martie 1940 

Viitorii soţi declară că 
recunosc copiii născuţi 
din legătura lor şi anume 
(prenumele şi numele 
copilului) născut la (data 
naşterii), înscris în 
registrele stării civile ale 
comunei .... sub nr ......  
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ANEXA 9 

DECLARAŢIA AUTENTICĂ PENTRU PĂSTRAREA CETĂŢENIEI 

Subsemnata Ana Popescu, născută la Iaşi la 15 iunie 1922, domiciliată la Berlin Hochstrasse 20, 

înmatriculată ca cetăţeană română la consulatul general al României din Berlin pe anul bugetar curent în urma petiţiei 

mele din 15 aprilie a.c., înregistrată sub nr. 1.572, având intenţia de a mă căsători cu cetăţeanul german Karl Schulze, 

născut la Berlin la 24 octombrie 1917, declar că-mi rezerv, pe temeiul Legii naţionalităţii din anul 1939, art. 36, punct. 

2, toate drepturile mele la naţionalitatea română şi după celebrarea căsătoriei proiectate, pe care am menţionat-o mai 

sus. 

Urmează data, semnătura şi autentificarea oficiului.  

ANEXA 10 

EXTRAIT DE LA CONVENTION CONCERNANT LES CONFLITS DE LOIS RELATIFS AUX 

EFFETS DU MARIAGE SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES EPOUX DANS LEURS 

RAPPORTS PERSONNELS ET SUR LES BIENS DES EPOUX; CONCLUE A LA 

HAYE, LE 17 JUILLET 1905 

I. Les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels  

Article 1. - Les droits et les devoirs des époux dans leurs rapports personnels sont régis par leur loi nationale.  

Toutefois, ces droits et ces devoirs ne peuvent être sanctionnés que par les moyens que permet également la 

loi du pays où la sanction est requise. 

II. Les biens des époux 

Article 2. - En l'absence de contrat, les effets du mariage sur les biens des époux, tant immeubles que meubles, 

sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage.  

Le changement de nationalité des époux ou de l'un d'eux n'aura pas d'influence sur le régime des biens.  

Article 3. - La capacité de chacun des futurs époux pour conclure un contrat de mariage est déterminée par 

sa loi nationale au moment de la célébration du mariage. 

Article 4. - La loi nationale des époux décide s'ils peuvent au cours du mariage, soit faire un contrat de 

mariage, soit résilier ou modifier leurs conventions matrimoniales. 

Les changements qui seraient fait au régime des biens ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif au préjudice des 

tiers. 

Article 5. - La validité intrinsèque d'un contrat de mariage et ses effets sont régis par la loi nationale du mari 

au moment de la célébration du mariage, ou s'il a été conclu au cours du mariage, par la loi nationale des époux au 

moment du contrat. 

La même loi décide si et dans quelle mesure les époux ont la liberté de se référer à une autre loi; lorsqu'ils s'y 

sont référés, c'est cette dernière loi qui détermine les effets du contrat de mariage.  

Article 6. - Le contrat de mariage este valable quant à la forme, s'il a été conclu soit conformément à la loi du 

pays où il a été fait, soit conformément à la loi nationale de chacun des futurs époux au moment de la célébration à la 

loi nationale de chacun des époux. 

Lorsque la loi nationale de l'un des futurs époux ou, si le contrat est conclu au cours du mariage, la loi 

nationale de l'un des époux exige comme condition de validité que le contrat, même s'il est conclu en pays étranger, ait 

une forme déterminée, ses dispositions doivent être observées. 

Article 7. - Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux immeubles placés par la loi 

de leur situation sous un régime foncier spécial.  
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Article 8. - Chacun des Etats contractantes se réserve: 

1. d'exiger des formalités spéciales pour que le régime des biens puisse être invoqué contre les tiers; 

2. d'appliquer les dispositions ayant pour but de protéger les tiers dans leurs relations avec une femme 

mariée exerçant une profession sur le territoire de cet Etat. 

Les Etats contractants s'engagent à se communiquer les dispositions légales applicables d'après le présent 

article. 

III. Dispositions générales 

Article 9. - Si les époux ont acquis, au cours du mariage, une nouvelle et même nationalité, c est leur nouvelle 

loi nationale qui sera appliquée dans les cas visés aux articles 1, 4 et 5. 

S'il advient, au cours du mariage, que les époux n'aient pas la même nationalités, leur dernière législation 

commune devra, pour l'application des articles précités, être considérée comme leur loi nationale.  

Article 10. - La présente Convention n'aura pas d'application lorsque, d'après les articles précédents, la loi 

qui devrait être appliquée ne serait pas celle d'un Etat contractant. 

IV. Dispositions finales 

Articles: 11,12,13,14 et 15 ...........................................................................  

(Condica Tratatelor, nr. 1.291 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi  

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.291, p. 393]). 

ANEXA 11 

Nr. de înregistrare ................  

MODEL DE ACT DE VERIFICAREA MORŢII, ELIBERAT DE AUTORITATEA  

MEDICALĂ SAU SANITARĂ COMPETENTĂ 

(Leg. st. civ., art. 99 - regulament, art. 157 şi 162)
a
 

Subscrisul
b
 ................................................................................... , încredinţez că examinând în

c
 

 ............................................... , rămăşiţele pământeşti ale răposatului
d
  ..................................................................... , am 

constatat că moartea este reală şi nu există nici o bănuială asupra cauzelor ei.  

a
 Forma actului va varia fireşte, după legile şi uzanţele locale străine. Dăm acest model, după actele încheiate în 

România. 
b
 Calitatea celui ce face constatarea (medic, agent sanitar, etc.)  
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Defunctul a suferit dee 

fost în căutareag .......................................  

Localitatea şi data ....................  

şf a 

Semnătura declarantului 

ANEXA 12 

MODELE D'UN RAPPORT (IMAGINAIRE) D'UN CONSULAT HONORAIRE 

ANNONÇANT. LA NAISSANCE D'UN ENFANT ROUMAIN 

(A ENVOYER EN DOUBLE EXEMPLAIRE) 

CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI Genève, le 3 février 1942 

din Genève 2, rue des Alpes 

Nr. 35 tél. nr  

Annexe: une acte de naissance 

Monsieur le Ministre, 

Conformément aux instructions du Manuel III, 12 § 12, 46, 47 et 142 j'ai l'honneur de vous annoncer la 

naissance de l'enfant: 

PETRE POPESCU 

qui a eu lieu à Genève le 15 janvier 1942, ainsi que je viens de l'apprendre.  

Je joins à cette communication, l'acte de naissance, en double exemplaire délivré par l'officier d'état civil 

compétent, en conformité avec la loi suisse. 

Les parents de l'enfant sont: M. Ion Popescu né à Bucarest, le 3 avril 1910 et M-me Anca Popescu née 

Orleanu. Ils sont inscrits pour l'année budgétaire 1941-1942 sur les fiches de citoyens roumains de ce consulat, 

conformément aux instructions du Manual II, 5 A § 47. 

Le dernier domicile en Roumanie du père de l'enfant était dans la commune de Florica (Muscel) d'où il est 

parti en 1938. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.  

Le consul général de Roumanie 

(signature) 
A Monsieur le Ministre de Roumanie à Berne. 

ANEXA 13 

MODELE D'UN RAPPORT (IMAGINAIRE) D'UN CONSULAT HONORAIRE 

ANNONÇANT. LE MARIAGE D'UNE CITOYENNE ROUMAINE 

(A ENVOYER EN DOUBLE EXEMPLAIRE) 

CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI Guayaquil, le 3 août 1939 

din Equador-Guayaquil 1015, avenida Malaces 

Nr. 62 tél. nr  

Annexe: un act de mariage 
Monsieur le Ministre, 

Conformément aux instructions du Manuel III, 12 § 12, 102, 103 et 142 j'ai l'honneur de porter à votre 

connaissance le mariage de la citoyenne roumaine, 

c
 Localitatea, strada şi numărul unde se găseşte mortul. 

d
 

Prenumele şi numele defunctului. 
e
 Se va arăta boala care a 

provocat moartea. 
f
 Dacă nu a fost în căutare medical se va 

scrie „nu". 
g
 Se va arăta numele medicului curant.  
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MARIA ÇTEFÂNESCU 

née à Chitila (Ilfov), le 5 décembre 1918, avec le sujet américain John Smith, né à Boston le 5 février 1916.  

Le mariage a été célébré devant l'officier d'état civil compétent et à l'église protestante de Guayaquil 

conformément aux lois locales. 

Je joins à cette communication les extraits des actes de mariage délivrés par l'officier d'état civil et par la 

paroisse de Guayaquil ainsi qu'une traduction en langue anglaise, légalisée par le soussigné, avec exemption de taxes. 

Selon la loi américain, Madame Smith née Çtefânescu, n'acquiert pas de plein droit, la nationalité 

américaine. Elle reste en possession du passeport roumain délivré par la Légation Royale de Roumanie à Rio de 

Janeiro sous nr. 123.456 le 7 juillet 1938, et inscrite dans les fiches au Manuel II, 5 A § 47. 

Le père de la mariée, qui habite Bucarest, rue Robert de Flers nr. 11, a été averti directement par sa fille.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.  

Le consul général de Roumanie 

(signature) 

A Monsieur le Ministre de Roumanie à Rio de Janeiro. 

ANEXA 14 

MODELE D'UN RAPPORT (IMAGINAIRE) D'UN CONSULAT HONORAIRE 

ANNONÇANT. LE DECES D'UN CITOYEN ROUMAIN 

(A ENVOYER EN DOUBLE EXEMPLAIRE) 

CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI Kobenhavn, le 12 octobre 1942 

din Kobenhavn 26, Nybrogade 

Nr. 69 tél. nr  

Annexe: un acte de décès et un passeport 

Monsieur le Ministre, 

Conformément aux instructions du Manuel III, 12 § 12, 14 et 142, ainsi que III, 9 § 12, j'ai le regret de porter 

à votre connaissance le décès du citoyen roumain 

ION POPESCU 

survenu à Copenhague à l'hôpital Christian, le 10 octobre 1942, à la suite d'un accident de circulation.  

Le défunt, né le 5 août 1901 à Bucarest, s'était établi depuis peu en cette ville où il exerçait  la profession de 

commerçant. Il était porteur du passeport nr. 234.567 délivré par la Préfecture de Police de Bucarest le 4 janvier 1939.  

Je joins à cette communication, l'acte de décès délivré par l'officier d'état civil danois compétent, selon les 

prescriptions de la loi danoise, accompagné par une traduction en langue allemande, légalisée par le soussigné ainsi que 

le passeport du défunt que j'ai annulé. 

En application des prescriptions concernant mes devoirs, conformément au Manuel 

III, 9: 

1. J'ai averti télégraphiquement l'épouse du défunt M-ne Ana Popescu, domiciliée à Bucarest, B-dul 

Ferdinand, 150. 

2. Le défunt n'ayant en cette ville, au su du consulat, ni parents ni autres relations, j'ai été emmené à 

prendre les dispositions nécessaires en vue de l'enterrement, me rendant en personne aux obsèques, qui ont eu lieu au 

cimentière chrétien orthodoxe de Copenhague. 

3. J'ai procédé au payement des dépenses courantes, frais d'hôpital, médecins, funérailles. Ces dépenses ont 

été couvertes ainsi qu'en font foi les pièces justificatives jointes, par la somme de 587 couronnes danoises, trouvée en 

possession du défunt et qui m'a été remise par les autorités locales. 

4. L'on n'a pas trouvé le testament dans les documents du défunt. 

5. La direction de l'hôpital Christian m'a fait remettre les effets, les actes personnels et les bijoux se 
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trouvant en possession du défunt, conformément au bordereau ci-joint. 

En portant ce qui précède à votre connaissance, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me faire savoir 

la destination que vous entendez donner à ces objets. 

Je propose de faire parvenir à la veuve de Ion Popescu, les bijoux et les actes personnels de son époux, par la 

première occasion. En envisageant une vente sur place des vêtements et autres menus objets, ne présent aucune valeur 

particulière j'estime pouvoir réaliser une somme de 200 couronnes environ qui serait tenue à disposition, ainsi que le 

solde de 58 couronnes résultant du décompte prévu ci-dessus au point 3. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. 

Le consul général de Roumanie 

(signature) 

A Monsieur le Ministre de Roumanie à Rio de Janeiro.
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URMAREA I-a35 

Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă 

CĂSĂTORIA 

§ 1. Monitorul Oficial nr. 212 din 10 septembrie 1943, publică Legea nr. 604 pentru combaterea bolilor 

venerice. 

Art. 3 din zisa lege, are următorul cuprins: 

„Ofiţerii stării civile sunt obligaţi să ceară înainte de celebrarea căsătoriilor, dovada eliberată de un medic 

oficial, sau de un serviciu sanitar oficial, arătând că nici unul dintre viitorii soţi nu suferă de o boală venerică în stare 

de contagiune, precum şi buletinul de analiza sângelui, eliberat de un laborator oficial sau condus de un medic oficial, 

constatând absenţa infecţiunii sifilitice în evoluţie". 

„Analiza sângelui şi examinarea clinică în acest scop se execută gratuit de către laboratoarele şi serviciile 

sanitare oficiale". 

Art. 18, punctul h, din zisa lege prevede pe de altă parte o pedeapsă de închisoare corecţională de la 3 luni 

la 2 ani şi amendă de la 5.000 până la 20.000 lei pentru ofiţerii stării civile care ar celebra o căsătorie fără să fi primit  

în prealabil dovezile de sănătate cerute la art. 3, sau „între persoane despre care dovezile prezentate atestă că suferă 

de boli venerice ori de sifilis". 

§ 2. Deşi această lege se aplică în primul rând în interiorul ţării, şefii de misiune şi de oficii, în calitatea lor 

de ofiţeri de stare civilă vor avea grijă, începând cu primirea instrucţiunilor de faţă să ceară de la toţi cetăţenii 

români, având intenţia de a se căsători în străinătate, certificate de sănătate şi buletine de analiză a sângelui, 

prevăzute la art. 3 din legea menţionată. 

În ţările având dispoziţiuni legale similare cu cea menţionată, aceste acte vor fi eliberate de aceleaşi organe 

medicale şi laboratoare ca cele cerute de „lex loci". În celelalte ţări, oficiile vor cere certificate emise de medici oficia li 

sau, în lipsă, de medici specialişti şi buletine de analiză emise de laboratoarele loca le oficial recunoscute 

§ 3. Certificatele şi buletinele de analiză vor fi cerute şi păstrate în dosarul respectiv (Manual III, 12 § 19), 

împreună cu celelalte acte prevăzute la Manual III, 12 § 78-85. 

§ 4. Îndată ce ar ajunge la cunoştinţa unui oficiu românesc că un cetăţean român are intenţia de a se 

căsători în străinătate conform legilor locului, i se va atrage atenţia, printr-o adresă înregistrată, asupra obligaţiunii 

ce are de a se conforma dispoziţiunilor legale despre care e vorba, deoarece ele se aplică tuturor românilor, indiferent 

de locul unde s-ar afla. 

Dovezile respective pot fi depuse spre păstrare la oficiul diplomatic sau consular respectiv sau pot fi oprite 

de soţii respectivi pentru justificare, când se vor înapoia, eventual în România.  

§ 5. La primirea instrucţiunilor de faţă, şefii de misiune şi de oficiu, vor dispune ca să se însemne cu 

condeiul următoarele cuvinte în marginea capitolului III, 12 § 52 şi § 78: 

„A se observa dovezile de sănătate menţionate la Manual III, 12 Urmarea I-a". 

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

Gh. Lecca 

Ministru plenipotenţiar, 

Secretar general administrativ Directorul Afacerilor Consulare 

Karadja 

Ad. nr. 103.053 din 23 noiembrie 1943 
URMAREA a 2-a36 

Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă 

CĂSĂTORIA37 

Monitorul Oficial nr. 68 din 21 martie 1944, publică: 
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Legea nr. 154 

pentru modificarea articolului 127 din Codul Civil.  

„Nu este iertat bărbatului înainte de 21 de ani şi femeii înainte de 18 ani să se căsătorească".  

Oficiile diplomatice şi consulare vor avea în vedere această modificare a dispoziţiunilor legale până acum în 

vigoare, făcând cuvenita rectificare cu mâna în marginea paragrafului 57 şi 79 din Manual III, 12. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, 

DIRECTORUL AFACERILOR 

STRĂINE Karadja38
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STATUTUL PERSONAL39 

§ 1. Deşi nu se prea vede cazul când un oficiu diplomatic sau consular românesc ar putea fi chemat să ia o 

hotărâre asupra statutului personal al unui român, în viaţă sau decedat, această chestiune fiind de fapt soluţionată de 

tribunal, este totuşi util ca următoarele principii generale să fie însemnate în acest Manual: 

§ 2. Statutul personal este starea şi capacitatea unei persoane. 

Art. 2 din Codul Civil dispune între altele: „Legile relative la starea civilă şi la capacitatea persoanelor 

urmăresc pe români, chiar dacă ei îşi au reşedinţa în străinătate". 

Regula generală este deci că, în caz de conflicte de legi, toate chestiunile de divorţ, tutelă, legitimare, 

filiaţiune, declararea morţii prezumate, succesiune etc. ale unui român, urmează să fie dezlegate de autorităţile 

noastre competente după legea română, această lege fiind deci aplicată, în asemenea cazuri, de tribunalele noastre. 

Felul în care legiuitorul român a dezlegat vechiul controvers, dacă statutul personal urmează legea 

naţionalităţii sau legea domiciliului celui în cauză, este logic, deoarece acel statut are ca funcţiune socială primordială 

proteguirea individului. Această datorie de protecţie cade asupra statului naţional, nu asupra statului de domiciliu.  

Pentru imobilele posedate în România de un străin, tribunalele noastre vor urma însă lex loci, conform art. 

2 din Cod. Civ., care spune între altele: „numai imobilele aflătoare în cuprinsul teritoriului României sunt supuse 

legilor române, chiar dacă ele sunt posedate de străini. Acest principiu şi aplicarea lui prin reciprocitate , asupra 

bunurilor imobile posedate de români în străinătate, este discutat la Manual III, 10 „Succesiuni". Acest text trebuie 

interpretat în sensul că atât mobilele cât şi imobilele considerate în mod individual (ut singuli) sunt guvernate de legile 

situaţiunii lor reale. 

§ 3. Principiul naţional urmat, precum am văzut, de România, este acceptat de alte ţări, ca: Franţa, Belgia, 

Italia, Spania, Ţările-de-Jos, Suedia, Germania de azi (Polonia), Japonia, China, Brazilia, Egipt
a
. 

§ 4. În lipsă de convenţii sociale, ţările anglo-saxone, cu vechiul lor „common law", soluţionează conflictele 

de legi, aplicând legea teritorială, în cazurile când trebuie stabilit întâi statutul personal al unui individ.  

Un principiu similar, cel al domiciliului, este urmat de legea daneză şi norvegiană, cum este şi cazul în 

majoritatea ţărilor Americii de Sud. 

Exemplu: Succesiunea unui român domiciliat în Anglia va fi lichidată de tribunalul din Londra, după 

dreptul englez, pe când tribunalul românesc va aplica dreptul nostru, pentru acelaşi caz. Punctul nostru de vedere va 

fi acceptat, dacă este cazul, de justiţia germană, pe când orice bunuri mobiliare sau imobiliare în litigiu, ce va fi lăsat 

defunctul în Danemarca, vor fi atribuite moştenitorilor sau legatarilor, conform principi ilor stabilite de dreptul 

englez, dacă pricina este supusă hotărârii unui tribunal danez.  

§ 5. O atitudine cu totul deosebită, este cea luată de Elveţia. Adoptându-se un sistem mixt, tribunalele din 

acea ţară vor aplica legea elveţiană, când este vorba de statutul personal al unui străin domiciliat în Elveţia, aplicând 

însă aceeaşi lege în cazul unui elveţian domiciliat într-o altă ţară. 

Exemplu: Succesiunea unui român domiciliat în Elveţia, va fi lichidată de autorităţile locale, după legea 

elveţiană, pe când succesiunea unui elveţian domiciliat în 
a
 Jurisdicţiunea în materie de statut personal al cetăţenilor 

români din Egipt cădea în sarcina tribunalelor noastre consulare (Cairo şi Alexandria), până la ruperea relaţiunilor 

diplomatice dintre cele două ţări, la 15 decembrie 1941.
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Bucureşti va fi lichidată de tribunalele elveţiene după aceeaşi lege. In primul caz, avem un conflict de legi între cea 

română şi elveţiană - în al doilea caz însă, există o concordanţă între cele două sisteme  de drept. Situaţia Elveţiei ca 

ţară de refugiu pentru atâţia străini, justifică, într-o anumită măsură, această atitudine lipsită de logică şi de natură să 

provoace numeroase conflicte de legi. 

§ 6. Sunt totuşi cazuri când şi tribunalele noastre vor socoti oportun şi chiar necesar să urmeze legea de 

domiciliu, lex loci actus sau lex fori - astfel este cazul cu apatrizii. In unele ţări se procedează la fel cu persoanele 

având o dublă naţionalitate. Dreptul nostru ignorează însă dubla naţionalitate, luând în  seamă numai cea română şi 

fără a se preocupa dacă cetăţeanul Român se poate prevala şi de o naţionalitate străină, cât timp n-a făcut acte 

pozitive pentru acest scop (v. Manual II, 4 „Dubla naţionalitate"). 

Dacă însă este vorba de un străin având mai multe naţionalităţi străine şi domiciliat în România, tribunalul 

român va hotărî, de la caz la caz, legea naţională care trebuie aplicată, stabilind mai întâi care din naţionalităţile 

străinului va trebui recunoscută de noi.  

§ 7. Mai trebuiesc amintite ţările cu mai multe legislaţii, adesea contradictorii, spre a arăta cât de 

complicată este uneori chestiunea tratată. Cităm cazul cu Anglia şi Scoţia, diferitele state alcătuind Statele Unite, 

chiar România fiind în acest caz, cât timp nu vom avea un Cod Civil unificat. Trebuie vorbit în asemenea cazuri cu 

multă prudenţă despre „legea naţională", chestiunea fiind adesea care din legile naţionale hotărăşte statutul personal, 

în fiecare caz individual. In cazul nostru, se alege de fapt legea localităţii de origine a  provinciei, judeţului sau 

comunei unde cel în cauză posedă un drept de indigenat sau apartenenţă sau eventual, legea ultimului său domiciliu în 

patrie, dacă el este stabilit în străinătate. 

Oficiile vor avea aceasta în vedere, când este vorba de statutul personal al unor cetăţeni români originari 

din Ardeal. Fiecare caz care se prezintă la un oficiu românesc în străinătate, va fi supus pentru cercetare autorităţilor 

competente în România, prin mijlocirea Ministerului
40

. 

§ 8. Pentru statutul personal în legătură cu chestiunile de căsătorie, se vor vedea dispoziţiunile Codului 

Civil, art. 127, până la 210, dispoziţiunile Legii şi regulamentului privitor la actele de stare civilă (Manual III, 11) şi 

instrucţiunile date pentru aplicarea acestei legi (Manual III, 12). 

§ 9. In materie de despărţenie a românilor domiciliaţi în străinătate, se va observa că determinarea instanţei 

competente nu se face după legile care alcătuiesc statutul lor personal, ci în conformitate cu legile de procedură în 

vigoare în ţara străină în care locuiesc (v. Manual III, 15 § 3). 

§ 10. Cele de mai sus n-au avut drept scop să adâncească această problemă complicată. Am ţinut numai să 

amintim conflictele de legi ce se ivesc într-una în această materie şi care duc mereu la situaţii inextricabile ce nu pot fi 

soluţionate decât pe cale diplomatică şi prin bunăvoinţa arătată de toate părţile interesate, când sunt în joc - în acelaşi 

timp - interese româneşti cât şi străine, contradictorii.  

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor în străinătate cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942, fiind examinate şi găsite bune de către d-nii profesor universitar A. Juvara şi M. Paleologu, membru în Consiliul 

Superior al Avocaţilor Publici. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 
41

CINE ESTE SOCOTIT EVREU42 

DE JUSTIŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA ROMÂNEASCĂ 

§ 1. Situaţia juridică a evreilor din România este reglementată de Decretul-lege nr. 2.650 din 8 august 1940, 

publicat în Monitorul Oficial nr. 182 din 9 august 1940. 

Art. 2 din acest decret-lege are următorul cuprins: 

„Sunt socotiţi evrei în înţelesul acestui decret cu putere de lege: 

a) Cei de religie mozaică; 

b) Cei născuţi din părinţi de religie mozaică; 
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c) Creştinii născuţi din părinţi de religie mozaică, nebotezaţi;  

d) Creştinii născuţi din mamă creştină şi tată de religie mozaică, nebotezat;  

e) Cei născuţi din mamă de religie mozaică, afară din căsătorie; femeile intrând în alineatele 

premergătoare, căsătorite cu creştini, dacă au trecut la creştinism, cel mai târziu un an înainte de 

înfiinţarea Partidului Naţiunii. 

Evreii de sânge - atei - sunt socotiţi evrei în sensul acestui decret cu putere de lege. 

Trecerea la creştinism a celor de religiune mozaică, după punerea în aplicare a decretului, nu schimbă 

calitatea de evreu astfel cum este statornicită de acest decret cu putere de lege. 

Cei ce fac parte la publicarea prezentului decret cu putere de lege, din comunităţile religioase evreieşti, sunt 

socotiţi de religie mozaică". 

CATEGORII DE EVREI 

§ 2. Cele trei categorii stabilite de dreptul nostru, sunt indicate la art. 3-6 ale aceluiaşi decret-lege. Aceste 

texte au următorul cuprins: 

„Art. 3. - Evreii se împart în ceea ce priveşte starea lor juridică în trei categorii, numite în acest decret cu putere 

de lege: categoria I-a, categoria II-a şi categoria III-a. 

Art. 4. - Categoria I-a este alcătuită din evreii veniţi din România după 30 decembrie 1918. 

Art. 5. - Categoria II-a în înţelesul acestui decret cu putere de lege este alcătuită din: 

a) cei ce au căpătat naturalizarea prin lege individuală sau dispoziţiune legală individuală până la 30 

decembrie 1918; 

b) cei ce au dobândit naturalizarea, în mod efectiv, în temeiul art. 7 pagina 2, lit. e din Constituţia modificată la 

1879, servind ţara sub drapel în timpul războiului pentru independenţă; 

c) cei ce locuind în Dobrogea au dobândit naturalizarea în temeiul art. 133 adiţional al Constituţiei din 1879, 

art. 4 al Legii din 9 martie 1880, în temeiul Legii din 19 aprilie 1909, din 14 aprilie 1910 şi 3 martie 1912;  

d) cei ce au luptat în linia de foc în războaiele României, pentru România, cu excepţia celor dispăruţi sau 

trecuţi în teritoriul ocupat; 

e) cei răniţi, decoraţi, citaţi cu ordin pentru acte de bravură în timpul războiului; 

f) urmaşii celor morţi în războaiele României şi urmaşii celor cuprinşi în alineatele precedente. 

Art. 6. - Categoria III-a este alcătuită din evreii care nu fac parte din categoriile I-a şi II-a". 

Urmează articolele referitoare la interdicţii, etc. 

§ 3. Oficiile diplomatice şi consulare vor lua criteriile de sus drept hotărâtoare, ori de câte ori va fi vorba de 

chestiuni de naţionalitate, paşapoarte militare, de căsătorie, de succesiuni, de tutelă, de înapoiere în ţară sau de alte 

măsuri administrative, legiferate de la 1940 încoace şi chiar atunci când este vorba să se angajeze un om de serviciu la 

unul din oficiile noastre. 

§ 4. Este de observat totuşi că criteriile expuse în Decretul-lege citat mai sus nu sunt singurele aplicabile 

pentru a preciza caracterul semit, în legislaţia noastră. Astfel, în chestiuni de drepturi matrimoniale, legiuitorul 

român a socotit necesar să extindă noţiunea de „evreu" şi la alte categorii de cetăţeni decât cei arătaţi.  

Avem de fapt un număr destul de însemnat de decrete-legi în care găsim definiţii mai mult sau mai puţin 

divergente ale noţiunii de „evreu", existând şi numeroase jurisprudenţe în această materie.  

În afară de Decretul-lege nr. 2.650 din 1940, menţionat mai sus, găsim astfel definirea de „evreu" în 

următoarele decrete-legi şi regulamente, aplicarea făcându-se însă numai în cadrul acelor legi: 

a) Decretul-lege nr. 3.347 (Monitorul Oficial nr. 233 din 3 octombrie 1940), referitor la trecerea 

proprietăţilor rurale în patrimoniul statului;  

b) Decretul-lege nr. 3.968 (Monitorul Oficial nr. 286 din 4 decembrie 1940), referitor la excluderea evreilor 

de la dreptul de deţinere a vaselor şi plutitoarelor maritime şi fluviale;  
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c) Decretul-lege nr. 842 (Monitorul Oficial nr. 74 din 28 martie 1941), referitor la trecerea proprietăţilor 

urbane evreieşti în patrimoniul statului şi 

d) Regulamentul nr. 2.030 din 12 iulie 1941 (Monitorul Oficial nr. 164 din 14 iulie 1941), referitor la statutul 

militar al evreilor. 

CAZURI DUBIOASE 

§ 5. Textele amintite la § 4, cuprind aproape toate cazurile ce s-ar putea ivi în situaţia de astăzi a dreptului 

nostru. 

Procedura cazurilor dubioase s-a prevăzut prin art. 19 din Decretul-lege nr. 2.650 din 1940. 

Această procedură depăşind cadrul îndatoririlor oficiilor noastre, toate cazurile dubioase sau nehotărâte 

vor fi supuse de urgenţă Ministerului, prin rapoarte amănunţite, însoţite de interogatorii completate după normele 

expuse la Manual II, 12. 

Oficiile vor face aceasta: 

a) înainte de a elibera sau prelungi paşapoarte, atunci când sunt cauze serioase pentru a bănui o 

ascendenţă semită; 

b) înainte de a autentifica acte de dispoziţie asupra unor bunuri ce ar urma poate să fie trecute de fapt în 

patrimoniul statului, sau 

c) înainte de a angaja în orice fel răspunderea statului sau oficiului.  

INTERPRETARE ŞI LĂMURIRI 

§ 6. Unele articole din Decretul-lege nr. 2.650 din 1940 au nevoie, de interpretări sau completări, ceea ce a şi 

fost făcut uneori pe cale administrativă, în alte cazuri urmând să fie fixate prin jurisprudenţe.  

Oficiile noastre vor avea de pe acum în vedere următoarele:
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a) Cuvântul „nebotezaţi" şi „botezat" de la literele c şi d, ale art. 2 din Decretul-lege menţionat, se referă 

la situaţiunea din momentul naşterii, aşa încât dacă părintele unei persoane era nebotezat în momentul naşterii 

copilului, cel născut are calitatea juridică de „evreu" (adresa Ministerului de Justiţie nr. 126.604  din 25 octombrie 

1941); 

b) Art. 19 din acelaşi Decret-lege, prevede că cei care se află în îndoială asupra calităţii lor de evrei sau a 

categoriei din care fac parte, puteau îndrepta cerere provocatorie direct curţii administrative competente, în termen 

de trei luni de la publicarea decretului. 

Reiese deci că orice cerere provocatorie prezentată după data de 9 noiembrie 1940 este tardivă, iar cazurile 

de îndoială urmează să fie lămurite după aceea pe cale administrativă sau de către instanţele judiciare competente, în 

urma cererii Ministerului Public; 

c) Dintr-o hotărâre luată de „Comisia Centrală de Judecată de pe lângă Centrul Naţional de 

Românizare", formată din trei consilieri de la înalta Curte de Casaţie (în cazul  

C. Hiot
43

), pe baza decretelor-legi în vigoare în această materie, se trage concluziunea că criteriul calificării de 

„evreu", în chestiuni de drepturi patrimoniale, se găseşte exclusiv, în ascendenţa semită; 

d) Partidul Naţiunii menţionat la art. 2, lit. f, din Decretul-lege nr. 2.650 din 1940 a fost înfiinţat prin 

Decretul nr. 2.056, publicat în Monitorul Oficial nr. 142 din 22 iunie 1940. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor în străinătate cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942. 

Au fost examinate de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al Avocaţilor Publici, fiind găsite 

conform legilor în vigoare. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca.



III, 15 

527 

 

 

DESPĂRŢENIA44 

I. Dispoziţiuni legale 

A. Legi interne 

§ 1. Chestiunile privitoare la căsătorie şi la desfacerea căsătoriei sunt considerate ca fiind de ordine publică. 

In rezolvarea lor, oficiile vor avea în vedere următoarele dispoziţiuni legale interne:  

a) Codul Civil, art. 211-285; 

b) Legea privitoare la actele stării civile, art.: 11, 14, 15 şi 38 şi regulamentul zisei legi, art. 4, lit. b, d şi f, 

art. 14, 32, 108, al. 5, lit. b şi c, al. 6, art. 137-156 (v. Manual III, 11); 

c) Legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 1939 (art. 36, al.  

2, v. Manual II, 1 dacă este vorba de o cetăţeană română căsătorită cu un străin şi art. 36, al.  

3, dacă este vorba de o străină devenită româncă prin căsătorie); 

d) Legea naţionalităţii din 1924, art. 40 (dacă este vorba de o străină care a dobândit naţionalitatea 

română prin căsătorie şi a cărei căsătorie a fost desfăcută înainte de 1 februarie 1939); 

e) Legea naţionalităţii din 1939, art. 54 (dacă este vorba de o româncă devenită străină prin căsătorie); 

f) Pentru Ardeal, Legea XXXI/1894 (art. 75-107), este aplicabilă cu începere de la 1 ianuarie 1929. Oficiile 

vor cere acest text de la Minister, în caz de nevoie. 

B. Convenţii 

Prin diferite convenţii internaţionale, s-a încercat o codificare a dreptului internaţional în această materie, 

evitându-se astfel pe cât posibil, conflicte de legi în chestiuni de divorţ (v. Condica Tratatelor [F.C. Nanu, Condica 

Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I- 

III, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, vol. I, 1938, 354 p; vol. II, 1938, p. 

355-687, 88 p.; vol. III, Legăminte din anii 1938-1941 şi adausuri la volumele I şi II (1354-1937), 1942, 147 p.]). 

Convenţia internaţională de bază este cea de la Haga din 12 iunie 1902, a cărui text original în limba franceză 

se anexează (anexa 1). Convenţia a fost promulgată în România prin Decretul-regal nr. 873 din 10 martie 1904, 

intrând în vigoare pe ziua de 1 septembrie 1904 (Cond. Trat., nr. 1.282 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor 

legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.282, p. 387388]). 

Acest text îşi menţine însemnătatea ca doctrină, cu toate că puţine state mai sunt legate de el.  

Convenţia n-a fost până acum denunţată de: România, Luxemburg, Ţările de Jos, Spania, Portugalia, Italia 

(Polonia), care se consideră şi astăzi legate. 

Dispoziţiunile convenţiei se aplică între România şi Ungaria, pe baza Acordului de la Bucureşti din 16 aprilie 

1924 (Condica Tratatelor, nr. 1.079 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului 

Afacerilor Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.079, 

p. 317]). 

Cu Elveţia, avem o declaraţie prin schimb de note din 11 mai 1923, cu privire la executarea reciprocă a 

hotărârilor civile, pronunţate de instanţele judecătoreşti. 

II. Competenţa 

§ 2. Lăsând la o parte dispoziţiunile relative la competenţa tribunalelor cuprinse în Convenţia Internaţională 

de la Haga, menţionate mai sus (anexa 1), se vor observa dispoziţiunile art. 216 Cod. Civ., care dispune că tribunalul 

civil al districtului în care soţii au domiciliul, este singurul competent pentru a pronunţa un divorţ.  



MANUAL III, 15 

528 

 

 

Femeia măritată, neavând alt domiciliu decât acela al soţului său, conform art. 93 Cod. Civ., reiese că 

tribunalul competent este cel din locul de domiciliu al acestuia. 

Acţiunea de divorţ este o acţiune personală. Aceasta este raţiunea pentru care ea trebuie intentată la 

tribunalul sau autoritatea competentă
a
 a locului unde soţul pârât îşi are domiciliul. Dacă însă acţiunea a fost adresată 

altui tribunal, acest fapt nu constituie o nulitate de drept şi tribunalul sesizat va putea judeca totuşi, dacă părţile nu au  

invocat incompetenţa (Cas. nr. 914 din 30/3/937, în cazul lui Guil. Füller). 

III. Legea de urmat şi determinarea instanţei competente în străinătate 

§ 3. Conform art. 2 Cod. Civ.: „Legile relative la starea civilă şi la capacitatea persoanelor urmăresc pe 

români chiar când ei îşi au reşedinţa în străinătate"
125

. 

Divorţul se poate pronunţa pentru cauzele determinate de legea naţională, cu condiţiunea ca aceste cauze să 

fie admise după legea locului. Legea noastră naţională poate fi aplicată în ţara unde se judecă divorţul, cu condiţiunea 

ca să nu contravină legilor de ordine publică internă a ţării respective.  

Determinarea instanţei competentă să judece divorţul, condiţiunile de formă fiind cele prevăzute de legea 

română - respectiv de „legiurile fundamentale" şi de Codul Civil austriac pentru Ardeal - nu se face însă după statutul 

personal al celor în cauză, când este vorba de români domiciliaţi în străinătate, ci în conformitate cu legile de 

procedură în vigoare în ţara străină în care se găsesc (Cas. I, Dec. 1.665/935, „P.R." 1937, I, p. 65 [Cas I, 22 noiembrie 

1935. Divorţ. Soţi domiciliaţi în străinătate. Competenţă. Acte. Examen. Putere suverană. Sentinţă de divorţ pronunţată în 

străinătate. Soţi străini. Transcrierea în România nu este necesară. Cetăţenia română. Supuşi ruşi. Efect retroactiv. 

Mărginirea lui numai la situaţiunea naţionalităţii (Art.

                                                        
a Observaţie: sunt ţări unde divorţul nu se pronunţă de tribunal, ci de exemplu, pe cale administrativă şi de către 

şeful statului (în Danemarca şi Norvegia), prin decret-lege (în Irlanda), prin declaraţie făcută în faţa ofiţerului 

stării civile (în Rusia Sovietică) ş.a.m.d. (v. Martin Wolff, Internationales Privatrecht, Berlin, 1933, p. 128 [Martin 

Wolff, Internationales Privatrecht, Erste Auflage, Berlin, Julius Springer Verlag, 1933, 159 p.]). Următoarele ţări 

nu admit divorţul, ci numai separaţia de corp, în sensul dreptului canonic: Italia, Argentina, Brazilia şi Chile; 

conform art. 1 din anexa alăturată, tribunalele române nu vor pronunţa divorţul unei românce căsătorită cu un 

cetăţean al unuia din aceste state. 

Jurisdicţiunea altor state (Ungaria şi Grecia) îşi rezervă singură să pronunţe divorţul propriilor lor cetăţeni, 

nerecunoscând competenţa tribunalelor străine (v. interesantele capitole referitoare la despărţenie în Leo 

Raape, op. cit., Vol. II, Berlin, 1939, pag. 171-189 [Leo Raape, Deutsches internationales Privatrecht. Anwendung 

fremden Rechts, Band II, Berlin, Franz Vahlen Verlag, 1939, 141-397 p.]). 
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12 Constituţie, art. 216, 219, 237 şi 246 Cod Civil). In: „Pandectele Române. Repertoriu lunar de jurisprudenţă, 

doctrină şi legislaţie, Partea a I-a, Jurisprudenţa Curţii de Casaţie", anul XVI, Bucureşti, Editura Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, 1937, p. 65-71]). 

IV. Românca părăsită de soţul ei 

§ 4. Ce poate face o româncă sau o femeie născută româncă, legată prin căsătorie de un soţ care a părăsit -o 

şi al cărui domiciliu nu-i este cunoscut ? (caz destul de frecvent, mai ales pentru soţiile marinarilor). 

Dacă această româncă sau fostă româncă este domiciliată în străinătate, ea va putea încerca să obţină 

divorţul la tribunalul străin al locului ultimului domiciliu al bărbatului. Dacă acel tribunal se declară competent şi 

pronunţă despărţenia, femeia va avea grijă ca sentinţa să fie înscrisă în România şi în ţara unde a fost celebrată 

căsătoria, în registrele stării civile, pentru ca despărţenia să poată fi recunoscută de oficiile noastre diplomatice şi 

consulare, în condiţiunile arătate mai jos la § 6. Dacă tribunalul străin şi-ar declina competenţa, n-ar rămâne altă cale 

de urmat decât ca femeia să se înapoieze în România unde va încerca să obţină un divorţ.  

Întrucât - după declaraţia femeii - domiciliul soţului este necunoscut, ea va putea obţine divorţul în ţară, în 

care scop va avea însă negreşit nevoie de serviciile unui avocat. 

Se vor observa şi dispoziţiunile din Manual III, 5 „Declaraţia morţii prezumate a celor dispăruţi".  

Asemenea cazuri merită toată solicitudinea oficiilor noastre, indiferent de faptul dacă femeia a pierdut sau 

nu cetăţenia română, punctul important fiind ca ea să fie născută româncă (v. principiul stabilit la Manual III, 6 § 3). 

V. Validitatea sentinţelor de despărţenie pronunţate în ţară 

§ 5. a) Sentinţele pronunţate în ţară, trebuiesc înscrise conform art. 246 şi 248 Cod. Civ., în termen de două 

luni, în registrele de stare civilă în care s-a înscris căsătoria (Leg. st. civ., art. 14, al. 2); 

b) Dacă sentinţa pronunţată în ţară, desface o căsătorie celebrată în străinătate, în faţa unui ofiţer de stare 

civilă sau altei autorităţi competente străine şi căsătoria nu a fost încă înscrisă în România, această căsătorie va fi 

înscrisă la oficiul stării civile al comunei din ţară, unde bărbatul a domiciliat, la intentarea acţiunii de divorţ (Leg. st. 

civ., art. 38 şi reg. st. civ., art. 151, lit. b). 

O asemenea înscriere a unei căsătorii încheiată în străinătate, poate fi efectuată oricând, legea nefixând  nici 

un termen. 

Sentinţa de divorţ va fi apoi înscrisă în acelaşi registru de stare civilă într-un termen de două luni, 

urmându-se principiul expus mai sus, la lit. a. 

În cazul unei despărţenii obţinută în România, nu există din partea noastră nici o obligaţie de înscriere, a 

desfacerii căsătoriei, în registrul stării civile din străinătate, „căci autorităţile unui Stat străin nu pot fi obligate să 

îndeplinească o formalitate prevăzută de legea română" (Cas. 914 din 30 martie 1937, în cazul lui Guil. Füller). 

Cu toate acestea, soţul care domiciliază în străinătate va trebui să înscrie sentinţa de divorţ şi la oficiul stării 

civile străin, care a celebrat căsătoria, dacă legea străină prevede o astfel de înscriere, pentru a nu fi considerat bigam 

faţă de acea lege, dacă s-ar căsători din nou. 

Sentinţa pronunţată în ţară desfăcând o căsătorie încheiată la un oficiu diplomatic sau consular al ţării 

(deci, întotdeauna între români), va fi înscrisă potrivit art. 153 din regulamentul stării civile şi art. 38 din Legea stării 

civile: 

1. In registrele de stare civilă ale oficiului din România, care a înscris actul de căsătorie, sau 

2. In cazul când actul de căsătorie nu a fost înscris în România, sentinţa de divorţ va fi înscrisă la oficiul de 

stare civilă al comunei din ţară unde bărbatul a fost domiciliat la intentarea acţiunii de divorţ şi anume, în „registrul 

special" (conform art. 151 b şi 152 din regulamentul stării civile).  

3. In afară şi pe lângă această înscriere, sentinţa de divorţ va fi înscrisă şi în exemplarul din registrul unde 

a fost înscrisă căsătoria şi care a fost depus, în anul urmând căsătoria, la tribunalul Ilfov, conform art. 14 al reg. st. 

civ. 
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La prezentarea unui „certificat de despărţenie", emis de unul din oficiile de stare civilă menţionate mai sus, 

sub 1 sau 2, împreună cu un certificat emis de grefa Tribunalului Ilfov, arătând că înscrierea despărţeniei a fost 

efectuată şi în registrul respectiv sau la primirea unui ordin precis dat de acest Departament - oficiul diplomatic sau 

consular român care a celebrat căsătoria, va efectua înscrierea despărţeniei în registrul său de stare civilă, conform 

celor arătate la § 8 de mai jos. 

Odată cu înscrierea, se va face următoarea însemnare pe dosul certificatului de despărţenie prezentat şi pe 

dosul certificatului susmenţionat, emis de grefa Tribunalului Ilfov, acest certificat rămânând în posesia părţii 

interesate: consulatul general al României 

din ..................................... în urma cererii înregistrată sub nr .................................. , din..............................., am făcut 

menţiune de desfacere în rubrica respectivă a actului de căsătorie respectiv păstrat în arhivele acestui oficiu.  

Ofiţer al stării civile, 

(ss) ..........................  Cancelar, făcând funcţiune de grefier, 

(ss) .................................................................  

VI. Validitatea sentinţelor de despărţenie pronunţate în străinătate 

§ 9. a) Dacă căsătoria a fost celebrată în România şi desfăcută în străinătate, sentinţa de divorţ va fi înscrisă 

cât mai curând la oficiul stării civile care a celebrat căsătoria. 

Inscrierea se va putea face numai pe baza încuviinţării date de tribunalul român în circumscripţiunea 

căruia se află acel oficiu (reg. st. civ. art. 154); 

b) Dacă o căsătorie celebrată în străinătate a fost înscrisă în România, înscrierea sentinţei de divorţ în 

registrul respectiv, se va face tot pe baza încuviinţării date de tribunalul român în circumscripţiunea căruia se află 

oficiul unde a fost înscrisă căsătoria (reg. st. civ., art. 154); 

c) Dacă căsătoria celebrată în străinătate nu a fost înscrisă în România, această înscriere se va face 

conform Legii actelor de stare civilă, art. 38, la oficiul stării civile al ultimului domiciliu al soţului sau în cazul în care 

domiciliul soţului nu este cunoscut sau se află în străinătate, înscrierea se va face la oficiul stării civile al primului 

sector al capitalei. 

Se va proceda apoi la înscrierea sentinţei de divorţ, după încuviinţarea tribunalului românesc competent 

„ratione loci"; 

înscrierea sentinţei în registrele de stare civilă păstrat la oficiul diplomatic sau consular care a celebrat 

căsătoria, se va putea face numai în condiţiunile arătate mai sus la § 5, lit. c.  

VII. Recunoaşterea de către oficii a actelor de divorţ prezentate 

§ 7. Oficiile vor recunoaşte desfacerea unei căsătorii, indiferent de tribunalul sau autoritatea românească 

sau străină care va fi pronunţat-o, de îndată ce vor fi înscris sentinţa în registrele lor de stare civilă, conform celor 

arătate mai sus la § 5, lit. c şi § 6, lit. d. 

în caz contrar, cei în drept vor prezenta dovezi că s-au supus atât dispoziţiunilor legii române cât şi celor 

prevăzute de legea ţării străine, unde au obţinut eventual divorţul
b
. 

Spre a dovedi acest lucru vor prezenta oficiului: 

a) Un „certificat de despărţenie", eliberat de oficiul stării civile competent din România şi dacă este cazul, 

o dovadă similară, emisă de autoritatea competentă a ţării străine. 

Certificatele emise de autorităţile române n-au nevoie să fie legalizate, cât timp oficiul are motiv să creadă 

că sunt de bună credinţă. Dovezile emise de autorităţile străine vor fi legalizate, conform celor arătate la Manual III, 1 

§ 14 sau § 16; 

b) Se va mai prezenta o copie de pe sentinţa de divorţ emisă de grefa tribunalului respectiv. 

Actele menţionate vor fi depuse la dosar în copii fotostatice sau în copii obişnuite, certificate şi legalizate de 
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oficiul însuşi, originalul fiind înapoiat celor în drept conform principiului stabilit la Manual III, 16. 

VIII. Cum se face o înscriere de divorţ în registrul de stare civilă al unui oficiu în  

străinătate 

§ 8. înscrierile de desfacere a unei căsătorii în registrele de stare civilă ale unui oficiu diplomatic sau 

consular, vor fi făcute numai în urma unui ordin precis de la Minister sau conform celor arătate mai sus, la § 5, lit. c şi 

§ 6, lit. d. oficiul va raporta Ministerului înscrierea în chiar ziua când a fost efectuată: 

a) înscrierea pe actul de naştere în registrul pentru născuţi se va face, dacă este cazul, în rubrica  10 şi va 

avea următorul cuprins: 

„Căsătoria dintre ........................................ şi .................... s-a desfăcut prin sentinţa tribunalului 

 ...........................  nr ........................... din  ..............................  194...., conf. certif. de despărţenie emis de 

Primăria  ................................... , sub nr .................................  din  ............................. , arătat în original la acest 

oficiu (sau conform ordinului Ministerului Afacerilor Străine nr ............................................................................  din 

 ........................... ). 

Nr ...................... şi data ........................  

Ofiţer al stării civile (ss) .........................  

Cancelar, făcând funcţiunea de grefier, 

(ss) ............................................................  

b
 De observat lămuririle cuprinse în Observaţia, la § 2 de mai sus. 

b) Înscrierea pe actul de căsătorie în registrul pentru căsătoriţi se va  face în rubrica 

9 şi va avea următorul cuprins: „Căsătoria desfăcută prin sentinţa tribunalului  ................................................................  

nr ............  din  ...........................  194.... conform certificatului de despărţenie emis de Primăria 

 ...................... sub nr .................  din  ........................., arătat în original la acest oficiu (sau conform 

ordinului Ministerului Af. Străine nr ................................... din ......................... ). 

Nr ......................... şi data ...............................  

Ofiţer al stării civile (ss) ........................  

Cancelar, făcând funcţiunea de grefier 

(ss) ...........................................................  

IX. Ce dovedesc înscrierea unui divorţ în registrele de stare civilă ale oficiului însuşi şi certificatele şi sentinţa 

menţionată mai sus la § 7 

§ 9. Înscrierea şi actele prezentate dovedesc oficiului: 

a) că despărţenia este recunoscută de justiţia şi administraţia românească; 

b) că a dobândit autoritatea de lucru judecat; 

c) cum s-a pronunţat divorţul; 

d) ce nume urmează să poarte pe viitor femeia divorţată; 

e) măsurile luate de tribunal în privinţa copiilor eventuali şi a averii foştilor soţi.  

Dacă actele prezentate nu arată aceste lucruri, se va referi cazul Ministerului, în  

măsura în care aceasta se va dovedi necesar. 

X. Îndatoririle oficiilor când au recunoscut despărţenia 

§ 10. Despărţenia fiind recunoscută de un oficiu, acesta va proceda precum urmează:  

a) va şterge numele femeii divorţate din paşaportul românesc al fostului ei soţ, dacă este cazul, şi din fişa 

lui de înmatriculare (procedând după cum este arătat la Manual II, 10 § 10-12 şi Manual II, 5 A § 22); 
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b) va cerceta în sentinţa de divorţ la ce nume are drept pe viitor, femeia divorţată. Până la clarificarea 

definitivă a acestei chestiuni, oficiile o vor înscrie sub numele ce purta înainte de divorţ;  

c) va înscrie pe femeia divorţată pe o fişă de înmatriculare, clasată în grupa cuvenită din cartoteca de 

înmatriculare, avându-se în vedere dispoziţiunile din Manual II, 5 A § 18 şi 20; 

d) va începe un nou dosar pe numele femeii divorţate, dacă este probabil că ea urmează să beneficieze şi 

pe viitor, de cetăţenia română; 

e) va cerceta în cazul când femeia divorţată este născută străină, dacă aceasta mai are drept la 

naţionalitatea română, conform art. 36, al. 3 al Legii privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 

1939 (sau art. 40 al Legii naţionalităţii din 1924), urmând instrucţiunile date la Manual II, 3 B § 11; 

f) va elibera soţiei divorţate un nou paşaport, dacă este cazul, sau va modifica numele ei în paşaportul ce 

are, urmând dispoziţiunile date la Manual II, 10 şi II 6 şi raportând cazul Ministerului; 

g) cât timp naţionalitatea română a femeii divorţate nu este pe deplin stabilită, paşaportul eventual 

eliberat sau prelungit nu va fi decât cel mult pe un termen de şase 
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luni. Va purta pe pagina 4-a însemnarea: „O eventuală prelungire se va acorda numai după avizul favorabil 

al Ministerului Afacerilor Străine". 

Îndată ce Ministerul va fi dat instrucţiunile necesare, femeia divorţată se va bucura de paşaport naţional, în 

aceleaşi condiţiuni ca orice alt cetăţean român;  

h) în caz de distrugere sau pierdere a unor registre de stare civilă, se vor urma instrucţiunile date la 

Manual III, 12 „Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă".  

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor în străinătate cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942. 

Textul a fost examinat de d-l profesor Al. Juvara şi de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al 

Avocaţilor Publici, fiind găsite conform legilor în vigoare. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 

ANEXA I. 

CONVENTION POUR RÉGLER LES CONFLICTS DE LOIS ET DE JURISDICTION  

EN MATIÈRE DE DIVORCE ET DE SÉPARATION DE CORPS CONCLUE À LA 

HAYE LE 12 JUIN 1902 

Article 1. - Les époux ne peuvent former une demande en divorce qui si leur loi nationale et la loi du lieu où 

la demande este formée admettent le divorce l'une et l'autre. 

Il en est même de la séparation de corps. 

Article 2. - Le divorce ne peut être demandé que si, dans le cas dont il s'agit, il est admis à la fois par la loi 

nationale des époux et par la loi du lieu où la demande est formée encore que ce soit pour des causes différentes.  

Il en est de même de la séparation de corps. 

Article 3. - Nonobstant les dispositions des articles 1-er et 2, la loi nationale sera seule observée, si la loi du 

lieu où la demande est formée le prescrit ou le permet. 

Article 4. - La loi nationale indiquée par les articles précédents ne peut être invoquée pour donner à un fait 

que s'est passé alors que les époux ou l'un d'eux étaient d'une autre nationalité, le caractère d'une cause de divorce ou 

de séparation de corps. 

Article 5. - La demande en divorce ou en séparation de corps peut être formée: 

1. devant la juridiction compétente d'après la loi nationale des époux. 

2. devant la juridiction compétente du lieu où les époux sont domiciliés. Si, d'après leur législation 

nationale, les époux n'ont pas le même domicile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur.  

Dans le cas d'abandon et dans le cas d'un changement de domicile opéré après que la cause de divorce ou de 

séparation est intervenue, la demande peut aussi être formée devant la juridiction compétente du dernier domicile 

commun. Toutefois la juridiction étrangère reste compétente pour un mariage qui ne peut donner lieu à une demande 

en divorce ou en séparation de corps devant la juridiction nationale compétente.  

Article 6. - Dans le cas où les époux ne sont pas autorisés à former une demande en divorce ou en séparation 

de corps dans le pays où ils sont domiciliés, ils peuvent néanmoins l'un et l'autre s'adresser à la juridiction compétente 

de ce pays pour solliciter les mesures provisoires que prévoit sa législation en vue de la cessation de la vie en commun. 

Ces mesures seront maintenues si, dans le délai d'un an, elles sont confirmées par la juridiction nationale; elles ne 

dureront pas plus longtemps que ne le permet la loi du domicile.  
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Article 7. - Le divorce et la séparation de corps, prononcés par un tribunal compétente aux termes de 

l'article 5 seront reconnus partout, sous la condition que les clauses de la présente Convention aient été observées et 

que dans le cas où la décision aurait été rendue par défaut, le défendeur ait été cité conformément aux dispositions 

spéciales exigées par sa loi nationale pour reconnaître les jugements étrangers. 

Seront reconnus également partout le divorce et la séparation de corps prononcés par une juridiction 

administrative, si la loi de chacun des époux reconnaît le divorce et cette séparation.  

Article 8. - Si les époux n'ont pas la même nationalité, leur dernière législation commune devra, pour 

l'application des articles précédentes, être considérée comme leur loi nationale. 

Article 9. - La présente Convention ne s'applique qu'aux demandes en divorce ou en séparation de corps 

formées dans l'un des Etats contractants, si l'un des plaideurs au moins est ressortissant d'un de ces Etats.  

Aucun Etat ne s'oblige, par la présente Convention, à appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un Etat 

contractant. 

Article 10. - La présente Convention qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, 

sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à la Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera 

en mesure de le faire. 

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie certifiée conforme, sera remise par la voie 

diplomatique à chacun des Etats contractants.
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ACTE ŞI COPII LĂSATE LA DOSAR46 

§ 1. Potrivit art. 97 din Codul de Procedură Civilă, actele depuse în original la o instanţă judecătorească 

vor putea fi retrase de către partea care le-a depus, dacă se vor lăsa la dosar copii legalizate de grefierul instanţei, 

copii care fac dovadă deplină ca şi originalul (conform şi jurisprudenţei casaţiei nr. 914 din 30 martie 1937 în cazul 

Guil. Füller). 

§ 2. Principiul astfel stabilit pentru instanţele judecătoreşti, se aplică şi oficiilor diplomatice şi consulare, 

copiile certificate şi legalizate de ele (conform instrucţiunilor date la Manual III, 1), făcând dovadă deplină ca şi 

originalul. 

§ 3. Cu rezerva celor arătate mai jos la § 5 şi 6, oficiile nu vor mai primi acte originale, în păstrare, sau 

pentru a fi trimise în ţară spre cercetare, ci numai copii ce vor legaliza (cu scutire de taxe, dacă şeful oficiului 

hotărăşte astfel), cu condiţia însă ca actele originale să fie prezentate pentru examinare, precum s -a stabilit la Manual 

III, 1 § 88. 

§ 4. Se vor observa principiile stabilite în privinţa copiilor fotostatice sau fotografice (Manual III, 1 § 89) şi 

dispoziţiunile art. 1.188, al. 4 Cod. Civ., referitoare la copiile copiilor (Manual III, 1 § 90). 

§ 5. Actele asupra cărora există bănuieli că ar fi fost emise ilegal, plăsmuite, îndreptate sau prefăcute, vor fi 

oprite în original când va fi cu putinţă, spre a fi trimise sau înfăţişate autorităţilor în drept, pentru verificare. Îndată 

ce se va constata că bănuielile nu erau întemeiate, actele originale vor fi înapoiate posesorului, oprindu-se la dosar 

copii legalizate, dacă este cazul. 

§ 6. Prin acte, în sensul instrucţiunilor de faţă, nu se înţelege paşapoarte române perimate, care vor fi 

întotdeauna anulate (conform Manual II, 6 § 35), oprite la dosar (Manual II, 6 § 7), sau trimise Ministerului, după cum 

va fi situaţia, exceptându-se cazurile când ele urmează să fie prelungite (v. Manual II, 6 § 11). În privinţa actelor 

militare şi a celorlalte acte ce urmează să fie oprite la dosar, în caz de pierdere a cetăţeniei române, se vor observa 

dispoziţiunile date la Manual II, 16 § 7. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942. 

Au fost examinate de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al Avocaţilor Publici, fiind găsite 

conform legilor în vigoare. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca.
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47RECUN OAŞTEREA COPILULUI NELEGITIM ŞI LEGITIMAREA LUI  

A. Recunoaşterea 

I. Recunoaşterea conform legii române48 

§ 1. Deşi regulamentul consular din 1937 nu menţionează recunoaşterea copiilor nelegitimi, asemenea 

chestiuni pot intra totuşi în competenţa şefilor de misiune sau de oficiu, în calitatea lor notarială şi de ofiţeri de stare 

civilă
a
. 

§ 2. Oficiile vor recunoaşte ca valabile, dacă nimic nu se opune: 

1) Recunoaşterile făcute pe temeiul art. 304 Cod. Civ., adică: 

a) prin actul de naştere al copilului şi instrucţiunile date la Manual III, 12; 

b) printr-un act de recunoaştere autentificat de o autoritate românească (anexa 1); v. instrucţiunile 

generale date la Manual III, 1; 

c) prin actul de căsătorie al părinţilor copilului; v. instrucţiunile date la Manual III, 12. 

§ 3. 2) Actele de recunoaştere făcute în Ardeal sub formă de proces-verbal încheiat de ofiţerii stării civile 

(conf. reg. Legii actelor st. civile art. 27, al. 2), vor fi recunoscute de oficiile diplomatice şi consulare, ca şi când ar fi 

fost făcute sub forma autentică, aceasta pe temeiul art. 41 al Legii XXXTTT
b
 rămas în vigoare în Ardeal. 

§ 4. 3) Hotărârile tribunalelor române, date pe temeiul art. 307 Cod. Civ. sau Legii pentru stabilirea calităţii 

de copil recunoscut al celor morţi pe câmpul de luptă (Monitorul Oficial nr. 143 din 23 iunie 1942). 

La prezentarea unuia din actele menţionate la § 3, oficiile vor putea face însemnarea prevăzută la art. 68, 

Legea stării civile, pe actul de naştere al copilului (v. mai jos la § 20). Vor refuza însă această înscriere, cerând 

instrucţiunile necesare Ministerului, dacă ar constata împrejurări suspecte dând de bănuit că o legitimare prin 

căsătoria ulterioară a părinţilor copilului recunoscut ar fi lipsită de efect legal. Un exemplu ar fi dacă copilul figurează 

pe actul său de naştere în registrele de stare civilă ale oficiului sau în cele locale străine ca fiind legitim, născut din 

căsătoria mamei cu primul ei soţ (deşi copilul ar putea fi de fapt rezultatul unui adulter), v. § 19 şi 43 de mai jos.  

Oficiile vor fi întotdeauna foarte prudente înainte de a face asemenea însemnări, precum s-a arătat la 

Manual III, 12. 

II. Efectele recunoaşterii din punct de vedere al dreptului civil 

§ 5. Recunoaşterea în dreptul românesc actual nu este un act de sine stătător, ci unul preliminar al 

legitimării care singură produce efecte asupra stării civile a copilului.  

III. Pensii alimentare 

§ 6. Actul de recunoaştere din partea tatălui este însă în folosul mamei copilului (ca şi al copilului însuşi) din 

punct de vedere al drepturilor la daune, la cheltuielile de naştere şi ale lăuzei şi la o pensie alimentară, pe temeiul ar. 

998 Cod. Civ. şi al dreptului comun. 

a
 Regulamentul consular prevede, pe de altă parte, la art. 10 „referitor la legitimarea copiilor născuţi înainte de 

căsătorie, se va proceda conform dispoziţiunilor Codului Civil român". O atare legitimare nu poate fi efectuată însă 

fără ca copilul să fi fost întâi recunoscut de tatăl său.  
b
 Art. 41 este singurul din întreaga Lege austriacă XXXIII, rămas în vigoare în unele părţi din Ardeal, toate celelalte 

articole fiind abrogate prin Legea st. civ. 

Oficiile vor mai avea în vedere că, deşi cercetarea paternităţii nu este încă admisă în dreptul nostru
c
, 

exceptând în caz de răpire, etc. (art. 307 Cod. Civ.), s-a găsit totuşi că o acţiune „prin care mama unui copil natural 

cere tatălui să-i servească o pensie alimentară pentru întreţinerea copilului, pe baza obligaţiei luate în scris, nu 

constituie o acţiune în cercetarea paternităţii prohibită" (Cas. I. Dec. din 4/11, 1929, „Pand. Rom.", 1930, P. I., p. 161 

[Cas I, 4 noiembrie 1929. Copil natural. Obligaţie naturală. Novaţie. Cercetarea paternităţei. Copil adulterin. Cauză ilicită . 

Dezavuare. Efect erga omnes. In: „Pandectele Române. Repertoriu lunar de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie, Partea 
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a I-a, Jurisprudenţa Curţii de Casaţie", anul IX, Bucureşti, Editura Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1930, 

p. 161-163]). 

§ 7. In cazurile când mama copilului este de naţionalitate română, oficiile noastre au o îndatorire atât 

profesională cât şi morală să o sprijine, urmând principiile arătate la Manual III, 6 § 2 şi § 6-9 sub rubrica „Asistenţa 

judiciară şi consultaţii juridice". 

Pe temeiul jurisprudenţei de mai sus, mama româncă, domiciliată în străinătate, ar putea încerca să obţină 

daune, dacă este cazul, şi o pensie alimentară, chiar în ţările care ar aplica legea ei naţională în asemenea cazuri şi în 

care cercetarea paternităţii nu este încă admisă. Dacă şi tatăl copilului ar fi domiciliat în acea ţară, avocatul ei ar 

putea încerca să pledeze cauza pe temei de „ordine publică" (jurisprudenţele germane sunt divergente în această 

privinţă). Nimic nu se opune ca agentul nostru să explice femeii, drepturile ce ar putea avea, cu toate că dispoziţiunile 

Codului nostru Civil îi sunt atât de nefavorabile în asemenea cazuri - dacă tatăl refuză să recunoască pe copilul său 

nelegitim (cf. Leo Raape, Deutsches internationales Privatrecht, Berlin, 1939, II, p. 210 [Leo Raape, Deutsches 

internationales Privatrecht. Anwendung fremden Rechts, Band II, Berlin, Franz Vahlen Verlag, 1939, 141-397 p.]). 

IV. Efectele recunoaşterii asupra naţionalităţii copilului 

§ 8. Codul Civil din 1864, neprevăzând recunoaşterea sau stabilirea paternităţii „cu efecte de stare civilă" 

(precum s-a arătat la Manual II, 3 A § 2), o simplă recunoaştere a paternităţii, pe temeiul art. 304 Cod. Civ. neurmată 

de legitimare prin căsătorie, n-are efecte asupra naţionalităţii copilului.  

§ 9. Este îndoielnic faptul dacă, sub imperiul art. 307 Cod. Civ. recunoaşterea forţată (judiciară, pentru caz 

de răpire, etc.), ar avea efecte asupra naţionalităţii copilului, în cazul când tatăl şi mama acestuia n-ar fi de aceeaşi 

naţionalitate. Dacă un asemenea caz sar prezenta unui oficiu diplomatic sau consular - ceea ce este puţin probabil - 

chestiunea va fi referită Ministerului, pentru hotărâre în ţară. 

V. Actul de recunoaştere făcut de un străin 

§ 10. Actele de recunoaştere făcute de străini pot fi autentificate de oficiile române, când mama este 

româncă. 

Asemenea acte autentificate în regulă de o autoritate românească vor fi socotite valabile de legaţiunile şi 

consulatele noastre, cât timp Ministerul nu va hotărî altfel.  

c
 Proiectul de Cod Civil din 1939 înlătură principiul învechit al necercetării paternităţii, admiţând, în anumite 

condiţiuni limitativ expuse, în art. 363, 364 şi 376 din proiect, asemenea cercetări. 

Acordând autentificarea solicitată, oficiul competent va avea grijă să se asigure după putinţă, luând 

informaţiunile necesare, ca actul să fie întocmit în aşa fel, încât să răspundă pe cât posibil cerinţelor legii naţionale a 

declarantului, legii ţării unde acesta posedă, eventual, avere şi legii locului.  

În caz contrar, oficiul va ruga pe străinul în chestiune să mai facă un alt act, în afară de cel astfel 

autentificat, îndeplinind, pe cât ar fi cu putinţă, condiţiunile cerute de legea sa naţională şi de legea locală, aceasta 

fiind în interesul mamei cât şi al copilului de naţionalitate română, pentru a evita eventuale contestaţii, mai târziu.  

VI. Recunoaşterea conform legii străine 

§ 11. Actele de recunoaştere făcute în străinătate conform principiului „locus regit actum" (hotărâri 

judecătoreşti, acte autentificate etc.) nu vor fi contestate de oficiile române, ori de câte ori aceste acte sunt în interesu l 

tatălui, mamei sau copilului de naţionalitate română (de ex. în cazul arătat mai sus la § 7). 

§ 12. Fiecare caz va fi însă imediat adus la cunoştinţa Ministerului, printr-un raport înaintat în dublu 

exemplar, în vederea obţinerii instrucţiunilor trebuincioase, înainte de a se face însemnarea prevăzută  de Legea stării 
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civile art. 68, pe actul de naştere al copilului respectiv.  

VII. Măsuri pentru a evita conflicte de legi 

§ 13. Actele de naştere privind pe români, săvârşite în străinătate înaintea ofiţerului stării civile al locului, 

putând fi înscrise în registrul de naşteri al oficiului diplomatic sau consular competent, în termen de trei zile de la 

naştere (conf. Legii stării civile art. 56 şi reg. consular din 1937, art. 95), se va avea grijă ca toate datele trecute în 

registrul român să fie în deplin acord cu cele înscrise în cel străin (v. Manual III, 12). 

§ 14. Dacă copilul s-a născut în străinătate, oficiul care face însemnarea recunoaşterii în actul său de 

naştere va verifica dacă o însemnare similară a fost făcută mai întâi pe actul de naştere al acestui copil, în registrul 

oficiului de stare civilă străin. Un extras de pe acest act va fi păstrat în dosarul oficiului
d
. 

§ 15. Dacă legea străină nu admite ca tatăl copilului să-şi recunoască paternitatea în registrele de naşteri 

locale, sau dacă el ar refuza ca însemnarea necesară să fie făcută în acel registru, oficiul român nu va refuza totuşi, 

din această cauză, să înscrie recunoaşterea în registrul său de naşteri dacă toate condiţiunile cerute de legea noastră 

au fost îndeplinite. 

In raportul prin care va aduce cazul la cunoştinţa Ministerului (v. § 20 de mai jos), agentul diplomatic sau 

consular va menţiona nepotrivirea ce ar exista între cele două registre de stare civilă (străin şi român), precum şi 

cauza ei. 

§ 16. In toate cazurile dubioase de recunoaşterea paternităţii unde un român (sau o româncă) este interesat, 

oficiul va referi cazul Ministerului, înaintând după putinţă, în 
d
 In cazurile de nepotrivire constatată între cele două 

declaraţii, în ceea ce priveşte paternitatea copilului, oficiul străin de stare civilă va fi numaidecât înştiinţat de oficiul 

nostru, cu scopul de a se putea îndrepta o eventuală eroare, pentru a se ajunge (pe cât ar fi cu putinţă) la un acord 

desăvârşit între cele două registre de stare civilă (cel străin şi cel român), precum este în interesul copilului.  

limba originală dacă este o limbă mondială (engleză, franceză, germană), sau în traducere română, dispoziţiunile 

legale aplicate în ţara străină în care cazul s-ar ivi. 

VIII. Copii de origine mixtă româno-semită 

§ 17. Oficiile vor autentifica, la cerere, şi actele de recunoaştere, făcute de români de sânge, când mama este 

evreică sau făcute de evrei, când mama este româncă de sânge. 

înainte de a face însă vreo însemnare în registrul de naşteri referitoare la o asemenea recunoaştere, se vor 

cere instrucţiunile cuvenite de la Minister. 

Amintim că asemenea cazuri cad în prevederile Codului Penal în Germania şi alte ţări care au urmat 

„Legiuirile de la Nürnberg" din anul 1935, românul şi românca de sânge, fiind socotiţi de justiţia germană ca 

„artgleichen Blutes" (de sânge similar) cu cel al unui german. 

IX. Copii adulterini, etc. 

§ 18. Oficiile nu vor face în registrele lor de naşteri nici o însemnare, prevăzută la art. 68, Legea stării civile 

(v. mai jos § 19), când este vorba de copiii adulterini, înainte de a avea instrucţiunile Ministerului.  

Se vor avea în vedere dispoziţiunile art. 286-291 Cod. Civ., şi jurisprudenţa Curţii de Casaţie, citată mai jos 

la § 41. 

Copiii rezultând din raporturi incestuoase pedepsite conf. art. 447 Cod Penal, nu pot fi recunoscuţi şi încă 

mai puţin legitimaţi de tatăl lor. 
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X. Însemnarea în actul de naştere al copilului 

§ 19. însemnarea prevăzută la art. 68 Leg. st. civ., şi făcută pe temeiul unui act de recunoaştere, va fi făcută 

în rubrica 10 „Menţiuni ulterioare", pe actul de naştere al copilului şi va avea următorul conţinut:  

Recunoscut de (prenumele şi numele tatălui) prin act autentificat de (autoritatea respectivă) sub nr   

Data ........................................  

Consulul general 

ff de ofiţer al stării civile Secretar 

(semnătura) ff. de notar 

(semnătura) 

§ 20. Făcând o astfel de însemnare, oficiul va observa dispoziţiunile cuprinse în Leg. st. civ., art. 15 şi 38, 

comunicările cerute fiind trimise prin mijlocirea Ministerului (v. instrucţiuni mai amănunţite la Manual III, 12). 

Se va face totodată menţiune de recunoaşterea efectuată pe fişele eventuale de înmatriculare ale copilului şi 

părinţilor săi. 

§ 21. însemnarea va fi făcută citeţ dar cât mai mărunt, lăsându-se loc pentru o însemnare de legitimare a 

copilului, după eventuala celebrare a căsătoriei părinţilor lui (v. mai jos § 45). 

§ 22. Un exemplar al actului de recunoaştere, pe temeiul căruia a fost făcută însemnarea menţionată la § 19, 

va fi întotdeauna păstrat în dosarul oficiului. Acest exemplar poate fi sub formă de copie legalizată de oficiul însuşi, 

conf. principiului stabilit la Manual III, 16 dacă actul a fost autentificat în altă parte. 

B. Legitimarea 

XI. Legitimarea, conform legii române 

§ 23. In dreptul românesc, legitimarea este o urmare a actului preliminar al recunoaşterii, neputând fi 

efectuată izolat ci numai prin căsătorie, în condiţiunile stabilite de lege. 

§ 24. In România nu poate fi legitimat decât copilul născut afară din căsătorie şi potrivit:  

a) Art. 304-308 Cod. Civ. şi art. 131, Leg. st. civ., sau eventual;  

b) Art. 160-163 Cod. Civ. austriac şi art. 41 Leg. XXXIII din 1894 (v. mai jos § 35). 

§ 25. Principiul stabilit de Codul Civil român este că, dacă prin actul de căsătorie subsecventă nu s -a făcut 

menţiune expresă de recunoaşterea copiilor de către ambii părinţi şi dacă aceşti copii nu au fost nici recunoscuţi prin 

actul lor de naştere sau prin act autentic anterior căsătoriei, ei nu mai pot fi legitimaţi mai târziu. 

XII. Efectele legitimării din punctul de vedere al dreptului civil 

§ 26. Copilul legitimat este socotit ca şi când s-ar fi născut din căsătorie, având aceleaşi drepturi şi 

îndatoriri ca orice copil legitim. 

XIII. Efectele legitimării asupra naţionalităţii copilului 

§ 27. Copilul legitimat de un român, înainte de a fi împlinit 21 de ani, este socotit ca şi când ar fi avut 

întotdeauna naţionalitatea tatălui, chiar dacă mama este străină, păstrându-şi naţionalitatea pe care o are în 

momentul căsătoriei (Leg. nat. art. 4, punctul 4). Oficiile vor observa dubla naţionalitate ce poate rezulta în asemenea 

cazuri (v. Manual II, 4 § 6, lit. e şi g şi Manual II, 3 B § 3). Se vor mai avea în vedere obligaţiunile convenţionale luate 

de România faţă de unele ţări (v. Manual III, 18 § 26 şi Manual III, 12), actele de stare civilă trebuind să fie comunicate 

reciproc. 

§ 28. O legitimare, efectuată după ce copilul va fi împlinit 21 de ani, nu are în dreptul nostru, nici un efect 

asupra naţionalităţii sale. 

In ceea ce priveşte naţionalitatea copilului natural al unei românce, legitimat de un străin, se vor vedea 
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dispoziţiunile Legii naţionalităţii din 1939, art. 36, punct. 4 şi nota E, la pag. 28 din textul ce dăm la Manual II, 1. 

Asemenea cazuri vor fi întotdeauna raportate Ministerului, oficiul socotind copilul ca român, până la primirea 

instrucţiunilor cerute. 

XIV. Legitimarea, conform legilor străine  

§ 29. Cele arătate la § 27 şi 28 explică îndeajuns faptul că legile referitoare la legitimarea copiilor ilegitimi, 

ca şi toate legile de naţionalitate, sunt socotite legi politice sau de drept public, fiecare legiuitor hotărând el singur în  

această materie, fără a suferi nici o ingerinţă şi nici un control străin, cât timp nu este legat printr-o convenţie. 

§ 30. Rezultă deci că legitimarea unui copil român sau străin, efectuată conform unei legi străine nu va 

putea fi recunoscută de administraţia (sau justiţia noastră, în caz de contestaţie), decât dacă anumite condiţiuni cerute 

de legile noastre, au fost îndeplinite. 

Intrăm aici în chestiuni de drept internaţional privat care pot fi uneori foarte complicate şi ale căror 

soluţiuni depăşesc competenţa oficiilor diplomatice şi consulare. 

Tocmai pentru aceasta, Ministerul socoteşte de folos să dea instrucţiunile de faţă, pentru a preaîntâmpina 

greşeli care ar putea avea consecinţe foarte grave pentru cei direct interesaţi (de exemplu cu ocazia unei succesiuni), 

funcţionarul neglijent încărcându-se totodată cu o grea răspundere. 

XV. Legea de aplicat 

§ 31. Principiul general stabilit în dreptul nostru este cel arătat la art. 2 din Codul Civil, legea de aplicat 

atârnând de statutul personal avut de tatăl copilului în momentul legitimării. Nu ne vom preocupa deci de naţionalitatea 

mamei sau a copilului înainte de căsătorie sau de naţionalitatea tatălui avută în momentul naşterii copilului, dacă şi-a 

schimbat între timp această naţionalitate. 

§ 32. Această regulă nefiind însă aplicată de toate ţările (v. Manual III, 13), urmându-se de multe ori 

principiul teritorial sau cel al domiciliului, conflictele de legi vor fi uneori de neînlăturat, în această materie.  

§ 33. Este deci necesar ca fiecare caz de legitimare care ar putea avea loc în circumscripţia unui oficiu 

diplomatic sau consular al ţării, să fie cercetat de autorităţile competente în România, îndată ce tatăl, mama sau 

copilul de legitimat este de naţionalitate română, cel puţin unul dintre ei fiind însă cetăţean sau supus străin. 

În acest scop, oficiul competent va aduce cazul la cunoştinţa Ministerului, printr-un raport înaintat în 

dublu exemplar, eventual cu interogator (Manual II, 12), arătând dacă condiţiunile de stare civilă şi de capacitate cerute 

de legea naţională a tatălui care-şi legitimează copilul au fost sau nu îndeplinite. 

§ 34. Cu toate cele expuse mai sus la § 31, nu este mai puţin adevărat că „forma exterioară a actelor e 

supusă legilor ţării unde se face actul" (Cod. Civ., art. 2, al. 3 „locus regit actum").  

Curtea noastră de Casaţie a mai precizat acest principiu astfel: „valabilitatea actului de recunoaştere a 

unui copil făcut în ţară străină, se apreciază privitor la formă în raport cu legea străină" (Cas. I. Dec. nr. 375/32, 

„Pand. Rom.", 1933, P. I., p. 1 [Cas I, 14 martie 1932. Legitimitate. Copil născut în afară de căsătorie. Tată român. Mamă 

germană. Recunoaştere urmată de căsătorie în străinătate. Locus regit actum. Legi străine. Interpretare. Chestiune de fapt.  

In: „Pandectele Române. Repertoriu lunar de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie, Partea a I-a, Jurisprudenţa Curţii 

de Casaţie", anul XII, Bucureşti, Editura Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 1933, p. 1 -6]). 

§ 35. Am văzut mai sus la § 31 că legea ce aplicăm noi depinde de statutul personal al tatălui copilului în 

momentul legitimării. Acest statut personal atârnă însă, în cazul unui cetăţean român, de provincie, judeţul sau 

comuna de unde el este originar sau unde-şi avea ultimul domiciliu în ţară (v. Manual III, 13 § 7, sub rubrica „Statutul 

personal"
49

). 

Dacă acea localitate se află în Ardeal, se vor putea aplica eventual art. 161-162 din Codul Civil austriac 

admiţând uneori, legitimări efectuate chiar posterior căsătoriei (de ex. prin rescript special al suveranului) în cazuri 
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deci când Codul Civil român nu ar admite legitimarea. 

Cei în drept se vor putea adresa Ministerului, prin mijlocirea legaţiunii sau consulatului respectiv, pentru a 

putea obţine lămuririle necesare de la caz la caz.  

XVI. Conflicte de legi 

§ 36. Am arătat sus la § 32 că sunt de neînlăturat conflictele de legi în această materie, în urma divergenţei 

dintre diferitele sisteme de drept. 

Vedem astfel că majoritatea ţărilor nu admit nici o legitimare fără căsătoria părinţilor^ Sunt ţări unde 

copilul adulterin poate, altele unde nu poate fi legitimat. Puţine ţări admit o legitimare efectuată posterior căsătoriei, 

de exemplu prin hotărâre de tribunal sau „per rescriptum principis". Nu toate ţările vor admite legitimări efectuate 

de un tată minor. 

Asemenea divergenţe şi mai ales incertitudinea asupra legii de aplicat vor da loc la legitimări cu 

valabilitatea teritorială limitată, ceea ce este de datoria agenţilor noştri diplomatici şi consulari să preîntâmpine, pe 

cât va fi cu putinţă, când un român este direct interesat. 

§ 37. In acest scop, ei vor urma întotdeauna următoarele două reguli: 

a) să refere toate cazurile Ministerului îndată ce tatăl, mama sau copilul nu sunt de aceeaşi naţionalitate, 

cel puţin unul dintre ei fiind însă român, şi 

b) să sfătuiască pe cei în drept, fără a asuma însă nici un fel de răspundere, să observe nu numai legea 

naţională a tuturor părţilor în cauză ci şi legea locului, pe cât va fi cu putinţă.  

XVII. Tatăl român, mama supusă străină 

§ 38. a) Noi cerem ca legea română să fie aplicată: 

b) Incheierea căsătoriei la un oficiu român în străinătate nu este niciodată cu putinţă, avându-se în vedere 

dispoziţiunile art. 100 regulament consular. Căsătoria va fi deci celebrată la oficiul stării civile al locului, potrivit 

formelor prevăzute de legea străină; 

c) Inscrierea copilului în registrele de născuţi ale oficiilor române nu este cu putinţă, deoarece copilul nu 

este român, urmând naţionalitatea mamei, cât timp nu a fost legitimat, într-o formă recunoscută de legea română. 

Oficiile vor insista însă ca tatăl să semneze un act de recunoaştere, autentificat la un oficiu românesc, 

înainte de celebrarea căsătoriei şi ca el să mai îndeplinească toate formele cerute de legea română şi de cea locală;  

d) Dacă condiţiunile relative la starea civilă şi capacitatea tatălui sunt cele cerute  de legea românească, 

oficiile vor recunoaşte copilul ca legitim, la prezentarea extrasului de pe actul de căsătorie. 

Vor putea îndeplini atunci formalităţile arătate mai jos la § 45-48, raportând însă totodată cazul 

Ministerului. 

e
 Proiectul de Cod Civil român din 1939, admite această posibilitate, în anumite cazuri, prin sentinţă de tribunal (art. 

252-253). 
XVIII. Tatăl supus străin, mama româncă 

§ 39. a) Legea de urmat este hotărâtă de statutul personal al tatălui sau eventual, de domiciliul său (conf. 

Manual III, 13); 

b) încheierea căsătoriei la un oficiu diplomatic şi consular român nu este cu putinţă;  

c) înscrierea copilului, nelegitim şi român la naştere este cu putinţă în registrele de născuţi, în termenul de 

3 zile fixat de lege (conf. art. 56, Leg. St. Civ.), tatăl străin putând recunoaşte copilul cu această ocazie conf. art. 304 

Cod. Civ. (se vor observa cele arătate mai sus la § 13-16) sau prin act autentificat de oficiul respectiv (v. mai sus § 10); 

Oficiul va referi cazul Ministerului cu toate amănuntele necesare prin raport, înaintat în dublu exemplar, 
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înainte de a recunoaşte copilul ca legitim, de a face vreo însemnare despre legitimare în registrul de născuţi (v. mai jos 

§ 45) şi înainte de a socoti copilul ca străin, cu toate că mama va fi putut dobândi o naţionalitate străină prin căsătoria 

sa cu tatăl acestui copil, supus străin după ipoteza noastră. 

XIX. Dispoziţiuni convenţionale 

§ 40. în materie de legitimare, România este actualmente legată de dispoziţiunile art. 12 al Convenţiei cu 

Ungaria din 14 aprilie 1924 (citat la Manual III, 18 § 18), prevăzând că legitimările legal efectuate în acea ţară, în 

condiţiunile arătate prin convenţie, vor fi recunoscute fără nici o formalitate, de autorităţile române.  

Oficiile vor cere totuşi instrucţiunile necesare Ministerului, înainte de a face însemnarea arătată la § 46 de 

mai jos, pe actul de naştere al copilului şi înainte de a îndeplini alte formalităţi, în legătură cu legitimarea efectuată.  

XX. Copilul adulterin 

§ 41. Se vor avea în vedere cele arătate mai sus la § 18. în afară de dispoziţiunile art. 286 -291 Cod. Civ. se va 

ţine seama de jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie (Cas. I., Dec. nr. 1.225, „Pand. Rom.", 1936, P. III, p. 8 [Cas I, 21 

noiembrie 1934. Legitimare. Act de naştere. Menţiunea unei filiaţii naturale. Contradicţie cu actul de căsătorie al părinţilor. 

Copil din prima căsătorie. Legitimare prin secunda căsătorie. Inadmisibilitate (Art. 290, 291, 304 şi 306 Cod Civil). In: 

„Pandectele Române. Repertoriu lunar de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie, Partea a III-a, Soluţiuni 

jurisprudenţiale române şi străine (Casaţie, Curţi de Apel, Tribunale, etc.)", anul XV, Bucureşti, Editura Monitorul 

Oficial şi Imprimeriile Statului, 1936, p. 8]), după care s-a găsit că „un copil legitim născut dintr-o primă căsătorie, nu 

mai poate fi valabil legitimat printr-o a doua căsătorie". 

§ 42. Nici o dispoziţiune legală română nu împiedică însă recunoaşterea şi legitimarea, prin căsătorie 

subsecventă, a copilului născut din adulter, în cazurile când acest copil este considerat nelegitim în urma unei acţiuni 

de nerecunoaştere (art. 286-289 C. Civ.) şi nefigurând ca un copil legitim în registrul stării civile, unde este înscris. 

§ 43. Oficiile vor mai observa că legitimarea copiilor adulterini nu este posibilă prin căsătorie subsecventă, 

în părţile Ardealului unde este în vigoare cutuma ungară. Se vor aplica cele arătate la Manual III, 13 § 7 sub rubrica 

„Statutul personal", legea de urmat atârnând de comuna din care este  originar tatăl copilului sau în care acesta şi-a 

avut ultimul domiciliu în România (v. § 35 de mai sus). 

XXI. Copii de origine româno-semită 

§ 44. Decretul-lege nr. 2.651 din 8 august 1940, opreşte căsătoriile între evrei şi români de sânge (v. Manual 

III, 20). 

Aceeaşi lege opreşte deci implicit şi orice legitimare a copilului lor, deoarece legea română de astăzi nu 

cunoaşte decât legitimarea prin căsătorie (Cod. Civ. art. 304), celelalte condiţiuni legale trebuind de asemenea să fie 

îndeplinite, precum s-a arătat mai sus. 

Dacă ar fi vreodată vorba ca un oficiu să recunoască legitimarea de către un evreu străin a copilului său 

ilegitim, născut de o româncă de sânge se vor cere instrucţiunile necesare de la Minister.  

Curtea de Apel din Bucureşti, secţia VII, a găsit, prin decizia nr. 668 din 23 septembrie 1942, că o legitimare 

prin căsătorie subsecventă nu schimbă originea etnică a copilului natural. După această decizie, copilul arian al unei 

femei ariane şi legitimat mai târziu de un evreu, îşi păstrează originea sa etnică, fiind vorba de un drept natural 

dobândit de la naşterea acestui copil, drept care nu-i mai poate fi răpit. Legitimarea prin căsătorie subsecventă are 

însă în dreptul nostru, efect retroactiv asupra naţionalităţii copilului minor, precum am văzut mai sus la § 27. 

XXII. Însemnarea în actul de naştere al copilului 

§ 45. însemnarea prevăzută la art. 131 al regulamentului Legii actelor de stare civilă şi făcută pe temeiul 

unei legitimări recunoscută ca legală de administraţia noastră va fi înscrisă în registrul de născuţi pe actul de naştere 
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al copilului în rubrica 10 „Menţiuni ulterioare" şi va avea următorul conţinut:  

 

§ 46. Făcând o asemenea însemnare, oficiile vor observa cele arătate mai sus la § 20. Un extras al actului de 

căsătorie şi copii legalizate de pe celelalte acte pe temeiul cărora a fost făcută înscrierea, vor fi păstrate în dosarul 

oficiului. 

XXIII. Numele copilului legitimat 

§ 47. Conform art. 5 al Legii numelui din 1936, copilul legitimat ia numele de familie al tatălui.  

XXIV. Atribuţii administrative 

§ 48. îndată ce o legitimare a fost recunoscută de un oficiu, prezentându-se dovezi că formele cerute de legea 

română au fost îndeplinite sau când oficiul va fi primit instrucţiunile necesare de la Minister (v. mai sus § 12, 24 şi 28). 

Şeful respectiv va face rectificările necesare pe fişa de înmatriculare a copilului legitimat, eliberându-i dacă este cazul 

un nou paşaport în care va purta numele de familie al tatălui său. Dacă copilul a pierdut cetăţenia sa română 

anterioară, în urma legitimării (v. mai sus la § 28), fişa sa de înmatriculare va fi trecută la grupa D, în urma 

instrucţiunilor date de acest Departament. 

XXV. Măsuri de precauţiune 

§ 49. Instrucţiunile de faţă au fost întocmite cu cea mai mare grijă, pentru a evita pe cât va fi cu putinţă, 

orice contestaţie sau conflicte de legi ulterioare. 

Rămâne totuşi bine înţeles că o autoritate administrativă, cum este Ministerul de Externe, nu poate anticipa 

asupra hotărârilor judecătoreşti ce ar putea fi pronunţate mai târziu, neputând lega tribunalele române sau străine.  

§ 50. Se va arăta aceasta celor în drept. Lămuririle date de oficiile noastre în chestiuni de recunoaştere sau 

de legitimare, sunt fără nici un fel de răspundere pentru stat sau pentru funcţionarul respectiv, cei în cauză fiind 

întotdeauna liberi să recurgă la un avocat. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate cu adresa ministerială nr. 70.067/942.  

Au fost examinate de d-l prof. universitar A. Juvara şi de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior 

Juridic al Statului, fiind găsite conforme cu legile în vigoare. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 

ANEXA 1 

Act autentic de recunoaştere al unui copil nelegitim (art. 304 Cod Civ.)  

Subsemnatul Gheorghe Popescu, născut la Bucureşti, în 23 septembrie 1910, cetăţean român, domiciliat la 

Berlin şi subsemnata Ana Ionescu, născută în Focşani, în 30 noiembrie 1916, cetăţeană română, domiciliată la Berlin, 

Legitimat prin căsătoria între (numele tatălui) şi (numele mamei), celebrată la (data  
celebrării) în comuna  .............................  

Data  ........................................ 

 ....... judeţul ...................   ............ act nr .......................   

Consul general ff. de ofiţer al 

stării civile (semnătura) 

  

Secretar ff. de notar 

(semnătura) 
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declarăm şi recunoaştem ca fiind al nostru copilul născut la Berlin în anul 1940, luna februarie, ziua 10 şi înscris în 

registrele de stare civilă ale Primăriei Berlin şi ale consulatului general al României din Berlin, sub numele de Petre 

Ionescu, ca fiu de tată recunoscut (sau se va arăta numele şi prenumele tatălui, dacă va figura în act vreun nume de 

tată) şi din mama Ana Ionescu. 

Făcut la Berlin, în 12 martie 1942 

Semnătura tatălui 

s. s. Gheorghe Popescu 

Semnătura mamei, ss. 

Ana Ionescu 

(Urmează autentificarea oficiului, precum s-a arătat la Manual III, 1).
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ADOPŢIUNEA50 

I. Principii generale 

§ 1. Regulamentul consular din anul 1937 prevede următoarele la art. 99: 

„Formalităţile pentru adopţiunea unui copil se vor îndeplini la oficiile consulare de categoria I-a, în limitele 

competenţei lor de ofiţeri de stare civilă prevăzute în legile şi convenţiunile internaţionale în vigoare  

Acest articol pune în sarcina oficiilor consulare şi în lipsa unui consulat de carieră, legaţiunii respective, 

anumite îndatoriri care trebuiesc explicate. 

Precum este cazul cu toate materiile discutate în Manualul de faţă, Ministerul nu înţelege să adâncească aici 

întreaga problemă a adopţiunii1. Intr-o călăuză practică, trebuie însă arătată calea de urmat, în cazurile ce s-ar putea 

prezenta oficiilor şi măsurile ce vor fi luate pentru a preîntâmpina conflicte de legi ulterioare, în urma cărora o 

adopţiune în care un român este interesat, ar putea să nu mai fie recunoscută mai târziu de tribunalele române sau 

străine. 

§ 2. In îndeplinirea îndatoririlor ce i-au fost impuse prin art. 99 al regulamentului consular, menţionat mai 

sus, oficiile vor avea în vedere că adopţiunile care ne interesează pot fi efectuate:  

a) In România, fiind încuviinţate de tribunalul competent;  

b) In străinătate, după dispoziţiunile legii locale, urmându-se principiul „locus regit actum". 

§ 3. In acest din urmă caz, ele sunt acceptate de noi, urmându-se dreptul comun 

dacă au fost efectuate după formele uzitate în ţara respectivă şi dacă condiţiunile de fond cerute de legea română, au fost 

respectate, existând aici o desăvârşită analogie între căsătorie şi adopţiune (v. mai jos § 16-20). 

Oficiile vor mai observa adopţiunile efectuate în străinătate care vor trebui să fie recunoscute de noi, în 

executarea unei convenţiuni (v. mai jos § 18). 

II. Competenţa oficiilor 

§ 4. Prima chestiune de stabilit este în ce cazuri anume funcţionarii diplomatici şi consulari români ar putea 

avea un serviciu de îndeplinit în legătură cu o adopţiune. 

Răspunsul este: când tatăl adoptiv, mama adoptivă, copilul de adoptat sau tatăl sau mama (sau în lipsa lor 

alţi ascendenţi) ai acestui copil, sau tutorelui lui, ar fi de naţionalitate română, într -un cuvânt când este un interes 

românesc de apărat. Cel puţin una din aceste persoane trebuie să fie domiciliată sau să se afle în circumscripţia 

oficiului respectiv, articolul susmenţionat din regulamentul consular dispunând că „oficiile vor lucra în limitele 

competenţei lor, de ofiţeri de stare civilă", care este teritorială, conform art. 3 al Legii privitoare la actele de stare 

civilă. 

III. Legalitatea adopţiunii 

§ 5. Indată ce adoptatorul şi adoptatul nu sunt de aceeaşi naţionalitate sau când au domiciliul sau posedă avere în 

diferite ţări, este în interesul lor ca dispoziţiunile legale în 

a
 Funcţionarii care ar dori cumva să studieze problema adopţiunii mai de aproape, vor observa tit. VIII (art. 283306) 

al Codului Civil din 1939, rămas în stare de proiect unde sunt expuse unele din tendinţele dreptului modern în multe 

privinţe contrare principiilor stabilite de Codul Civil în vigoare. 

vigoare, în toate ţările respective, să fie observate în ceea ce priveşte condiţiunile de fond şi mai ales de capacitatea 

celor în cauză. 

Se vor evita astfel conflictele de legi tot atât de posibile în cazuri de adopţiune cât şi în cele de căsătorie sau 

despărţenie. 

Exemplu: legea engleză nu cunoaşte decât adopţiuni de copii minori (Adoption of children act of 1926), 



III, 18 

546 

 

 

astfel fiind, este îndoielnic dacă tribunalul român ar recunoaşte - în caz de litigiu - adopţiunea unui supus englez 

major, efectuată de un român, într-o ţară unde legea engleză nu este aplicată. 

§ 6. Pentru documentarea părţilor, oficiile le vor comunica dispoziţiunile legale române în această materie, 

conform principiului stabilit la Manual III, 6 § 16. In măsura posibilului, ei vor mai arăta situaţia din punctul de 

vedere al dreptului internaţional. Aceste din urmă lămuriri vor fi date însă fără nici o răspundere pentru stat, cei în 

cauză putând culege informaţiuni suplimentare printr-un avocat, dacă socotesc necesar. 

§ 7. Spre lămurirea celor în drept, dăm următoarele indicaţii: 

Principiul general stabilit în dreptul internaţional este ca legea adoptatorului să fie urmată (v. Pillet, Droit 

international privé, I, p. 649 [Antoine Pillet, Traité pratique de droit international privé, Tome I, Paris, Librairie de la 

Société du Recueil Sirey, 1923, 789 p.]). 

Acest principiu este logic, deoarece o adopţiune aduce cu sine efecte legale mai întinse asupra familiei 

părintelui adoptiv decât asupra celei a copilului adoptat (de ex. asupra moştenirii adoptatorului). 

§ 8. Este de observat ca mai ales condiţiunile referitoare la manifestarea de voinţă sau de consimţământ, 

cerute de legea română cât şi de cea străină, să fie respectate
b
. 

§ 9. Obligaţiunile asumate de adoptator faţă de copilul adoptat de părinţii sau de reprezentanţii legali ai 

acestuia, vor fi în majoritatea ţărilor, conforme statutului personal al adoptantului
c
. Oficiile vor atrage atenţia 

părinţilor de sânge ai copilului asupra acestei reguli de drept, dacă s-ar prezenta cazul. 

§ 10. Obligaţiunile adoptatului faţă de părintele său adoptiv sunt, pe de altă parte, stabilite conform 

statutului personal al celui dintâi. 

IV. Efectele adopţiunii asupra naţionalităţii 

§ 11. Principiul stabilit conform Legii naţionalităţii din 1939, art. 5, este că: „adopţiunea nu produce efecte 

asupra naţionalităţii". La majorat, copilul străin adoptat de un român, va putea dobândi, eventual, naţionalitatea 

română, pe una din căile legale. 

Acelaşi principiu este admis pe cât ne este cunoscut, de toate ţările. El este logic, deoarece adopţiunea nu 

are la baza ei vreun principiu al sângelui, nefiind decât un contract încheiat între cei în cauză. Astfel fiind, n-ar fi 

admisibil ca un act de voinţă a unor particulari să producă, prin el însuşi, o încetăţenire.  

b
 Oficiile vor avea totuşi în vedere disp. art. 12 al Convenţiei noastre cu Ungaria din 14 aprilie 1924 (v. mai jos la § 18). 

c
 

Se va observa că tribunalele engleze, de pildă, ar socoti probabil o adopţiune efectuată în Anglia, ca o chestiune pur 

internă, sentimentul necesităţii unei ordini juridice internaţionale, fiind încă străin jurisprudenţei engleze, cum spune 

Pillet (op. cit., p. 649 [Antoine Pillet, Traité pratique de droit international privé, Tome I, Paris, Librairie de la Société du 

Recueil Sirey, 1923, 789 p.]). Tribunalele engleze, vor aplica deci principiul teritorial (dreptul englez), când ar fi vorba 

de obligaţiunile unui adoptator român, domiciliat în Anglia, faţă de copilul adoptat (v. Manual III, 13 § 4). 
V. Adopţiunile încuviinţate de tribunalele române  

§ 12. Dispoziţiunile legale interne sunt cuprinse în: 

a) Codul Civil, art. 309-324; 

b) Legea privitoare la actele stării civile din 1928, art. 10, 11, al. 1; 14, al. 1; 15 şi 38 şi regulamentul zisei legi, 

art. 4, lit. d, e şi f 25, 26, 28-30, 32-34 şi 190); 

c) Legea naţionalităţii din 1939, art. 5, citat mai sus; 

d) Legea numelui din 1936, art. 8; 

e) Regulamentul consular din 1937, art. 99, citat la § 1; 

f) Legea cultelor, art. 50 (v. Manual III, 22 § 2). 

§ 13. Competent în România pentru a încuviinţa adopţiunea, este tribunalul sau judecătoria adoptatorului, 

conform Cod. Civ., art. 318. In urma abrogării art. 321 Cod. Civ., nu există apel în materie de adopţiune (Cas. Dec. 
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nr. 708/935). 

Tribunalul român hotărăşte deci în mod suveran dacă o adopţiune va trebui încuviinţată sau nu. Sentinţa 

ce va lua va fi, fără îndoială, întemeiată pe situaţia de drept şi de fapt a fiecărui caz ce se va prezenta, ea putând fi 

desfiinţată sau revocată mai târziu, conform Cod. Civ., art. 311, al. 3 sau art. 323. 

§ 14. Rolul unui oficiu diplomatic sau consular (competent conform celor expuse mai sus la § 4) poate fi 

deci: 

a) Să autentifice dacă este cazul, actul de adopţiune însuşi, declaraţiile de consimţământ cerute de art. 310, 

311 şi 318 Cod. Civ., şi să legalizeze petiţia adoptatorului, solicitând încuviinţarea adopţiunii de la tribunalul 

competent; 

b) Tribunalul va mai cere ca adoptatorul şi adoptatul să-şi dovedească vârsta (v. Cod. Civ., art. 309), ceea 

ce se va face prin extrase de pe actele lor de naştere, legalizate şi traduse de oficiul nostru, dacă ar fi cazul, împreună 

cu orice alte acte necesare (de ex., dovedind că părinţii adoptatului nu mai sunt în viaţă). Tribunalul va mai cere 

probabil un certificat de notorietate, emis de oficiul respectiv, din care să rezulte că adoptatorul nu are descendenţi şi 

că el se bucură de o bună purtare; 

c) Atribuţii administrative (v. § 21 de mai jos) şi de ofiţeri de stare civilă (v. § 22-25 de mai jos). 

§ 15. Oficiile vor recunoaşte până la anulare orice extras prezentat după o sentinţă de adopţiune, emis de 

grefa unui tribunal român. 

VI. Adopţiunile efectuate în străinătate 

§ 16. Am văzut mai sus la § 3, că adopţiuni în care românii sunt direct interesaţi pot fi efectuate de 

autorităţile competente străine în cazul când adoptatorul sau adoptatul este cetăţean român. Este probabil că 

tribunalul străin competent va cere relaţii asupra celor în cauză de la autorităţile române. Aceasta nu este totuşi sigur, 

neconstituind nici o obligaţie pentru autoritatea străină respectivă. 

§ 17. La cererea uneia din părţile direct interesate cuprinzând şi rudele apropiate ale adoptatorului sau 

adoptatului sau dacă o adopţiune, proiectată în străinătate, vădit contrară legilor sau principiilor de ordine publică 

româneşti, ar ajunge la cunoştinţa unui oficiu diplomatic sau consular român, un interes românesc fiind în joc, 

autorităţile competente străine vor fi numaidecât înştiinţate şi rugate, dacă este cazul, să amâne orice hotărâre până 

ce vor putea culege toate informaţiunile necesare din România, prin oficiul nostru sau pe cale de comisie rogatorie. 

Astfel, ar fi cazul, de exemplu, dacă adoptatorul ar fi suferit o pedeapsă infamantă. Este probabil că tribunalul străin 

ar amâna orice hotărâre, în urma unui asemenea demers al consulatului nostru, nefiind în interesul nici unei justiţii să 

provoace conflicte de legi sau să ia hotărâri, întemeiate pe premise greşite. 

§ 18. In materie de adopţiune, România este actualmente legată de disp. art. 12 al Convenţiei cu Ungaria din 

14 aprilie 1924 (Cond. Trat., nr. 1.079 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 

Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.079, p. 317]), cu următorul conţinut:  

„Confirmarea unei adopţiuni şi legitimarea vor fi de competenţa autorităţilor statului al cărui supus este 

persoana adoptată sau care legitimează şi nu de cea a statului al cărui supus este persoana adoptată sau legitimată.  

Dacă legile statului al cărui supus este persoana ce trebuie adoptată, prevăd, în ceea ce priveşte 

consimţământul şi autorizările necesare, alte dispoziţiuni decât cele cerute de legea naţională a adoptantului, se vor 

observa dispoziţiunile prevăzute de legea naţională a persoanei de adoptat. 

Deciziunile relative la acestea, vor fi recunoscute fără nici o formalitate, pe teritoriul celeilalte părţi 

contractante". 

§ 19. Când oficiile sunt solicitate să recunoască o adopţiune efectuată într-o ţară străină, în vederea 

stabilirii numelui la care are drept cel adoptat, el fiind cetăţean român, în vederea inscripţiilor necesare în actele sale 

de stare civilă, în vederea lichidării unei succesiuni sau pentru o altă cauză, nu intră în competenţa acestor oficii să 



III, 18 

548 

 

 

discute legalitatea actului de adopţiune prezentat. 

§ 20. Drept măsură de precauţiune, oficiile diplomatice şi consulare, nu vor recunoaşte însă asemenea acte 

de adopţiune străine cât timp nu vor primi instrucţiunile ministeriale cuvenite.  

In acest scop, ele vor raporta cazul, cu toate amănuntele necesare, alăturând copii de pe actul sau hotărârea 

încheiată în străinătate, însoţite de o traducere în limba română, certificată şi legalizată. Vor arăta totodată că actul a 

fost întocmit conform legilor locului şi că toate condiţiunile de fond cerute de legea română, au fost îndeplinite. Vor 

mai arăta, dacă adopţiunea efectuată îndeplineşte toate condiţiunile pentru a fi recunoscută de autorităţile 

administrative române, conform principiilor de drept internaţional sau potrivit dispoziţiunilor unei convenţii de care 

suntem legaţi. 

Asemenea rapoarte împreună cu anexele lor, vor fi întotdeauna înaintate în dublu exemplar, Ministerul 

urmând să trimită o copie Departamentului Justiţiei, pentru examinare. 

VII. Atribuţii administrative 

§ 21. îndată ce o adopţiune a fost recunoscută de un oficiu (conform § 15 sau 20 de mai sus), şeful respectiv 

va cerceta ce nume urmează să poarte cel adoptat (conform art. 312 Cod. Civ. şi art. 8 al Legii numelui din 1936). 

Va efectua, dacă este cazul, rectificarea necesară pe fişa de înmatriculare a adoptatului în cauză şi pe 

paşaportul său, când acesta este de naţionalitate română. O menţiune despre adopţiunea în chestiune va fi făcută şi pe 

fişa de înmatriculare a adoptatorului, dacă şi el este înmatriculat.  

Adoptatul rămânând în familia sa firească (Cod. Civ., art. 313) poate fi trecut pe paşaportul părintelui său 

de sânge în limita dispoziţiunilor în vigoare. 

Minorul adoptat poate fi trecut şi pe paşaportul părintelui adoptiv când ambii sunt români şi locuiesc 

împreună, în limitele dispoziţiunilor în vigoare în materie de paşapoarte. 

Oficiile vor avea totuşi grijă ca cel adoptat să nu fie trecut decât pe un singur paşaport. 

VIII. Atribuţii de ofiţeri de stare civilă 

§ 22. După recunoaşterea unei adopţiuni, oficiul va cerceta dacă vreuna din însemnările prevăzute la art. 

11, al. 1 şi 3 din Legea privitoare la actele de stare civilă şi art.  4, lit. d, e sau f, sau 26 din regulamentul zisei legi 

trebuie făcute în registrele de stare civilă pe care le are în păstrare. 

§ 23. In caz afirmativ, însemnarea va fi precum urmează: 

a) Pe actul de naştere al adoptatului, în rubrica 10 „Menţiuni ulterioare": 

„Adoptat de către  ................................ (prenumele şi numele adoptatorului), prin actul 

încuviinţat de ............................................ (instanţa sau autoritatea care a încuviinţat adopţiunea, nr. 

şi data hotărârii), urmând a se numi .................................................................... (se va trece numele astfel cum 

rezultă din actul de adopţiune". 

Data  ........................................  

Consul general 

ff de ofiţer al stării civile Secretar 

(semnătura) ff. de notar 

(semnătura) 

b) Pe actul de căsătorie al adoptatului, în rubrica 9 „Menţiuni ulterioare":  

„ .............................................................(numele şi prenumele adoptatului) a fost adoptat de 

 ....................  (prenumele şi numele adoptatorului), adopţiune încuviinţată de 

 .... (instanţa sau autoritatea care a încuviinţat adopţiunea, nr. şi data hotărârii)".  

Data  ........................................  

Consul general 
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ff. de ofiţer al stării civile Secretar 

(semnătura) ff. de notar 

(semnătura) 

c) In cazul când adoptatul are un copil, se va face o însemnare identică cu cea arătată sub litera b, în 

rubrica 10 „Menţiuni ulterioare", pe actul de naştere. 

§ 24. Raportul prin care oficiul va aduce la cunoştinţa Ministerului, că a făcut înscrierile menţionate mai 

sus la § 23, va fi înaintat în trei exemplare, urmând ca acest Departament să trimită un exemplar:  

a) Ofiţerului stării civile al ultimului domiciliu al adoptatului în ţară sau oficiului stării civile a primului 

sector din Capitală, potrivit art. 38 al Legii privitoare la actele de stare civilă, şi 

b) Tribunalului Ilfov unde se află depus un exemplar al registrelor anilor expiraţi (potrivit art. 14 din 

regulamentul Legii privitoare la actele de stare civilă şi art. 15 din aceeaşi lege). 

§ 25. La recunoaşterea unei adopţiuni, oficiile vor mai avea grijă să raporteze Ministerului dacă vreo 

însemnare urmează să fie făcută pe alte acte de stare civilă păstrate în România, de pildă pe actul de naştere al 

adoptatului. In caz afirmativ, se va menţiona în ce localitate. 

§ 26. Ori de câte ori adoptatul este supus al uneia din ţările cu care România este legată printr -o convenţie 

prevăzând comunicări de acte de stare civilă (Belgia, Declaraţia din 14 martie 1881, Cond. Trat., nr. 480; Italia, 

Convenţia Consulară din 17 august 1880, Cond. Trat., nr. 772) [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale 

României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 480, Belgia, p. 107; nr. 772, Italia, p. 206]. Oficiile vor avea 

grijă ca această comunicare să fie făcută, dacă ele funcţionează în ţara respectivă. In caz contrar, ele vor raporta 

Ministerului, pentru cele de cuviinţă (conform regulamentului Legii pentru actele de stare civilă, art. 34). 

§ 27. Oficiile vor raporta Ministerului orice probleme ridicate în legătură cu vreo adopţiune şi eventual 

nelămurite prin textul de faţă. 

Aceste instrucţiuni au fost trimise oficiilor din străinătate sub nr. 70.067/942. 

Ele au fost examinate de d-l profesor A. Juvara şi de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior 

Juridic al Statului, fiind găsite legale.  

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca.
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TUTELA, INTERDICŢIUNEA ŞI CONSILIUL JUDICIAR51 

§ 1. Art. 136 din regulamentul consular pune în sarcina consulilor „protecţia minorilor, alienaţilor şi altor 

incapabili". 

În oraşele unde România are o legaţiune, neavând însă consulat de carieră, acest sprijin de acordat unor 

români având o deosebită nevoie de solicitudinea noastră, cade în sarcina agentului diplomatic respectiv.  

Acesta se va folosi, la nevoie, de serviciile consulului nostru onorific din Capitală, purtând corespondenţa 

directă cu autorităţile judiciare străine competente, prin mijlocirea lui, pentru a nu fi silit să recurgă la calea 

diplomatică mai lungă şi adesea mai puţin practică. 

De acum înainte, oficiile vor binevoi să ţină seama de directivele ce urmează:  

A) Tutela 

I. Legea de urmat 

§ 2. Conform principiului stabilit la art. 2 din Codul Civil român, statutul personal al minorului hotărăşte 

legea de urmat. 

Oficiile vor avea deci în vedere cele arătate la Manual III, 13 „Statutul personal", observând îndeosebi cele 

expuse acolo la § 7, urmând să se stabilească: 

a) dacă se vor aplica sau nu dispoziţiile Codului Civil român; 

b) ce autoritate le va aplica, şi 

c) ce măsuri vor trebui luate pentru ca tutela orânduită să fie recunoscută ca legală în toate ţările unde 

minorii direct interesaţi, ar putea avea interese sau avere de apărat, prin mijlocirea tutorului lor sau în contra acestui 

tutor, dacă acesta ar fi incorect. 

§ 3. Mai ales aceasta a treia latură a problemei poate fi uneori destul de complicată, avându-se în vedere 

divergenţele în fiinţă între diferitele legislaţii şi prin faptul că unele dintre ele urmează principiul naţionalităţii, iar 

altele pe cel al domiciliului, precum s-a arătat la Manual III, 13 § 4 şi 5. 

§ 4. In materie de tutelă ca şi în celelalte cuprinse în Manualul de faţă, intenţiile Ministerului nu sunt să 

adâncească tema discutată (din punctul de vedere al dreptului intern sau internaţional), ci numai să dea instrucţiuni 

uşor de înţeles şi aplicabile, pentru cazurile ce se vor ivi în practică, la legaţiile sau consulatele noastre.  

II. Legislaţia internă 

§ 5. In cazurile când ar urma să se aplice dispoziţiunile Codului Civil român, oficiile sunt datoare să aducă 

la cunoştinţa autorităţilor străine competente textul art. 342420 din acest Cod, tradus în limba respectivă, traducerea 

fiind certificată şi legalizată din oficiu cu scutire de taxe consulare (v. Manual II, 1 § 73)
a
. 

a
 Traducerea, odată făcută de un oficiu diplomatic sau consular, la primul caz ce se va ivi, urmează să fie anexată 

instrucţiunilor de faţă, copiată la maşină, oficiul respectiv mai este dator să trimită numaidecât copie de pe această 

traducere tuturor oficiilor de carieră şi onorifice din acea ţară, pentru a fi păstrată în exemplarul lor din Manual, fiind 

astfel la dispoziţie, în caz de nevoie. 

Dispoziţiunile respective din legea austriacă, aplicată încă parţial în Ardeal
b
 sunt cuprinse în Legiuirea 

fundamentală XX. 

III. Dispoziţiuni convenţionale 

§ 6. Convenţiunea de bază, statornicind principii acceptate de aproape întreaga Europă continentală
c
, este 

cea de la Haga din 12 iunie 1912 (Cond. Trat., nr. 1.281 şi 1.503 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale 

României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 
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Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.281, p. 386; nr. 1.503, p. 503]). A se vedea textul alăturat la 

anexa 1. 

Oficiile se vor interesa dacă ţara în care funcţionează a luat parte sau nu la această învoială, sau dacă ea 

este legată faţă de România, în această materie, prin vreo clauză sau a lta dintr-o convenţie sau prin jocul clauzei 

naţiunii celei mai favorizate. 

Este întotdeauna de dorit ca oficiile să se documenteze asupra principiilor urmate de autorităţile străine 

respective, înainte de a se prezenta în practică un caz care va trebui rezolvat. 

§ 7. Principiile generale, clare, logice şi bine expuse în convenţia menţionată, sunt acceptate de autorităţile 

noastre, interesul nostru fiind ca ele să fie urmate, pe cât ar fi cu putinţă, în toate ţările unde aceasta n -ar fi contrar 

legilor şi uzanţelor în fiinţă, indiferent de faptul dacă ţara respectivă este legată sau nu.  

§ 8. Dispoziţiuni similare cu cele cuprinse în Codul nostru Civil fiind în vigoare în multe ţări europene, 

Ministerul nu vede nici un inconvenient ca tutela să fie orânduită, în foarte multe cazuri, de autorităţile străine 

competente, posibilitate prevăzută de art. 3 din Convenţia menţionată, cu condiţia însă, ca precauţiile arătate în 

instrucţiunile de faţă să fie luate şi presupunând:  

a) ca minorii români respectivi să fie domiciliaţi sau să locuiască efectiv în ţara în chestiune;  

b) ca statul străin să asume sarcina de a organiza tutela şi de a efectua controlul necesar; 

c) ca tutela astfel orânduită, să fie în interesul minorilor respectivi, protecţia acordată de administraţia sau 

justiţia străină îndestulătoare, şi 

d) ca tutorul numit să accepte îndatoririle rezultând din tutelă şi să fie efectiv legat  

de ele. 

IV. Procedura de urmat 

§ 9. La încetarea din viaţă a unui român, avându-şi reşedinţa obişnuită în circumscripţia unui oficiu român 

în străinătate şi după ce se va fi îndeplinit, dacă este cazul, îndatoririle cuprinse în acest Manual la capitolul III, 9 sub 

rubrica „Decesul în străinătate al cetăţenilor români", şeful oficiului va avea grijă să ia, dacă se resimte nevoia, 

măsurile de conservare a averii lăsate de cel defunct, precum s-a arătat la Manual III, 10 sub rubrica „Succesiuni". 

b
 Ministerul va da instrucţiunile necesare, de la caz la caz, arătând ce lege urmează să fie aplicată. 

c
 Se va observa că 

Franţa nu mai este legată. Convenţia era de altfel, în nepotrivire cu alta, din 1869, în vigoare între Franţa şi Elveţia (v. 

Pillet, Droit international privé, I, p. 677 [Antoine Pillet, Traité pratique de droit international privé, Tome I, Paris, 

Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1923, 789 p.]). 

§ 10. Dacă defunctul a lăsat copii minori (sau alţi minori români, de sub tutela sa), consulul se va pune 

neîntârziat în legătură cu autoritatea străină competentă, pentru a cădea de acord asupra organizării tutelei.  

§ 11. Consulul va pune totodată la dispoziţia autorităţilor străine competente, textele de lege aplicabile în 

România în cazuri similare (v. § 5 şi § 8 de mai sus). 

§ 12. Dacă nimic nu se opune ca autorităţile locale să asume sarcina organizării tutelei, urmând lex fori şi, 

încă mai bine, urmând principiile stabilite de Codul nostru Civil şi mai ales când rudele defunctului sunt la faţa 

locului şi în stare să-şi apere drepturile sau când ele sunt reprezentate legal, prin vreun mandatar, rolul consulului se 

va mărgini la aducerea serviciilor ce-i vor putea fi cerute, în limitele atribuţiilor sale obişnuite, observându-se totuşi 

cele ce urmează: 

§ 13. Consulul va cere pe cale oficială de la autoritatea străină competentă copie de pe textul actului legal 

prin care se orânduieşte tutela. 

Această copie va fi înregistrată şi păstrată, pentru referinţă, în dosarul personal al minorului, făcându-se 

totodată o însemnare (la rubrica 10), pe fişa de înmatriculare respectivă (v. Manual II, 5 A § 24) 
d
. 

§ 14. După îndeplinirea acestor formalităţi, actul menţionat mai sus la § 13, va fi tradus în limba română şi 
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trimis Ministerului cu un raport detaliat, expunând cazul şi cerând instrucţiunile necesare dacă tutela astfel 

orânduită, socotită până atunci ca provizorie de oficiul respectiv, urmează să fie recunoscută sau nu de autorităţile 

noastre. 

§ 15. Acest raport va fi înaintat Ministerului în dublu exemplar, spre a putea fi trimis în copie Ministerului 

de Justiţie. 

Raportul va cuprinde informaţii asupra moralităţii şi reputaţiei persoanei îndeplinind sarcina de tutor, fie 

că este un părinte al minorilor sau altă persoană. In acest scop, consulul va avea grijă să facă,  dacă va fi nevoie, o 

anchetă discretă, cerând referinţele necesare pentru a putea transmite Ministerului informaţiuni precise şi exacte.  

Se vor avea în vedere şi dispoziţiunile art. 58, punctul 4, din Codul Penal, dacă ar fi cazul. Fără a nesocoti 

caracterul teritorial al condamnărilor penale, Ministerul doreşte totuşi să fie informat de pedepsele infamante ce va fi 

putut suferi în străinătate persoanele funcţionând ca tutori ai minorilor români.  

§ 16. Oficiile vor mai observa, raportând Ministerului, dacă este cazul, că regulamentul situaţiei juridice a 

evreilor din România din 8 august 1940, opreşte formal, la art. 7, lit. f, ca evreii clasaţi în categoria I şi III (v. Manual 

III, 14 § 2), „să fie tutori sau curatori ai incapabililor care sunt de religie creştină 

Această dispoziţie se aplică deci şi în cazul când minorii români ar fi de origine evreiască, însă de religie 

creştină. Cazurile ivite vor fi raportate Ministerului pentru instrucţiuni, fără a se comunica această dispoziţie 

autorităţilor străine. 

§ 17. Ministerul se va pronunţa în cel mai scurt timp posibil, comunicând oficiului dacă recunoaşte tutela 

orânduită de autorităţile străine sau dacă este cazul să se facă demersurile ce vor fi socotite utile pentru constituirea 

unei noi tutele, în România sau în străinătate, oferind mai mare garanţie de securitate pentru minorii direct interesaţi.  

d
 Dacă sunt cumva mai mulţi minori orfani de tată şi mamă, având fiecare dintre ei o fişă de înmatriculare deosebită, 

şi deci şi un dosar deosebit, se va clasa actul în dosarul celui mai în vârstă dintre ei, făcându-se o însemnare potrivită 

în rubrica 10 pe fişele celorlalţi (v. Manual II, 5 A § 21). 

Această posibilitate este prevăzută şi la art. 4 din anexa 1, alăturată, în toate ţările legate prin Convenţia de 

la Haga. 

În celelalte ţări, oficiile vor întreprinde demersurile ce vor socoti utile, pentru apărarea intereselor 

minorilor, Ministerul urmând să fie ţinut la curent cu toate măsurile luate.  

§ 18. La primirea înştiinţării că Ministerul este de acord cu măsurile luate de autorităţile străine, precum i-au 

fost raportate, oficiul va aduce la cunoştinţa acestor autorităţi că recunoaşte tutela orânduită, cât timp nu s -ar ivi 

cumva împrejurări cerând o reexaminare a situaţiei.  

V. Schimbarea tutorilor 

§ 19. Astfel ar fi de exemplu, dacă ar ajunge la cunoştinţa agentului nostru diplomatic sau consular sau 

dacă ar fi de bănuit, pe temeiul unor indicii serioase, că averea minorilor ar putea fi risipită de un tutore puţin 

scrupulos, sau dacă acesta nu ar supraveghea creşterea şi educaţia minorilor aflaţi sub tutela sa. Oficiul în sarcina 

căruia cade „protecţia minorilor", precum am văzut mai sus la § 1, este dator să raporteze asemenea cazuri 

Ministerului, îndată ce va avea cunoştinţă de ele, luând în acelaşi timp contact cu autoritatea străină la faţa locului, 

pentru a hotărî măsurile urgente ce ar fi de luat. Se vor mai avea în vedere şi art. 454-455 Cod. Penal. 

VI. Alegerea de mandatari 

§ 20. În cazul când rudele direct interesate ar fi absente la decesul părinţilor copiilor, având nevoie de 

protecţie, consulul va avea grijă să se pună numaidecât în legătură cu ele (v. Manual III, 9 § 2). Cu această ocazie, el va 

cere, dacă este cazul, ca aceste rude să desemneze un mandatar legal.  

În cazurile când consulul se pune astfel în legătură directă cu rudele menţionate, el urmează totuşi să 
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raporteze Ministerului măsurile ce va fi luat în înţelegere cu ele. 

§ 21. Când ar fi necesar ca agentul nostru să recomande un mandatar la faţa locului al celor interesaţi 

(aceştia locuind poate în România, cazul ivindu-se poate la o depărtare de mii de km), se vor aplica cu stricteţe 

dispoziţiunile date la Manual II, 6 § 11-12. 

Ministrul României în ţara respectivă, este rugat să ia asemenea cazuri sub controlul său personal, pe cât va 

fi cu putinţă, ele trebuind în tot cazul să-i fie aduse la cunoştinţă de consulii respectivi.  

VII. Cazuri mai complicate 

§ 22. Când autorităţile străine în sarcina cărora ar putea cădea apărarea drepturilor unor minori români 

şi-ar declina competenţa, conform legii şi uzanţelor în vigoare, rămâne pentru consulul nostru să se înţeleagă de 

urgenţă cu aceste autorităţi, pentru luarea măsurilor provizorii de conservare necesare, referind cazul Ministerului
e
. 

e
 În Franţa, de exemplu, unde consiliul de familie este competent pentru organizarea tutelei, magistratul local va lua, 

fără îndoială, măsurile provizorii cerute de interesul minorilor, în aşteptare ca autorităţile noastre să hotărască (v. 

Pillet, op. cit., I, p. 609 [Antoine Pillet, Traité pratique de droit international privé, Tome I, Paris, Librairie de la Société 

du Recueil Sirey, 1923, 789 p.]; v. şi art. 7 din anexa 1 alăturată). Acest „provizorat" va putea dăinui însă mult timp.  

§ 23. Tutela va fi atunci organizată de autorităţile din România, oficiul respectiv primind instrucţiunile 

cuvenite, după împrejurări, urmând să facă apoi demersurile eventual trebuincioase, pe lângă autorităţile locale în 

vederea recunoaşterii tutelei astfel orânduite. 

§ 24. In Anglia şi în celelalte ţări urmând regimul stabilit de „Common Law", autorităţile locale vor refuza 

să recunoască altă tutelă decât cea orânduită după legea lor, în toate cazurile când orfanii având nevoie de protecţie, 

îşi au domiciliul pe acel teritoriu. Aceste autorităţi vor merge încă mai departe, socotind pe minorii români născuţi pe 

teritoriul lor ca cetăţeni ai lor „jure soli" (v. Manual II, 3 B § 3 şi II, 4 § 6, lit. g). 

In asemenea cazuri, rolul consulului nostru nu poate fi decât pasiv, el urmând totuşi să raporteze 

Ministerului măsurile ce vor fi luate de autorităţile străine, în interesul minorilor, socotiţi de noi, ca având 

naţionalitatea română. 

§ 25. In cazurile însă când succesiunea defunctului cuprinde şi avere mişcătoare sau nemişcătoare aflată în 

România şi când acest defunct avea în momentul decesului un domiciliu cunoscut în România (ca şi copiii săi minori), 

consulul va face demersurile necesare pe lângă autorităţile străine, cerând ca numai măsurile provizorii de strictă 

conservare să fie luate, tutela urmând să fie organizată în România, conform legii noastre. 

§ 26. Dacă un asemenea caz s-ar ivi în Anglia sau alte ţări, urmând un principiu de „lex fori", va fi poate 

necesar ca un „guardian" deosebit să fie desemnat de autorităţile locale pentru partea din avere aflată eventual în 

acea ţară. Asemenea cazuri complicate vor trebui dezlegate de cei interesaţi, cu ajutorul unui „solicitor", la faţa 

locului, Ministerul fiind însă ţinut la curent cu măsurile luate în interesul minorilor.  

§ 27. Ministerul aşteaptă în toate cazurile mai complicate, de exemplu în cele arătate mai sus la § 20 -26, ca 

agentul diplomatic sau consular competent, să facă propuneri practice pentru apărarea şi, dacă ar fi nevoie, pentru 

lichidarea averii rămase de la defunct în străinătate, dar mai ales pentru ocrotirea şi creşterea orfanilor rămaşi 

eventual fără sprijin. 

§ 28. Aceasta este, la urma urmei, scopul urmărit de orice activitate consulară în acest domeniu şi 

nicidecum ridicarea unor conflicte de legi sau altor dificultăţi legale ce nu ar fi decât dăunătoare intereselor orfanilor. 

Cel puţin în ţările occidentale, magistraţii şi funcţionarii competenţi vor fi în genere animaţi de aceleaşi sentimente, 

uşurând după putinţă şi în limita puterilor lor legale soluţionarea dificultăţilor întâmpinate - astfel este cel puţin 

experienţa redactorului rândurilor de faţă. 

Ministerul îşi dă totuşi seama că astfel nu este cazul în unele ţări vecine, unde o colaborare prietenească cu 

autorităţile străine nu este întotdeauna cu putinţă. Aici mai mult decât oriunde este necesar ca agentul să cunoască 

legile ţării unde se află în post şi ca el să procedeze cu tact, prudenţă şi, de va fi nevoie, cu energie.  
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§ 29. In toate cazurile de tutelă ce se vor ivi, agentul diplomatic sau consular va avea grijă să nu angajeze 

decât cheltuielile strict necesare în contul statului sau al succesiunii, înainte de a primi încuviinţarea Ministerului, care  

va putea fi cerută în caz de nevoie, pe cale telegrafică sau printr-o convorbire telefonică, urmată de un raport 

amănunţit. 

§ 30. Orice alte chestiuni ivite în legătură cu tutela unui minor român şi neprevăzută în directivele de faţă, 

vor fi raportate Ministerului spre luarea măsurilor ce ar comporta cazul şi spre a se putea da eventual instrucţiuni 

suplimentare în cadrul acestui Manual. 

B) Interdicţiunea şi consiliul judiciar  

VIII. Analogii cu tutela 

§ 31. Instrucţiunile date mai sus la § 1-4 şi 8, 13-23 şi 27-30, se aplică şi în cazuri de interdicţiune şi de 

punere sub consiliu judiciar. 

IX. Legislaţia internă 

§ 32. Codul Civil român la art. 435-457 despre interdicţiune şi la art. 458-460 despre punere sub consiliu 

judiciar. 

Textul corespunzător din Legea austriacă, în vigoare în Ardeal, este indicat mai sus  

la § 5
f
. 

X. Dispoziţiuni convenţionale 

§ 33. Convenţiunea de bază este cea de la Haga din 17 iulie 1905 (Cond. Trat., nr. 

1. 292 şi 1.499 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub 

auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 

Naţională, 1938, nr. 1.292, p. 393-394; nr. 1.499, p. 501]). A se vedea textul la anexa 2. 

Oficiile se vor interesa dacă ţara în care funcţionează este legată sau nu faţă de România în această materie.  

§ 34. Este în interesul nostru ca principiile expuse în textul de faţă să fie urmate, pe cât ar fi cu putinţă, în 

toate ţările unde aceasta nu ar fi contrar legilor şi uzanţelor în vigoare, indiferent de faptul dacă ţara respectivă este 

legată sau nu de această convenţie. 

XI. Precauţiuni şi măsuri de luat 

§ 35. Intră în competenţa oficiilor diplomatice şi consulare să raporteze numaidecât Ministerului când un 

român aflat în circumscripţia lor dă de bănuit, prin vorbele sau purtarea sa, că ar avea nevoie de o protecţie jud iciară. 

Oficiul va lua în asemenea cazuri măsurile urgente ce ar fi de trebuinţă, lucrând, pe cât ar fi cu putinţă, în deplină 

înţelegere cu autorităţile sanitare şi, dacă este nevoie, cu poliţia locală.  

§ 36. Oficiul diplomatic sau consular care primeşte, pe cale diplomatică sau altfel, o cerere pentru punerea 

sub interdicţie sau sub controlul unui consiliu judiciar a unui român locuind în circumscripţia sa, va proceda precum 

urmează. 

§ 37. Va face o anchetă discretă, eventual printr-un funcţionar în subordine, având pe cât posibil o 

întrevedere personală cu românul faţă de care ar urma să se ia măsurile cerute cu rudele sale, şi cu persoana care 

solicită punerea sa sub interdicţie sau sub controlul unui consiliu judiciar. Va cere de la medicul competent, dacă este 

cazul, un certificat arătând starea bolnavului (spesele fiind suportate de cel care solicită punerea sub interdicţie) şi va 

lua informaţii asupra averii celui în cauză, asupra reputaţiei familiei şi mai 
f
 În legătură cu chestiunea legii de aplicat, 

este interesant de menţionat dispoziţiunea Legii suedeze din 10 octombrie 1924, care prevede că în materie de 

interdicţii, urmează să se aplice atât Legea suedeză cât şi cea străină respectivă - aceasta este evident idealul, ar 
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suprima toate conflictele de legi, dacă ar fi întotdeauna cu putinţă. 

ales a soţului care ar cere o punere sub interdicţie a celuilalt soţ sau a copilului solicitând luarea de măsuri în contra 

părintelui său. 

Consulul va mai lua informaţii, cerând relaţii în scris de la rudele sau prietenii celor interesaţi, spre a-şi 

putea da seama de situaţia exactă. 

§ 38. Informaţiunile astfel culese vor fi raportate de urgenţă Ministerului în dublu exemplar, arătându-se 

totodată pe ce temei cel în cauză se bucură de naţionalitatea română, informaţiunile necesare fiind eventual cuprinse 

într-un interogator (v. Manual II, 12). 

§ 39. Dacă ar rezulta din cercetările efectuate că măsura de interdicţiune propusă n- ar fi echitabilă şi în 

interesul românului în cauză, oficiul care a efectuat ancheta se va adresa tribunalului străin competent, arătând 

concluziunile la care a ajuns şi făcând propuneri concrete asupra măsurilor provizorii ce socoteşte că ar trebui luate 

sau cerând amânarea oricărei hotărâri până la primirea instrucţiunilor autorităţilor competente din România. 

§ 40. Oficiul va lucra cu cea mai mare atenţie şi grijă în rezolvarea unor astfel de chestiuni, având în vedere 

răspunderea ce ar asuma dacă ar transmite Ministerului informaţiuni incomplete sau eronate. 

XII. Comunicarea dispoziţiunilor legii române 

§ 41. În ţările legate prin Convenţiunea de la Haga din 1905, avizul autorităţilor române va fi dat în genere 

autorităţilor străine competente, pe cale diplomatică, prin mijlocirea legaţiunii noastre (conform art. 5 din învoială). 

Oficiul diplomatic va anexa notei sale, traducerea dispoziţiunilor legale aplicate de tribunalele române în cazuri 

similare
g
. 

Această îndatorire incumbă consulatului competent, în ţările unde avizul Ministerului nu se trimite pe cale 

diplomatică, fiind înmânat tribunalului. 

XIII. Punerea sub interdicţie a străinilor 

§ 42. Oficiile române nu vor face nici un fel de intervenţie oficială când ar fi vorba să se pună un cetăţean 

sau supus străin sub interdicţie sau consiliu judiciar, chiar dacă un român ar fi interesat foarte de aproape într-o 

asemenea chestiune, competentă în asemenea cazuri fiind autoritatea străină respectivă.  

Se vor avea totuşi întotdeauna în vedere principiile generale expuse la Manual III, 6 sub rubrica „Asistenţa 

judiciară şi consultaţii juridice". 

XIV. Executarea sentinţelor date în alte ţări 

§ 43. Pentru executarea în străinătate a sentinţelor date de tribunalele noastre, în materie de tutelă, de 

punere sub interdicţie sau sub autoritatea unui consiliu judiciar, oficiile vor avea în vedere regulile generale arătate la 

Manual III, 3 sub rubrica „Executarea sentinţelor judiciare date în străinătate", observând regula stabilită prin 

jurisprudenţa franceză şi menţionată la acea rubrică, la § 7 (nota în josul paginii). De notat mai sunt disp. art. 9 şi 11 

din anexa 2 aici alăturată. 

g
 Se va observa nota de mai sus la § 5. 

XV. Îndatoririle consulatelor onorifice 

§ 44. Cele arătate în instrucţiunile de faţă, se aplică şi consulatelor onorifice. Aceste oficii vor înainta însă 

rapoartele ce vor adresa Ministerului prin mijlocirea legaţiunii sau consulatului de carieră sub al cărui control 

funcţionează. Vor trimite aceste rapoarte în trei exemplare, dintre care unul rămâne în dosarul oficiului de carieră 

respectiv. 
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Legaţiunile vor avea grijă să traducă textul de faţă spre a fi distribuit consulatelor onorifice  drept 

instrucţiuni, în caz de nevoie. 

Prezentele instrucţiuni au fost trimise oficiilor în străinătate sub nr. 70.067/942. 

Ele au fost examinate de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior Juridic al Statului, fiind găsite 

conforme legilor în vigoare. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 

ANEXA 1 

Extrait de la Convention pour régler la tutelle des mineurs, 

conclue à la Haye le 12 juin 1902 

Art. 1. - La tutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale.  

Art. 2. - Si la loi nationale n'organise pas la tutelle dans le pays du mineur en vue du cas où celui-ci aurait sa 

résidence habituelle à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire autorisé par l'Etat dont le mineur est le 

ressortissant pourra y pourvoir, conformément à la loi de cet Etat si l'Etat de la résidence habituelle du mineur ne s'y 

oppose pas. 

Art. 3. - Toutefois, la tutelle du mineur ayant sa résidence habituelle à l'étranger s'établit et s'exerce 

conformément à la loi du lieu, si elle n'est pas ou si elle ne peut pas être constituée conformément aux dispositions de 

l'article 1-er ou de l'article 2. 

Art. 4. - L'existence de la tutelle établie conformément à la disposition de l'article 3 n'empêche pas de 

constituer une nouvelle tutelle par application de l'article 1-er ou de l'article 2. Il sera, le plus tôt possible, donné 

information de ce fait au Gouvernement de l'Etat où la tutelle a d'abord été organisée. Ce Gouvernement en 

informera, soit l'autorité qui aurait institué la tutelle, soit, si une telle autorité n'existe pas, le tuteur lui-même. 

La législation de l'Etat, où l'ancienne tutelle était organisée décide à quel moment cette tutelle cesse dans le 

cas prévu par le présent article. 

Art. 5. - Dans tous les cas, la tutelle s'ouvre et prend fin aux époques et pour les causes déterminées par la loi 

nationale du mineur. 

Art. 6. - L'administration tutélaire s'étend à la personne et à l'ensemble des biens du mineur, quel que soit le 

lieu de leur situation. 

Cette règle peut recevoir exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime 

foncier spécial. 

Art. 7. - En attendant l'organisation de la tutelle, ainsi que dans tous les cas d'urgence, les mesures 

nécessaires pour la protection de la personne et des intérêts d'un mineur étranger pourront être prises par les 

autorités locales. 

Art. 8. - Les autorités d'un Etat sur le territoire duquel se trouvera un mineur étranger dont il importera 

d'établir la tutelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera connue, les autorités de l'Etat dont le mineur est 

le ressortissant. 

Les autorités ainsi informées feront connaître le plus tôt possible aux autorités qui auront donné avis si la 

tutelle a été ou si elle sera établie. 

Art. 9. - La présente Convention ne s'applique qu'à la tutelle des mineurs ressortissants d'un des Etats 

contractants, qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats. 

Toutefois, les articles 7 et 8 de la présente Convention s'appliquent à tous les mineurs ressortissants des Etats 

contractants. 
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Art. 10. - La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera 

ratifiée et les ratifications en seront déposées à la Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en 

mesure de le faire. 

Art. 11,12 et 13. - ..................................................  

ANEXA 2 

Extrait de la Convention concernant l'interdiction et les mesures de protection analogues, 

conclue à la Haye, le 17 juillet 1905 

Art. 1. - L'interdiction est régie par la loi nationale de la personne à interdire, sauf les dérogations à cette 

règle continues dans les articles suivants. 

Art. 2. - L'interdiction ne peut être prononcée par les autorités compétentes de l'Etat auquel la personne à 

interdire appartient par sa nationalité et la tutelle sera organisée selon la loi de cet Etat, sauf les ces prévus aux articles 

suivants. 

Art. 3. - Si, dans un des Etats contractants, un ressortissant d'un autre de ces Etats se trouve dans les 

conditions requises pour l'interdiction d'après sa loi nationale, toutes les mesures provisoires nécessaires pour la 

protection de sa personne et de ses biens pourront être prises par les autorités locales. 

Avis en sera donné au Gouvernement de l'Etat dont il est le ressortissant.  

Ces mesures prendront fin dès que les autorités locales recevront des autorités nationales l'avis que des 

mesures provisoires ont été prises ou que la situation de l'individu dont il s'agit a été réglée par un jugement.  

Art. 4. - Les autorités de l'Etat, sur le territoire duquel un étranger dans le cas d'être interdit aura sa 

résidence habituelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera connue, les autorités de l'Etat dont l'étranger 

est le ressortissant en communiquant la demande en interdiction dont elles seraient saisies et les mesures provisoires 

qui auraient été prises. 

Art. 5. - Les communications prévues aux articles 3 et 4 se feront par la voie diplomatique à moins que la 

communication directe ne soit admise entre les autorités respectives.  

Art. 6. - Il sera sursis à toute mesure définitive dans le pays de la résidence habituelle tant que les autorités 

nationales n'auront pas répondu à la communication prévue dans l'article 4. Si les autorités nationales déclarent 

vouloir s'abstenir ou ne répondent pas dans le délai de six mois, les autorités de la résidence habituelle auront à 

statuer sur l'interdiction en tenant compte des obstacles qui, d'après la réponse des autorités nationales, 

empêcheraient l'interdiction dans le pays d'origine. 

Art. 7. - Dans le cas où les autorités de la résidence habituelle sont compétentes en vertu de l'article 

précédent la demande en interdiction peut être formée par ces personnes et pour les causes admises à la fois par la loi 

nationale et par la loi de la résidence de l'étranger. 

Art. 8. - Lorsque l'interdiction a été prononcée par les autorités de la résidence habituelle, l'administration 

de la personne et des biens de l'interdit sera organisée selon la loi locale, et les effets de l'interdiction seront régis pa r 

la même loi. 

Si, néanmoins, la loi nationale de l'interdit dispose que sa surveillance sera confiée de droit à une personne 

détermine, cette disposition sera respectée autant que possible. 

Art. 9. - L'interdiction prononcée par les autorités compétentes, conformément aux dispositions qui 

précèdent, produira, en ce qui concerne la capacité de l'interdit et sa tutelle, ses effets dans tous les Etats contractants 

sans qu'il soit besoin d'un exéquatur. Toutefois, les mesures de publicité prescrites par la loi locale pour l' interdiction 

prononcée par les autorités du pays, pourront être déclarés par elle également applicable à l'interdiction qui aurait été 

prononcée par une autorité étrangère, ou remplacées par des mesures analogues. Les Etats contractants se 

communiqueront réciproquement, par l'intermédiaire du Gouvernement néerlandais, les dispositions qu'ils auraient 

prises à cet égard. 
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Art. 10. - L'existence d'une tutelle établie conformément à l'article 8, n'empêche pas de constituer une 

nouvelle tutelle, conformément à la loi naţionale. 

Il sera, le plus tôt possible, donné avis de ce fait aux autorités de l'Etat où l'interdiction a été prononcée.  

La loi de cette Etat décide à quel moment cesse la tutelle qui y avait été organisée. A partir de ce moment les 

effets de l'interdiction prononcée par les autorités étrangères seront régis par la loi nationale de l'interdit.  

Art. 11. - L'interdiction, prononcée par les autorités de la résidence habituelle, pourra être levée par les 

autorités nationales conformément à leur loi.  

Les autorités locales qui ont prononcé l'interdiction pourront également la lever pour tous les motifs prévus 

par la loi nationale ou par la loi locale. La demande peut être formulée par tous  ceux qui y sont autorisés par l'une ou 

par l'autre de ces lois. 

Les décisions qui lèvent l'interdiction auront de plein droit leurs effets dans tous les Etats contractants, sans 

qu'il soit besoin d'un exéquatur. 

Art. 12. - Les dispositions qui précèdent recevront leur application sans qu'il y ait à distinguer entre les 

meubles et les immeubles de l'incapable, sauf exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un 

régime foncier spécial. 

Art. 13. - Les règles contenues dans la présente convention sont communes à l'interdiction proprement dite, 

à l'institution d'une curatelle, à la nomination d'un conseil judiciaire, ainsi qu'à toutes autres mesures analogues, en 

tant qu'elles entraînent une restriction de la capacité. 

Art. 14. - La présente Convention ne s'applique qu'à l'interdiction des ressortissants d'un des Etats 

contractants ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats. 

Toutefois l'article 3 de la présente Convention s'applique à tous les ressortissants des  Etats contractants. 

Art. 15,16,17,18,19 ............................................. 
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“CĂSĂTORII ÎNTRE ROMÂNI ŞI EVREI53 

§ 1. Datina strămoşească apăra rasa noastră oprind căsătoriile între români şi evrei
a
. 

începând cu anul 1864 şi timp de 85 de ani, s-a uitat însă această veche tradiţie, condiţiunile de fond ale 

căsătoriei fiind stabilite după principiile Codului Civil, potrivnice în unele privinţe intereselor neamului.  

Prin Decretul-lege nr. 2.651 din 8 august 1940, legiuitorul român a revenit însă, pe cât a fost cu putinţă, la 

concepţia de drept şi moralitate a străbunilor noştri în această privinţă.  

§ 2. în aplicarea acestui Decret-lege, al cărui text se alătură, agenţii diplomatici şi consulari vor avea de 

cercetat următoarele puncte: 

I. Cine este socotit evreu, conform Decretului-lege nr. 2.650 din 8 august 1940 (v. Manual III, 14), şi 

II. Cine este „român de sânge". Legea nu dă preciziuni în această privinţă şi oficiile diplomatice şi 

consulare nu au căderea de a da hotărâri, în acest sens (v. Manual II, 2 § 6-8). 

§ 3. Singurele căsătorii oprite prin această lege fiind însă cele între evreii şi românii de sânge, cercetările 

oficiilor se vor mărgini la cele două puncte arătate la § 2. Ele vor avea însă în vedere şi cele ce urmează:  

a) Căsătoriile între doi români de sânge sau între români şi orice alte persoane, exceptând pe evrei, sunt 

îngăduite; 

b) Căsătoriile între doi evrei sau între evrei şi orice alte persoane, exceptând pe românii de sânge, sunt 

îngăduite; 

c) Legea neavând efecte retroactive, căsătoriile mixte încheiate înainte de 8 august 1940, între românii de 

sânge şi evrei, rămân neatinse; 

d) Conform principiului stabilit de Cod. Civ., art. 2, alin. 2 şi art. 2 al Decretului- lege despre care este 

vorba, legea se aplică cetăţenilor sau supuşilor români, oriunde s-ar afla ei, indiferent dacă ei îşi au sau nu reşedinţa în 

România; 

e) Legea folosindu-se de termenul români de sânge, ar fi de discutat dacă ea se aplică şi românilor de sânge, 

cetăţeni străini sau apatrizi; 

f) Legea nu opreşte căsătoriile între evrei şi străini, între evrei şi minoritari şi alţi români decât cei „de 

sânge". 

§ 4. Oficiile diplomatice şi consulare au o întreită îndatorire, în aplicarea acestei 

legi: 

a) Vor aduce la cunoştinţa celor în drept dispoziţiunile în vigoare, arătând sancţiunile prevăzute în caz de 

abateri, ori de câte ori vor afla că s-ar proiecta o căsătorie, putând intra în cadrul dispoziţiilor art. 1-3; 

a
 Astfel, Codul Caradja opreşte, partea III-a, cap. 16, căsătoria între creştini şi cei de altă lege, ceea ce înseamnă de 

fapt între creştini şi toţi evreii, izraeliţi botezaţi neexistând pe acea vreme în Ţările Române. Chiar noţiunea unei 

alterări a rasei („Rassenschande") era cunoscută în Principatele Române precum dovedeşte un pitac al lui Ioan 

Caradja BB. din 17 aprilie 1813, având drept scop să împiedice asemenea „turburări" (v. Urechia, Is. Rom., X, partea 

A, p. 46 [Vasile Alexandrescu Urechia, Istoria Românilor. Curs făcut la Facultatea de Litere din Bucuresci, depe 

documente inedite, Tomul X, partea A, Bucuresci, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1900, 1125 p.]). Vechiul Cod 

Civil General Austriac din 1811 prevedea, de asemenea, la art. 64, că „nu se poate în mod valabil contracta o căsătorie 

între creştini şi persoane care nu aparţin religiei creştine". Acest articol a fost însă abrogat în Ardeal prin punerea în 

vigoare a Legii matrimoniale din 18 decembrie 1894. 
b) Vor refuza să îndeplinească formele necesare sau să oficieze asemenea căsătorii,  

Şi 

c) Vor raporta Ministerului, ori de câte ori vor afla că o astfel de căsătorie a fost încheiată în 

circumscripţia lor. 

Pentru a putea îndeplini aceste îndatoriri, este necesar să se ştie când o căsătorie ar intra de fapt în categoria 

celor oprite. 

§ 5. Legea fiind mai precisă când este vorba de a stabili cine este „evreu" decât cine este „român de sânge", 
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oficiile vor lua ca regulă să cerceteze întâi, în cazurile ce se vor ivi în circumscripţia lor, dacă cei care au intenţia să se 

căsătorească, au amândoi sau numai unul dintre ei o ascendenţă semită.  

Art. 2 din Decretul-lege nr. 2.650 din 1940, limitează cercetările necesare, cel în cauză urmând să arate că 

nu intră în categoria celor socotiţi ca evrei (v. Manual III, 14). 

§ 6. Cele arătate la § 5 pot fi dovedite între altele prin:  

Acte de botez; 

Acte de naştere şi căsătorii ale părinţilor; 

Acte ca cele arătate la Manual II, 2 § 7; 

Pe cale testimonială, printr-o adeverinţă semnată de cel puţin doi români cunoscuţi, legalizată în regulă de o 

autoritate românească competentă şi coroborată de un interogator completat şi semnat de cel în cauză, conform celor 

arătate la Manual II, 12 şi atrăgându-se atenţia semnatarului asupra dispoziţiunii art. 404 şi 405 Cod Penal. 

§ 7. Printre criteriile ce vor îndrepta pe un agent diplomatic sau consular să considere pe logodnici ca 

„români de sânge", în sensul Decretului-lege alăturat, până la dovada contrarie, sunt: 

a) declaraţiile celor în cauză făcute sub forma de interogatorii semnate (v. Manual 

II, 12); 

b) dovezi testimoniale similar cu cele arătate mai sus la § 6, lit. d; 

c) normele generale arătate la Manual II, 2 § 6-8. 

Se va avea în vedere că, în momentul de faţă, nici o autoritate românească, în ţară sau în străinătate, n-are 

căderea să emită certificate, arătând că un cetăţean este „român de sânge".  

§ 8. Cât timp declaraţiile celor direct interesaţi, împreună cu probele, arătate mai sus la § 6 sau 7, nu dau loc 

la bănuieli, agenţii diplomatici şi consulari le vor socoti în regulă.  

Dovezile documentare culese arătând că cei în cauză sunt „români de sânge" sau de o obârşie străină alta 

decât izraelită sau minoritari, străini sau evrei, în sensul art. 2 al Decretului-lege nr. 2.650 din 1940 - vor fi păstrate la 

dosar, drept acte justificative. 

§ 9. In aplicarea dispoziţiunilor arătate mai sus la § 4, lit. b, oficiile vor proceda precum urmează: 

Dacă ar ajunge la cunoştinţa unui agent diplomatic sau consular, sau dacă cercetările întreprinse, conform 

§ 5-7, ar da de bănuit că o căsătorie urmând să fie celebrată la o legaţie sau la un consulat al ţării, ar putea cădea sub 

prevederile Decretului-lege indicat, nu se va îndeplini nici o formalitate în vederea încheierii acestei căsătorii. 

Autorităţile competente ale Ministerului Justiţiei, vor fi numaidecât înştiinţate, prin mijlocirea acestui Departament, 

raportul, cu actele justificative anexate, fiind înaintate Ministerului, în dublu exemplar.  

Dacă rezultă, din cercetările efectuate şi dovezile produse că logodnicii nu intră în prevederile zisului 

Decret-lege, ofiţerul de stare civilă va urma instrucţiunile date la Manual III, 12 sub rubrica „Aplicarea Legii 

privitoare la actele de stare civilă", având grijă să observe dispoziţiunea cuprinsă la art. 5, alin. 2, din textul de lege 

aici anexat. 

§ 10. In aplicarea dispoziţiunilor arătate la § 4, alin. c de mai sus, oficiile vor observa cele ce urmează:  

Deşi, conform art. 8, cei care se vor căsători sau vor încerca să se căsătorească împotriva prevederilor legii 

anexate, urmează să fie pedepsiţi în România cu închisoare corecţională de la 2-5 ani, sentinţa penală pronunţată de 

tribunalul român nu va putea fi executată în străinătate, potrivit principiului arătat la Manual III, 3 § 3 sub rubrica 

„Executarea sentinţelor judiciare date în străinătate". 

§ 11. Constatarea de nulitate a căsătoriei de către tribunalul român nu va fi poate recunoscută nici ea în 

multe ţări străine, unde căsătoria ar fi fost celebrată în conformitate cu legea locală. Aceste ţări nu vor acorda o 

extrădare, eventual cerută de autorităţile noastre competente, în lipsa condiţiunilor de fond fixate de legile lor 

naţionale, precum s-a arătat la Manual III, 4 § 2 sub rubrica „Extrădarea". 

§ 12. Cât timp cei în cauză sunt însă cetăţeni sau supuşi români, autorităţile noastre sunt în drept să-i 

recheme în ţară. 

Primind raportul menţionat mai sus la § 4, lit. c, Ministerul va hotărî, dacă este cazul ca agentul diplomatic 
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sau consular respectiv să recheme pe infractori în România şi în ce condiţiuni se vor elibera actele de călătorie 

necesare. 

§ 13. In aşteptarea instrucţiunilor cerute, oficiul va retrage paşaportul naţional celui sau celor în cauză, ca o 

măsură preventivă, dacă este cu putinţă. 

La o cerere eventuală de prelungire de paşaport sau de protecţie consulară, agentul va răspunde că aşteaptă 

încuviinţarea necesară a Ministerului, pentru a putea elibera un certificat de înapoiere în România sau alt act de 

călătorie legal. 

§ 14. Dacă cel sau cei în cauză ar refuza, cum este probabil, să se înapoieze în ţară pentru a fi judecaţi şi 

pedepsiţi, se va proceda conform celor arătate la Manual II, 5 B § 4 Ministerul de Justiţie urmând să hotărască dacă 

este cazul ca formele să fie îndeplinite pentru retragerea naţionalităţii, pe temeiul art. 40, alin. 3 al Legii naţionalităţii.  

§ 15. Românca de sânge care se căsătoreşte cu un evreu străin, va dobândi, în genere, naţionalitatea 

acestuia, după legea naţională a aşa-zisului ei soţ. In acest caz, ea pierde totdeauna naţionalitatea română, pe temeiul 

Legii naţionalităţii art. 36, punctul 2 (v. instrucţiunile necesare la Manual II, 3 B), deoarece nici un oficiu nu va primi 

şi autentifica o declaraţie de păstrarea naţionalităţii române, făcută anterior sau cu prilejul unei căsătorii, când există 

bănuiala că această căsătorie ar putea fi contrară legilor în vigoare în ţara noastră. 

§ 16. In cazul însă când femeia nu va fi dobândit o naţionalitate străină, precum s-a arătat mai sus la § 15, 

oficiul sesizat va cerceta cazul raportând Ministerului pentru cele de cuviinţă. Va confisca paşaportul femeii, îndată ce 

va fi cu putinţă, refuzându-i orice protecţie consulară, deoarece ea se va fi pus singură în afara legii ei naţionale.  

§ 17. La o intervenţie eventuală a autorităţilor competente străine, care ar cere eliberare de paşaport, se va 

răspunde că, în urma săvârşirii unei fapte penale, prevăzută de art. 2 şi 8 din Decretul-lege nr. 183 din 9 august 1940, 

instrucţiunile necesare au fost cerute de la Minister, în vederea rechemării în ţară şi judecării infractorilor în cauză.
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§ 18. Oficiul sesizat de săvârşirea unei astfel de fapte penale, va avea grijă să înscrie numele celor vinovaţi 

pe fişe la „Cartea neagră" (conform celor arătate la Manual II, 14 § 10 dacă este vorba de străini) şi la grupa D din 

cartoteca de înmatriculare (conform celor arătate la Manual II, 5 § 18 lit. D), dacă sunt cetăţeni sau supuşi români.  

Fişa astfel completată nu va putea fi retrasă din cartoteca respectivă, decât în urma instrucţiunilor date de 

acest Departament, în deplină cunoştinţă de cauză.  

§ 19. Toate actele de stare civilă referitoare la români, încheiate în străinătate, urmând să fie înscrise îndată 

ce va fi cu putinţă, în registrele stării civile ţinute de autorităţile române competente, conform art. 38 al Legii actelor 

de stare civilă şi art. 31 şi 32 al regulamentului acestei legi, căsătoriile ilegale şi nule săvârşite împotriva dispoziţiuni lor 

Decretului-lege nr. 2.651 din 1940, vor fi şi ele astfel înscrise, cu rectificarea cerută de Ministerul Public, conform 

Legii actelor de stare civilă, art. 40 sau ordonată de tribunalul competent după constatarea nulităţii căsătoriei (potrivit 

art. 7 al Decretului-lege anexat) şi după ce hotărârea va fi căpătat autoritate de lucru judecat, conform art. 25 şi 28-30 

din regulamentul Legii actelor de stare civilă. 

§ 20. În toate cazurile neprevăzute în aceste instrucţiuni, se va raporta de îndată Ministerului, cerându-se 

instrucţiuni urgente înainte de a se lua alte măsuri, decât cele arătate mai sus. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor diplomatice şi consulare din străinătate, sub nr. 70.067/942.  

Ele au fost examinate de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior Juridic al Statului, fiind găsite 

conforme legilor în vigoare. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 

ANEXA 1 

Textul Decretului-lege nr. 2.651 din 8 august 1940, pentru oprirea căsătoriilor 

între românii de sânge şi evrei 

(Monitorul Oficial nr. 183 din 9 august 1940) 

Art. 1. - Căsătoriile între evrei şi români de sânge sunt oprite. Prin evrei în sensul acestei legi se înţeleg 

persoanele aparţinând religiei mozaice şi cele arătate în art. 2 prin Decretul-lege nr. 2.650 din 1940. 

Art. 2. - Căsătoriile între evrei şi românii de sânge sunt oprite chiar dacă se vor încheia dincolo de graniţele 

ţării. 

Art. 3. - Căsătoriile între evrei şi românii de sânge, încheiate împotriva acestor reguli sunt nule.  

Art. 4. - Constatarea nulităţii unei asemenea căsătorii se va face la cererea Ministerului Public al 

tribunalului locului, unde s-a încheiat căsătoria; cererile de anulare, ale căsătoriilor încheiate dincolo de limitele 

teritoriale ale ţării, se vor îndrepta la Tribunalul Ilfov.  

Art. 5. - Nulitatea căsătoriei poate fi cerută şi constatată oricând. 

Declaraţiunea de căsătorie cerută de art. 71 din Legea privitoare la actele de stare civilă, trebuie să arate 

dacă cei ce vor să se căsătorească sunt sau nu evrei.  

Art. 6. - Ofiţerul de stare civilă este îndatorat să cerceteze înainte de oficierea căsătoriei religia celor ce vor 

să se căsătorească. Ofiţerul de stare civilă are obligaţia să refuze oficiul său în caz de împiedicare legală.  

El are îndatorirea să întrebe martorii asupra religiei celor ce vor să se căsătorească şi aceştia au îndatorirea 

să răspundă. 

Ofiţerul de stare civilă, care cu ştiinţă, încheie o căsătorie oprită de acest decret cu putere de lege, se 

pedepseşte cu destituirea de drept din funcţiune şi cu închisoare corecţională de la 2 la 5 ani. 

Art. 7. - Martorii care asistă la oficierea căsătoriei, înlesnind prin afirmaţiuni nereale şi de rea credinţă, 

încheierea unei căsătorii împiedicate de acest decret cu putere de lege, se pedepsesc cu închisoare corecţ ională de la 1 

la 3 ani şi cu amendă de la 5.000 până la 100.000 lei. 
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Art. 8. - Cei care se vor căsători sau vor încerca să se căsătorească împotriva prevederilor art. 1 se vor 

pedepsi cu închisoare corecţională de la 2 la 5 ani. 

Pedepsele se aplică de tribunalul care constată nulitatea căsătoriei, potrivit Codului de Procedură Penală. In 

caz de tentativă pedepsele se aplică de tribunalul corecţional.  

Art. 9. - Hotărârile tribunalului sunt pronunţate cu apel şi recurs în condiţiunile şi formele statornicite  de 

Codul de Procedură Penală. 

Art. 10. - Prin regulament se vor dezvolta normele cuprinse în acest decret cu putere de lege.  

Art. 11. - Orice reguli cuprinse în legi şi regulament contrarii acestui decret de putere de lege, sunt abrogate.  

Dat în Bucureşti la 8 august 1940 Nr. 

2.651
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DECLARAŢIUNILE SUB JURĂMÂNT54 

§ 1. Art. 87 din Legea privitoare la actele de stare civilă şi art. 110 din regulamentul acelei legi prevăd 

posibilitatea împlinirii lipsei actelor de naştere sau de moarte ale ascendenţilor şi dacă se dovedeşte imposibilitatea de 

a le aduce, prin declaraţiune sub jurământ a doi martori
a
, în vederea căsătoriei. 

§ 2. Agenţii diplomatici şi consulari se vor feri în genere de a primi asemenea declaraţii, dacă părţile 

interesate nu dovedesc, la satisfacţia lor existenţa unei cauze foarte serioase, pentru care o  asemenea probă să fie 

acceptată. 

§ 3. S-a mai arătat la Manual II, 2 § 25 că actele de stare civilă, eliberate pe baza unor declaraţii date sub 

jurământ în faţa tribunalelor noastre (conf. art. 33 Cod. Civ.), sunt adesea suspecte, când sunt prezentate de 

minoritari. 

Acesta este mai ales cazul, când actele sunt necesare pentru a dovedi naţionalitatea celui în cauză sau 

pentru a arăta că el nu este de origine semită. 

§ 4. În cazurile când primirea unei declaraţii sub jurământ este socotită de un agent diplomatic sau 

consular, ca fiind echitabilă şi necesară, pentru o cauză sau alta, el va observa următoarele:  

§ 5. înainte de a face declaraţiunea, martorul dacă este de religie creştină, va pune mâna pe cruce, iar 

agentul diplomatic sau consular, care primeşte jurământul va zice, martorul repetând după dânsul, următoarele: 

„Mă leg pe cinste şi cu cuget curat, jur înaintea lui Dumnezeu care ştie toate, că voiu mărturisi adevărul, 

nimic altceva decât adevărul". 

Dacă martorul este de religie mahomedană, agentul va invita să-şi pună pălăria pe cap, să pună ambele 

mâini pe piept şi să zică după el următoarele: 

„Mă leg pe cinste şi cu cugetul curat jur înaintea Dumnezeului meu, care ştie toate, şi în numele lui 

Mahomed, că voiu mărturisi adevărul, nimic altceva decât adevărul". 

Dacă martorul este de religie mozaică, agentul îl va invita să-şi pună pălăria pe cap, să ridice în sus până la 

înălţimea capului, cele două degete de la mâna dreaptă şi să zică după el următoarele:  

„Mă leg pe cinste şi cu cugetul curat, jur înaintea Dumnezeului meu care ştie toate şi pe tablele lui Moise, că 

voiu mărturisi adevărul, nimic altceva decât adevărul".  

Jurământul, după cum se vede, mai sus, trebuie modificat, potrivit religiunii martorilor.  

Martorii, care după cultul lor, sunt opriţi de a jura, nu vor fi primiţi să facă asemenea declaraţiuni.  

§ 6. Ori de câte ori un agent diplomatic sau consular socoteşte nimerit să primească o declaraţie sub 

jurământ, va opri la dosar un proces-verbal încheiat sub formă autentică (Manual III, 1), arătând şi scopul pentru care 

declaraţia a fost primită. 

§ 7. în afară de cazurile specificate de lege (cum ar fi art. 87 al Legii actelor de st. civ. şi art. 110 al 

regulamentului acelei legi, menţionate mai sus), agentul diplomatic sau consular care primeşte o declaraţie sub formă 

de jurământ, va pune în vederea celor interesaţi că oficiul nu asumă nici o răspundere pentru valoarea juridică ce va 

fi acordată 
a
 Jurămintele prevăzute la art. 4 din Codul Funcţionarilor Publici, de art. 25 şi 34 din Legea naţionalităţii, 

cele depuse în faţa autorităţilor militare sau judiciare, nu cad în competenţa oficiilor diplomatice şi consulare. Pentru 

alte jurăminte de credinţă ce ar deveni necesare, se vor da instrucţiuni precise de la caz la caz.
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acestei declaraţii de către autorităţile române în faţa cărora procesul-verbal autentificat ar putea fi prezentat. 

§ 8. Ministerul mai atrage atenţia oficiilor asupra dispoziţiunilor cuprinse în Codul de Procedură Civilă, 

referitoare la prestarea de jurământ. Se va observa însă că aceste dispoziţiuni se referă la declaraţiile şi mărturiile 

făcute în ţară, faţă de tribunale sau judecătorii.  

§ 9. In caz de îndoială asupra interpretării instrucţiunilor de faţă, se va refuza orice declaraţie sub 

jurământ, cerându-se instrucţiunile ministeriale necesare. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate, sub nr. 70.067/942. 

Ele au fost examinate de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior Juridic al Statului, fiind găsite 

conforme legilor în vigoare. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 

ANEXA A 

Model de act destinat să ţină loc de act de deces şi care serveşte numai la căsătorie (Art.  

87 din Lege şi 110 din regulamentul Legii actelor de stare civilă)  

PROCES-VERBAL nr. 12 

Anul 1937, luna iulie, ziua 11. 

Noi, consul general al României la New York, făcând funcţia de ofiţer al stării 

civile, asistat fiind de d-l .................................................... făcând funcţia de notar, având în vedere că d- 

ra Ana Ionescu, cetăţeană română, personal cunoscută de noi, înmatriculată la acest oficiu din anul 1935 şi titular a 

paşaportului naţional nr. 15.732, emis de noi la 2 februarie 1937, născută la Suceava în ziua de 30 ianuarie 1916, 

precum dovedeşte printr-un extras de naştere emis de Primăria oraşului Suceava sub nr. 32 din 2 februarie 1923, 

arată prin petiţia înregistrată la nr. 1.782 din 11 iulie 1937 şi verbal în faţa noastră, că nu poate face dovadă printr -un 

extras de deces că tatăl d-rei, Petre Ionescu, a decedat la Suceava în ziua de 30 august 1920 şi a cerut ca lipsa acestui 

extras să fie înlocuită prin doi martori, aceasta în vederea căsătoriei ce urmează a contracta cu d-l Mihai Popescu, 

cetăţean român, locuind în acest oraş, ea fiind minoră. 

Astăzi (data mai sus arătată) s-au înfăţişat înaintea noastră d-l Andrei Petrescu de 55 ani, negustor din 

Suceava, personal cunoscut nouă, a cărui identitate se dovedeşte cu paşaportul naţional nr. 15.684, emis de noi la 18 

septembrie 1936 şi care după ce a depus jurământul prevăzut de art. 110 din regulamentul Legii pentru actele de st. 

civilă a declarat că a cunoscut pe răposatul Petre Ionescu, tatăl petiţionarei, şi că ştie că a decedat la Suceava, în luna 

august 1920 şi d-l Ioan Manoliu de 30 ani, tâmplar din Fălticeni, a cărui identitate se dovedeşte prin livretul său 

militar emis de Cercul de Recrutare din Fălticeni sub nr. 1.577 din 1916 şi prin paşaportul naţional emis de 

Prefectura de Poliţie din Bucureşti la 30 august 1935 şi care după ce a depus jurământul prevăzut de art. 110 din 

regulamentul Legii actelor de stare civilă a declarat că ştie că răposatul Petre Ionescu, tatăl petiţionarei a decedat la 

Suceava în vara anului 1920.  
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Secretar al consulului, ff. de 

notar, (semnătura) 

 ....... t. c .......................... conform 

Noi, luând act de declaraţiunile de mai sus şi potrivit art. 87 din Legea actelor de st. civ., am încheiat acest 

proces-verbal, care s-a citit din cuvânt în cuvânt celor de faţă, după care am semnat împreună cu martorii, urmând a 

servi numai la căsătorie. 

Martori: (ss) Andrei Petrescu, loan Manoliu 

Consul general, ff de ofiţer de stare civilă 

(semnătura) 

Ştampila oficiului, 

Nr. de înregistrare..........................  

Suma percepută drept taxă consulară conf. art nr. de cassă

 ................................................................
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SCHIMBARE DE CONFESIUNE55 

§ 1. Intră în atribuţiile agenţilor diplomatici şi consulari, în calitatea lor de ofiţeri de stare civilă, să 

îndeplinească anumite formalităţi, în legătură cu schimbarea de confesiune a cetăţenilor români. 

I. Dispoziţiunile legale române 

§ 2. Legile de bază în această materie sunt: 

a) Legea pentru regimul general al cultelor (Mon. Of. nr. 89 din 22 aprilie 1928) 

Art. 21. - V. mai jos la § 5. 

Art. 44. - Oricine a împlinit vârsta de 18 ani poate trece de la un cult la altul, observând formele stabilite în 

această lege. 

De acest drept nu beneficiază cei ce suferă de boli care împiedică libera voinţă.  

Femeile măritate pot să-şi schimbe religiunea chiar înainte de împlinirea vârstei de 

18 ani. 

Art. 45. - Oricine, întrunind condiţiunile de la articolul precedent, voieşte să intre sau să treacă la alt cult, va 

anunţa această intenţie în persoană şi însoţit de doi martori, ofiţerului stării civile al comunei unde domiciliază. 

Art. 47. - Copiii ai căror părinţi aparţin aceleiaşi confesiuni urmează religiunea părinţilor.  

Dacă unul din părinţi trece la alt cult, copiii de sexul lui, sub etatea de 18 ani, urmează cultul părintelui 

trecut. 

Când unul dintre soţi trece la religiunea celuilalt, copiii sub 18 ani urmează religiunea comună a părinţilor.  

Dacă părinţii nu sunt de aceeaşi religiune, tatăl are dreptul de a determina, pentru fiecare copil în parte, 

căreia din cele două religiuni ale părinţilor săi aparţine. Aceasta însă odată pentru totdeauna, anume cu prilejul 

înscrierii copilului în registrele stării civile. 

Orice convenţiuni anterioare căsătoriei, prin care s-ar hotărî religiunea copiilor, vor fi nule şi neavenite.  

Dacă tatăl copilului este mort, acest drept revine mamei. 

Art. 48. - Copiii nelegitimi urmează religiunea mamei. 

Art. 50. - In caz de adopţiune, copiii orfani de ambii părinţi, sub vârsta de 18 ani, pot urma religiunea 

adoptatului la dorinţa acestuia, manifestată înaintea ofiţerului stării civile.  

Dacă ambii soţi adoptă de comun acord, religiunea copiilor orfani va fi determinată potrivit art. 47.  

Dacă amândoi sau numai unul dintre părinţii copiilor adoptaţi trăiesc, copiii nu vor putea urma religiunea 

adoptatului decât cu învoirea prealabilă a părinţilor. 

b) Regulamentul privitor la actele de stare civilă 

Textul se va găsi la Manual III, 11 A şi anume art. 4, lit. f şi i şi art. 44-50.
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c) Decretul-lege nr. 2.650 din 8 august 1940 (Mon. Of. nr. 182 din 9 august 1940)56. 

Art. 2 prevede între altele: „Trecerea la creştinism a celor de religiune mozaică după punerea în aplicare a 

Decretului (9 august 1940), nu schimbă calitatea de evreu".  

II. Precauţiuni 

§ 3. înainte de a îndeplini vreo formalitate în legătură cu materia tratată, agentul va verifica: 

a) că persoana în cauză se bucură într-adevăr de naţionalitatea română; 

b) că este domiciliată (înmatriculată) în circumscripţia respectivă;  

c) că persoana în chestiune trece la un cult legal admis în România (v. § 5 de mai jos) sau că părăseşte un 

asemenea cult fără a trece la altul; 

d) că dispoziţiunile art. 44 al Legii cultelor să fie observate (textul mai sus la § 2). Orice ajutor va fi refuzat, 

dacă sunt cauze a crede că trecerea la alt cult se face sub vreo constrângere morală, ameninţare etc.  

§ 4. Când este vorba de evrei doritori a deveni creştini, aceştia vor depune în prealabil la dosarul respectiv al 

oficiului, o declaraţie semnată şi datată, arătând că au luat cunoştinţă de dispoziţiunea cuprinsă la art. 2 din Decretul-

lege nr. 2.650 din 1940 menţionat mai sus la § 2, lit. c57. 

III. Cultele admise în România 

§ 5. Aceste culte sunt arătate la art. 21 din Legea cultelor, cu următorul conţinut:  

Art. 21. - Pe lângă Biserica ortodoxă, a cărei organizare este stabilită prin lege specială, în statul român  mai 

există următoarele culte istorice: 

a) cultul român-greco-catolic (unit); 

b) cultul catolic (de rit latin, grec, rutean şi armean); 

c) cultul reformat (calvin); 

d) cultul evanghelic-luteran; 

e) cultul unitarian; 

f) cultul armeano-gregorian; 

g) cultul mozaic (cu diferitele sale rituri); 

h) cultul mahomedan58. 

Cu toate că art. 22 din zisa lege prevede că culte noi pot fi recunoscute de stat, în anumite condiţiuni, oficiile 

diplomatice şi consulare nu vor lua oficial cunoştinţă de asemenea culte, nici nu vor trece vreo religie, a fară de cele 

menţionate într-un act, fără instrucţiuni precise ale Ministerului.  

IV. Procedura de urmat 

§ 6. Procedura de urmat fiind expusă în regulamentul Legii actelor de stare civilă nu este necesar decât să 

dăm modelele de acte alăturate (v. anexele 1 şi 2). 

V. Îndatoririle oficiilor 

§ 7. a) Funcţionarul făcând funcţiunea de ofiţer al stării civile va primi declaraţiunea şi încheia procesul-

verbal menţionat la art. 44 din regulamentul Legii actelor de stare civilă. Procesul-verbal original - făcut sub formă 

autentică - rămâne în arhiva oficiului. 

b) In cel mult 8 zile de la primirea declaraţiunii şi încheierea procesului-verbal, el va trimite 

reprezentantului cultului, copie de pe procesul-verbal, conform art. 45 din regulament; 

c) Va face însemnările cerute în registrul de evidenţă (conform art. 45, al. 2). Acest registru nu este anual, 

ci permanent, urmând să fie înfiinţat de fiecare oficiu, în caz de nevoie (v. anexa 3). Registrul nu este vizat de tribunal.  
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d) După 30 zile libere de la data predării înştiinţării reprezentantului cultului, dacă declarantul nu a 

revenit, în modul arătat de art. 46 din regulament, asupra declaţiunii făcute, ofiţerul stării civile va face menţiune în 

rubrica specială (10) a actului de naştere al declarantului trecut în registre, despre schimbarea cultului (reg. act. st. civ., 

art. 4, lit. f şi i, şi art. 46). 

§ 8. Menţiunile ce urmează să fie făcute sunt precum urmează în cazurile când actele de stare civilă 

respective se găsesc în registrele de stare civilă ale oficiului:  

1. Pe actul de naştere al celui ce-şi schimbă cultul, în rubrica 10: 

Prin declaraţiune făcută înaintea (ofiţerului stării civile respectiv) şi-a schimbat religiunea trecând la 

religiunea (se va menţiona religiunea la care a trecut). 

Data ................  

Consul general ff. ofiţer de stare civilă 

(semnătură) ......................  Secretar, ff. de notar, 

(semnătură) ...........  

In caz de nevoie, se poate certifica că cel în cauză a părăsit un anumit cult, fără să treacă la altul.  

2. Pe actul de căsătorie al celui ce-şi schimbă cultul, în rubrica 9: 

Text similar cu cel arătat la punctul 1 de mai sus. 

3. Pe actul de naştere al copiilor ce urmează schimbarea cultului părintelui lor, în rubrica 

10: 

Are confesiunea (se va arăta religia la care a trecut în urma schimbării de religiune făcută de „tatăl său" sau 

de „mama sa") prin declaraţiunea făcută înaintea (ofiţerului stării civile respectiv) etc.  

§ 9. Oficiul va mai face comunicările cerute de lege raportând Ministerului şi înaintând actele în numărul de 

copii necesare, cerând ca menţiunile necesare să fie făcute în registrele  de stare civilă păstrate în altă parte decât oficiul 

respectiv, conform Legii actelor de st. civ., art. 11, 12, 15 şi 38 şi regulamentul art. 46.  

Oficiul va indica, cu acest prilej, în ce registre în România (sau la alt oficiu diplomatic sau consular româ n în 

străinătate) urmează să se facă menţiunile. 

Aceste registre se pot afla: 

a) în comuna de naştere a celui în cauză; 

b) în comuna în care s-a căsătorit el;  
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s-a înfăţişat d-lb.............................................. de 

 .....  a cărui identitate am constatat-o prin 

 .........................  voieşte să o părăseascăe 

în comuna  ...................................  judeţul 

c) în comuna în care s-au născut copiii mai mici de 18 ani, care îşi schimbă confesiunea împreună cu 

părintele lor; 

d) la Tribunalul Ilfov (Legea actelor de stare civilă, art. 15); 

e) la oficiul stării civile al primului sector din Capitală (regulamentul actelor de stare civilă art. 38).  

§ 10. Cele două comunicări prevăzute la art. 47 din Regulament, vor fi trimise  printr-un om de serviciu, 

împreună cu o dovadă de primire sau recomandate prin poştă, cu recipisa de primire.  

Şeful oficiului va hotărî, de la caz la caz, după împrejurări, care sunt „reprezentanţii cultelor" care urmează 

să fie astfel încunoştinţaţi. 

§ 11. La cererea celui în cauză, oficiul va mai putea elibera o adeverinţă, când se vor fi îndeplinit toate 

formalităţile menţionate mai sus (v. anexa 4). 

§ 12. In aplicarea tarifului consular nu se vor acorda scutiri de taxe în cazuri de schimbare de confesiune, 

fără învoirea Ministerului, dată în fiecare caz în parte. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor sub nr. 8.020/942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca 

ANEXA 1 

Model de proces-verbal constatând schimbarea de confesiune 

(art. 44 din regulamentul actelor de stare civilă)  

Legaţiunea României din ..................................  

Consulatul general al României .......................  

PROCES-VERBAL nr..................  
Anul ......................... luna
................................. ziua 

înaintea noastră
a
  ...................................................................  

ani, de profesiune  ................................. , domiciliat
c
  ................  

 .................  şi ne-a declarat că fiind de confesiune
d
 

 ................. trecând la
f
 ............................. confesiune

g
 ..................  

A mai declarat că e născut la
h
  ..............................................  

 ................. , căsătorit)............................. 
k
................  

126 127

                                                        
a Prenumele şi numele ministrului sau consulului general. b 
Prenumele şi numele celui ce-şi schimbă religiunea. c 
Localitatea, strada şi numărul. d Se va arăta religiunea ce are. 
e Dacă nu trece la alt cult, se va scrie cuvântul „ne". f Dacă nu 
se trece la alt cult, se va scrie cuvântul „altă". g Se va arăta 
confesiunea la care voieşte a trece. h Data naşterii. 
127 Dacă e necăsătorit, se va scrie cuvântul „ne". 
j Dacă e căsătorit, se va scrie „la"..................... (data căsătoriei), în comuna .............................. 
k 1. Dacă din căsătorie are copii de acelaşi sex cu cel care face declaraţia, mai mici de 18 ani şi care au  

aceeaşi religiune, se va scrie, din căsătorie are  ................ copiii mai mici de 18 ani, de acelaşi sex şi 
religiune cu el  .................... , (prenumele şi numele copilului), născut la  .....................  (data naşterii) în 
comuna ................  

2. Dacă trecerea se face la cultul celuilalt soţ, se va scrie, din căsătorie are .......... copii mai mici de 18 ani, de 
aceeaşi religiune cu el (prenumele şi numele copilului)  .........................  născut la ...........................  (data 
naşterii)...................... în comuna ..........................  



III, 22 

571 

 

 

Cancelar ff. de notar, 

(semnătura) 

Această declaraţie ne-a fost făcută în prezenţa martorilor: 

1 ...................................................................  de  ...................  ani, de profesiune  ................................... , domiciliat  .................................... 
m

 

 ....................................... , 1 ............................ de  ........  ani, de profesiune .................................... , domiciliat în comuna 
m 

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal semnat de noi
n
 ......................................  

Martori: (ss) .....................  
(ss)

 .....................  

Declarant (ss) ...................................  

Ministru ff. de ofiţer al st. civile, 

Consul general Cancelar ff. de notar, 

ANEXA 2 

Model de declaraţiune de revenire asupra trecerii la alt cult  

(art. 48 din regulamentul actelor de stare civilă)  

Legaţiunea României din ...................................  

Consulatul general al României ........................  

PROCES-VERBAL nr .............  
Anul ....................... luna ....................... ziua . 

Înaintea noastră128 ....................................................................  s-a înfăţişat d-l
b
 .................................. de ..... ani, 

de profesiune  .................................... , domiciliat3  ........................................... , a cărui identitate am stabilit-o prin 

 .........................  şi ne-a declarat că revine asupra schimbării de religiune făcută prin declaraţiunea din
d
 

Această declaraţiune ne-a fost făcută în prezenţa martorilor3 .......................................................... de .............  

ani, de profesiune  ........................................ , domiciliat  ................................ 
c
  .......................... 

f
  ................................ , de 

 ...........ani, de profesiune .................................... , domiciliat ........................... 
c
 ...................................  

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal semnat de noi
f
  ......................................................  

Declarant (ss) ...............................  

Martori: (ss)  ...............................  

Ministru 

Consul general ff. de ofiţer al st. civile, 

(semnătura)  

                                                        
128 Dacă femeia care trece la un alt cult, are copii nelegitimi, se va scrie: are .......... copii nelegitimi mai mici 

de 18 ani de aceeaşi religiune  ..................................  (prenumele şi numele copilului)  .................................  
născut la ......................... (data naşterii) .......................... în comuna ......................  

' Prenumele şi numele martorilor. m Strada şi numărul. 
n Dacă declarantul şi martorii ştiu să semneze, se va scrie: de declarant şi de martori. 

Dacă declarantul sau martorii nu ştiu sau nu pot să semneze, se va arăta cauza care i-a împiedicat de a 

semna. a Prenumele şi numele ministrului sau a consulului general. b Prenumele şi numele celui ce face 

declaraţiunea. c Localitatea, strada şi numărul. 
d A se arăta data declaraţiunii sau autoritatea care a autentificat-o. e Prenumele şi 

numele martorului. 
f Dacă declarantul şi martorii ştiu să semneze, se va scrie: „de declarant şi de martori", dacă declarantul sau 

martorii nu ştiu sau nu pot să semneze, se va arăta cauza care i-a împiedicat a semna. 
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ANEXA 3 

Model de registru pentru trecerea declaraţiunilor de schimbarea cultului 

(registrul nu este anual) 

 

ANEXA 4 

Model de adeverinţă pentru trecerea declaraţiunilor de schimbarea cultului  

(art. 45 din reg. act. st. civ.) 

Legaţiunea României din ...................................  

Consulatul general al României ........................  

ADEVERINŢĂ 

Se adevereşte că (numele şi prenumele celui ce şi-a schimbat cultul), domiciliat în 

 ....................................................... , a părăsit religiunea  .................................................  trecând la religiunea 

 ...................................(dacă nu s-a trecut la alt cult se va arăta aceasta). 

Nr .....................  

Data .................  

Ministru 

Consul general ff. de ofiţer al stării civile  

Cancelar ff. de notar 

(semnătura)

N
r
. 

c
r
t.
 

Data 
declaraţiunii 

Prenumele şi numele 
celui ce face declaraţia 

Data înmânării copiei 

declaraţiunei reprezentatului 

cultului 
Observaţiuni 

1 12 mai 1928 Ioan I. Georgescu ... 22 mai 1928 S-a făcut menţiune 

2 15 mai 1928 Gheorghe Stănescu ... 27 mai 1928 A revenit asupra trecerii 
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REDOBÂNDIREA NUMELOR DE FAMILIE ROMÂNEŞTI ÎNSTRĂINATE59 

§ 1. Este îndeobşte cunoscut că printre metodele de deznaţionalizare folosite de alte popoare, în dauna 

neamului românesc, a fost în trecut şi este în prezent, rectificarea, adesea silită, a numelor de familie româneşti, 

preschimbate în actele de stare civilă în numele cu rezonanţă străină. 

§ 2. Legiuitorul român ţinând seama de acest fapt, a prevăzut în art. 20-29 ale Legii numelui (v. Manual III, 

11 B) o procedură, scutită de taxe pentru „redobândirea numelui românesc înstrăinat sau pierdut".  

§ 3. Dispoziţiunile legale menţionate au mai fost completate şi prin Decretul-lege nr. 29 din 13 ianuarie 1942 

al cărui text s-a dat în Manual III, 11 B. 

§ 4. Prin Decretul-lege nr. 93 din 1942 (Monitorul Oficial nr. 30 din 5 februarie 1942), s-a mai adus o 

modificare, la art. 10 din legea menţionată, permiţând să se adauge numele de familie al mamei şi în timpul minorităţii 

celui în drept. S-a înlesnit astfel dobândirea de nume româneşti, în cazurile când tatăl ar fi minoritar, de ex. ungur, sas 

sau rutean, mama fiind româncă. Amintim că, copilul este în acest caz socotit de lege ca fiind „român de origine", 

conform modificării din 27 iulie 1939, adusă art. 28 din Legea naţionalităţii din acelaşi an (v. Manual II, 2). 

§ 5. Se ivesc cazuri când şi cetăţeni români domiciliaţi peste hotarele ţării, poartă nume străine, vechile 

nume purtate de înaintaşii lor fiind înstrăinate sau pierdute, ceea ce a fost prevăzut şi de legiuitor la art. 22 din Legea 

numelui. 

§ 6. Oficiile în străinătate vor avea, de acum înainte, grijă să cântărească, pentru fiecare caz ce s-ar ivi, dacă 

ar fi în folosul ţării, ca cei în cauză să se folosească de înlesnirile oferite de lege, pentru a redobândi numele românesc, 

purtat de strămoşii lor. Cu alte cuvinte, Ministerul socoteşte că aceasta ar fi în interesul obştesc, ori de câte ori este 

vorba de o familie onorabilă de origine etnică românească, făcând cinste ţării, printr-o purtare demnă şi frumoasă. 

§ 7. Totodată se va avea însă în vedere a se evita ca evrei sau cei având o ascendenţă semită să uzurpeze 

nume româneşti, chestiune discutată pe larg la Manual III, 12 § 36-3760. 

§ 8. In cazurile când agentul diplomatic sau consular competent ar socoti astfel românizarea numelui unui 

cetăţean domiciliat în circumscripţia sa, ca fiind de dorit şi dacă cel direct interesat o solicită, oficiul va face tot ce îi 

stă în putinţă pentru a uşura formalităţile cerute: 

a) de legea noastră, redactând petiţiile necesare adresate primăriei comunei de origine a celui în cauză, din 

România (Legea numelui art. 22-23), înlesnind procurarea cu scutire de taxe a tuturor actelor şi dovezilor necesare 

(art. 23 Legea numelui), luând declaraţiuni sub jurământ (Manual III, 21), legalizând sau autentificând toate aceste 

acte, fără a percepe nici un fel de taxe consulare şi înaintând întregul dosar acestui Departament, după ce va fi fost 

afişat (pentru mai mare siguranţă) un exemplar al cererii la uşa oficiului, timp de 15 zile, ceea ce se va constata printr -

un proces-verbal. 

Inaintând dosarul oficiului competent va arăta motivele pentru care ar fi în interesul obştesc ca cererea să 

fie aprobată, împreună cu toate amănuntele necesare;
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Instrucţiunile de faţă au fost date în deplină înţelegere cu Ministerul Justiţiei, ceea ce ni s-a 
confirmat 

Aprobat: Gh. Lecca. 

b) de legea locală, care va varia din ţară în ţară. Funcţionarii răspunzători pentru ţinerea unui exemplar 

din Manual vor adăuga la dispoziţiunile de faţă textele în vigoare în ţara respectivă, având în vedere că schimbarea 

numelui este nu numai o chestiune de drept civil şi administrativ, dar şi de drept comercial, cerând anumite 

formalităţi în majoritatea ţărilor, în toate cazurile când cel în cauză este angajat într-un comerţ. 

§ 9. Rămâne înţeles că în orice caz de îndoială ce s-ar ivi, Ministerul va fi consultat, înainte de a se lua vreo 

măsură sau de a se îndeplini vreo formalitate. 

sub nr. 153.403 din 31 octombrie 1942. 

Ele au fost trimise oficiilor în străinătate, sub nr. 7.690/943. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja.
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N O T E  

1 Subcapitolul III, 1 - „Legalizări şi autentificări" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

2 Adnotare Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „În urma noii legiuiri am 

lucrat instrucţiunile suplimentare devenite necesare. Noua lege are însă nevoie de unele modificări după părerea mea, 

acest Departament nefiind consultat la timp". 

3 Subcapitolul II, 1 - „Legalizări şi autentificări - Urmarea 1-Modificări aduse dispoziţiunilor referitoare la 

autentificarea actelor" este conţinut de variantele C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

4 Subcapitolul III, 2 - „Renunţarea la cetăţenia română" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

5 Subcapitolul III, 3 - „Executarea sentinţelor judiciare date în străinătate" este conţinut de variantele A, B, C, D, E 

şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

6 Subcapitolul HI, 4 - „Extrădarea" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

7
Adnotare Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „Intrare în vigoare: [Belgia] 13/3 

1881. Monitorul Oficial 44/1881; [Bulgaria] 5/6.1925 Monitorul Oficial 56/1925; [Grecia] 12/6.1925; [Italia] 23/3.1881. 

Monitorul Oficial 44/1881; [Luxemburg] 27/7.1881. Monitorul Oficial 13/1911; [Marea Britanie] 6/3.1894. Monitorul 

Oficial 270/1894". 

8 Adnotare Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „[Monaco] N-am data intrării 

în vigoare". 

9 Adnotare Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „[Ţările de Jos] 10/6.1895. 

Monitorul Oficial 35/1895; [Ungaria] 24/6.1925. Monitorul Oficial 74/1925; [Statele Unite ale Americii] 7/4.1925. 

Monitorul Oficial 79/1925; [Statele Unite ale Americii] 27/7.1937. Monitorul Oficial 59/1937; [Slovacia] 30/8.1940; 

[Convenţiunea internaţională pentru represiunea falsificării de monede.  Geneva din 20 aprilie 1929] 1/. 22/2.1931 

România n-a ratificat încă. Monitorul Oficial 96 din 3/5.1930. 2/. 30/8.1930. Monitorul Oficial 96/1930; [Convenţiunea 

internaţională de la Geneva din 30 septembrie 1921] 5/9.1923. Monitorul Oficial 52/1925; [Convenţia pentru reprimarea 

traficului ilicit cu droguri vătămătoare din 26.06.1936] ?". 

10 Subcapitolul III, 5 - „Convenţiune privitoare la procedura civilă de la Haga din 17 iulie 1905" este conţinut de 

variantele A, B, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

11 Subcapitolul III, 6 - „Asistenţă judiciară şi consultaţii juridice" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi H ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

12 Subcapitolul III, 7 - „Cazierul judiciar" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

13 Adnotare Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „Nici un oficiu n-a aplicat 

dispoziţiunile legale expuse în capitolul de faţă !!!".  

14 Subcapitolul III, 8 - „Testamente" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

15 Subcapitolul III, 9 - „Decesul în străinătate al cetăţenilor români" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi H ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

16 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a înlocuit conţinutul pasajului „[...] în câte două 

exemplare" astfel „[...] un singur exemplar". 

17 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a înlocuit cuvântul „[...] treilea" cu cuvântul „[...] 

doilea". 

18 Subcapitolul III, 10 - „Succesiunile în străinătate" este conţinut de varianta B a Manualului Diplomatic şi Consular. 

19 Codul Civil a fost decretat la 26.11.1864, promulgat la 04.12.1864 şi aplicat începând cu data de 01.12.1865.  

20 „Ab intestat" - fără testament; termenul provine din dreptul roman unde regula o constituia succesiunea 
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testamentară. Termenul se referă la o succesiune în cazul căreia bunurile sunt conferite moştenitorilor după regulile 

instituite prin lege, întrucât defunctul nu a lăsat un testament, ori dacă l-a redactat, acesta este nul sau caduc. 

21 „Droit d'aubaine" - drept al suveranului de a moşteni bunurile unui străin nenaturalizat, stabilit în Franţa. 

22 Subcapitolul III, 11 A - Broşura publicată în Colecţia Legilor României sub îngrijirea profesorului universitar 

Gheorghe Alexianu, Lege şi regulament privitoare la actele stării civile din 25 februarie 1928 cu modificările ulterioare, 

Ediţia II-a, Editura Librăriei „Universală" Alcalay & Co., Bucureşti, 1939 - este conţinut de variantele A, E şi H ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

23 Subcapitolul III, 11 A - „Lege privitoare la actele stării civile din 25 februarie 1928 - Urmarea 1" este conţinut de 

variantele C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

24 Subcapitolul III, 11 B - „Legea numelui din 8 aprilie 1936 cu adaosurile ulterioare" este conţinut de variantele A, 

C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

25 Subcapitolul III, 12 - „Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă" este conţinut de variantele A, B, C, D, E 

şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

26 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat literele j) şi k) din cadrul § 1 al subcapitolului 

III, 12 „Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă", datorită referirilor la legile şi dispoziţiile cu caracter 

antisemit adoptate de regimul antonescian, abrogate după 23 august 1944. 

27 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul § 36 „Numele copilului" al 

subcapitolului III, 12 - „Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă" - notând pe margine cu creionul: 

„Suprimat prin noua lege". 

28 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul § 37 „Numele evreilor" al 

subcapitolului III, 12 - „Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă", datorită referirilor la legile şi dispoziţiile 

cu caracter antisemit adoptate de regimul antonescian, abrogate după 23 august 1944. 

29 Adnotare Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „Vezi dovezile de sănătate 

Manual III, 12 Urmarea 1-a". 

30 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat literele a) şi b) din cadrul § 57 al 

subcapitolului III, 12 „Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă".  

31 Adnotare Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „Dovezile de sănătate vezi 

Manual III, 12 Urmarea 1-a". 

32 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat literele d) şi e) din cadrul § 79 al 

subcapitolului III, 12 „Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă". 

33 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat pasajul „[...] când o româncă de sânge ar 

proiecta o căsătorie cu un evreu, indiferent de naţionalitatea acestui evreu (vezi Manual III, 20) sau [...]" din cadrul § 

101 al subcapitolului III, 12 „Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă", datorită referirilor la legile şi 

dispoziţiile cu caracter antisemit adoptate de regimul antonescian, abrogate după 23 august 1944. 

34 Adnotare Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „Exemplul dat era valabil cât 

timp Decretul-lege nr. 2.651/1940 rămânea în vigoare". 

35 Subcapitolul III, 12 - „Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă-Urmarea 1-a" este conţinut de variantele 

B, C, D, G şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

36 Subcapitolul III, 12 - „Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă-Urmarea a 2-a" este conţinut de 

variantele C, D, G şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

37 In varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul subcapitolul III, 12 - „Aplicarea Legii 

privitoare la actele de stare civilă-Urmarea a 2-a". 

38 Adnotare Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „Conform Decretului- lege 

publicat în Monitorul Oficial din 1 martie 1945 (sau 2/3) ofiţerii şi subofiţerii nu se pot căsători înainte de a avea 23 ani 

împliniţi". 

39 Subcapitolul III, 13 - „Statutul personal" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

40 Adnotarea lui Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „§ 7. - Se va face la 
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margine următoarea menţiune: <<Prin Legea nr. 389 (Monitorul Oficial nr. 142 din 22 iunie 1943) s-a extins cu 

începere de la 15 septembrie 1943 legislaţia civilă şi comercială a Vechiului Regat în teritoriile de peste Carpaţi>>. 

(Vezi şi menţiunea de la Manual I, 5)". 

41 Subcapitolul III, 14 - „Cine este socotit evreu de justiţia şi administraţia românească" este conţinut de variantele 

A, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

42 In varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul subcapitolul III, 14 - „Cine este 

socotit evreu de justiţia şi administraţia românească", datorită referirilor la legile şi dispoziţiile cu caracter antisemit 

adoptate de regimul antonescian, abrogate după 23 august 1944. 

43 Constantin Dinu Hiott (1896-1967), diplomat de carieră român. Licenţiat în Drept la Universitatea din Iaşi. Intră 

în diplomaţie la 01.10.1921 cu gradul de ataşat de legaţie. Ataşat de legaţie (din 15.11.1923 secretar de legaţie) la 

Legaţia din Praga (01.12.1921-15.10.1928); secretar de legaţie la Legaţia din Londra (15.10-20.11.1928); secretar de 

legaţie în cadrul centralei Ministerului de Externe (20.11.1928-15.04.1934); consilier de legaţie (din 15.04.1934) la 

Legaţia din Varşovia (15.04.1934-15.03.1937); consilier de legaţie (din 01.03.1939 consilier de ambasadă) la Legaţia 

din Budapesta (15.03.1937-15.09.1939); însărcinat cu afaceri la Bratislava (15.09.1939-01.03.1940); secretar general al 

Comisiei de Studii şi director al Oficiului de Studii din Ministerul de Externe (01.03-15.10.1940); delegat supleant în 

Comisia română pentru negocierile cu delegaţia maghiară de la Turnu Severin (17.08.1940); ministru plenipotenţiar 

la Vichy (15.10.194005.10.1944); rechemat la 05.10.1944 în centrala Ministerului de Externe, a refuzat să se întoarcă 

în ţară, fiind considerat demisionat pentru „neprezentare la serviciu" (din 18.04.1947). S-a stabilit în Franţa. Membru 

în Consiliul Ligii Românilor Liberi condus de generalul Nicolae Rădescu (1952). 

44 Subcapitolul III, 15 - „Despărţenia" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

45 Adnotarea lui Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „§ 3. - Se va scrie la 

margine: <<A se vedea şi avizul Consiliului Juridic al Ministerului nr. 103 din 17 iunie 1940>>".  

46 Subcapitolul III, 16 - „Acte şi copii lăsate la dosar" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

47 Subcapitolul III, 17 - „Recunoaşterea copilului nelegitim şi legitimarea lui" este conţinut de variantele A, B, C, D, 

E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

48 Adnotare Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „Se vor avea în vedere 

dispoziţiile Decretului-lege nr. 158/1943 (Monitorul Oficial nr. 158 din 10/7.1943) prin care s-au modificat art. 304, 305, 

307 şi 677 Cod Civil. In urma acestor modificări, copilul nelegitim poate fi legitimat în anumite condiţiuni şi posterior 

căsătoriei părinţilor". 

49 In varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul § 35 al subcapitolul III, 17 - 

„Recunoaşterea copilului nelegitim şi legitimarea lui".  

50 Subcapitolul III, 18 - „Adopţiunea" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

51 Subcapitolul III, 19 - „Tutela, interdicţiunea şi consiliul judiciar" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi H ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

52 Subcapitolul III, 20 - „Căsătorii între români şi evrei" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

53 In varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul subcapitolul III, 20 - „Căsătorii între 

români şi evrei" - notând pe margine cu creionul: „Suprimat" - datorită referirilor la legile şi dispoziţiile cu caracter 

antisemit adoptate de regimul antonescian, abrogate după 23 august 1944. 

54 Subcapitolul III, 21 - „Declaraţiunile sub jurământ" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

55 Subcapitolul III, 22 - „Schimbarea de confesiune" este conţinut de variantele A, C, D, E şi H ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

56 In varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat litera c) din § 2 al subcapitolului III, 22 - 

„Schimbarea de confesiune", datorită referirilor la legile antisemite din august 1940, abrogate după 23 august 1944. 

57 In varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat § 4 al subcapitolului III, 22 - „Schimbarea de 
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confesiune", datorită referirilor la legile antisemite din august 1940, abrogate  după 23 august 1944. 

58 Adnotare Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „i) cultul baptist, conform 

Decretului-Lege din 1/11.1944". 

59 Subcapitolul III, 23 - „Redobândirea numelor de familie româneşti înstrăinate" este conţinut de variantele A, C, 

D, E şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

60 In varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a înlocuit conţinutul pasajului „[...] a se evita ca evrei 

sau cei având o ascendenţă semită să uzurpeze nume româneşti, chestiune discutată pe larg la Manual III, 12 § 36-37" 

astfel „[...] ca nume istorice româneşti să nu fie uzurpate", datorită referirilor la legile şi dispoziţiile cu caracter 

antisemit adoptate de regimul antonescian, abrogate după 23 august 1944.
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DECRET-LEGE 

ASUPRA RECRUTĂRII ARMATEI2 

(Publicat în Monitorul Oficial nr. 157 din 9 iulie 1942) 

CAPITOLUL I 

Dispoziţiuni generale 

Art. 1. - Toţi cetăţenii români sunt datori să presteze serviciul militar. 

Se exceptează cazurile de incapacitate fizică sau morală prevăzute în prezenta lege.  

Art. 2. - Cetăţenii străini sunt scutiţi de obligaţiunea serviciului militar. 

Străinii fără cetăţenie nu beneficiază de scutirea de serviciul militar. 

Străinii care au obţinut naturalizarea, vor fi supuşi obligaţiunilor prevăzute în prezenta lege, după cum se 

arată în regulament. 

Art. 3. - Condamnaţii la pedepse criminale sunt excluşi de la serviciul militar. 

Ei vor fi folosiţi la munca de folos obştesc, pe o durată corespunzătoare serviciului sub arme, concentrărilor 

sau mobilizării contingentului respectiv, după dispoziţiunile Marelui Stat Major. 

De asemenea sunt excluşi de la serviciul militar evreii care sunt supuşi unui regim stabilit prin lege specială.  

Sunt evrei, în înţelesul prezentei legi, cei prevăzuţi în Legea relativă la statutul militar al evreilor.  

Art. 4. - Armata se recrutează prin: 

- Chemarea sub arme a contingentului; 

- înrolări voluntare. 

Recrutarea se face pe Cercuri Teritoriale, iar repartiţia tinerilor la unităţi se face pe cercuri teritoriale, 

Corpuri de Armată sau pe întreaga ţară. 

Cercurile Teritoriale vor fi stabilite prin decret, potrivit împărţirii administrative a ţării, având în general 

denumirea judeţului respectiv. 

Cercurile Teritoriale sunt direct subordonate Corpurilor de Armată respective.  

Art. 5. - Tinerii cu cel puţin 4 clase de învăţământ de grad secundar, sau studii echivalente de orice 

categorie, care au satisfăcut obligaţiunile Legii pentru pregătirea premilitară, respectiv a muncii tineretului român, 

vor face serviciul militar sub arme doi ani şi vor fi pregătiţi pentru a deveni ofiţeri sau subofiţeri de rezervă, potrivit 

studiilor, după cum se arată în regulamentul acestei legi. 

Art. 6. - Studenţii Facultăţilor de Medicină Umană, Medicină Veterinară şi Farmacie, precum şi ai Şcolilor 

Politehnice, vor fi pregătiţi pentru a deveni ofiţeri de rezervă în primii doi ani de studii, în secţiile de pregătire 

militară care vor funcţiona pe lângă aceste facultăţi şi şcoli.  

Studenţii facultăţilor şi şcolilor menţionate mai sus vor fi încorporaţi la începerea primului an şcolar şi vor 

primi instrucţia infanteriei pentru studenţii Facultăţilor de Medicină Umană, Veterinară şi Farmacie şi instrucţia 

armelor cu caracter tehnic pentru studenţii Şcolilor Politehnice.  

Studenţii Facultăţilor de Medicină Umană, Veterinară şi Farmacie care nu vor obţine titlul academic vor fi 

trecuţi în arma infanteriei, potrivit normelor ce se arată în regulament. 

Art. 7. - După împlinirea vârstei de 20 de ani, nici un bărbat nu va putea fi primit în funcţiuni publice sau 

particulare ori în şcolile publice sau particulare de orice grad, dacă nu dovedesc că au satisfăcut obligaţiunile Legii 

recrutării. 

Nimeni nu poate fi înaintat în funcţiuni publice, în grad ori salariu, sau menţinut în serviciu la particulari, 

dacă nu dovedeşte că a satisfăcut toate obligaţiunile impuse de legile militare. 

Pentru a obţine paşapoarte, bărbaţii în vârstă de la 20-50 de ani împliniţi, trebuie să facă dovada că au 

satisfăcut obligaţiunile Legii recrutării.  
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Art. 8. - Funcţionarii publici condamnaţi definitiv pentru nesupunere sau dezertare, indiferent de natura şi 

durata pedepsei, vor fi destituiţi. 

Art. 9. - Autorităţile militare, poliţieneşti sau administrative sunt datoare să ceară în orice moment tinerilor 

a justifica dacă au satisfăcut obligaţiunile impuse de legile militare şi când descoperă vreo abatere să -i urmărească 

conform legii. 

Art. 10. - Cercurile Teritoriale vor întocmi acte de dare în judecată sau vor comunica autorităţilor 

competente orice infracţiuni la Legea asupra recrutării, indiferent dacă făptuitorul este civil sau militar. 

Autorităţile militare şi civile sunt obligate a da concursul lor pentru urmărirea infractorilor, aducând 

cazurile la cunoştinţa Cercului Teritorial respectiv.  

Art. 11. - Tinerii înscrişi pe tabelele de recensământ ale recrutării formează clasa acelui an; cei găsiţi buni 

pentru serviciul militar formează contingentul anual.  

Atât clasa, cât şi contingentul anual poartă numărul anului următor aceluia în care se face recrutarea. 

CAPITOLUL II 

Recensământul 

Art. 12. - In fiecare an, în cursul lunii septembrie, se vor întocmi tabele nominale de tinerii care locuiesc în 

comună şi care împlinesc 20 de ani în cursul anului următor. Aceste tabele se numesc tabele de recensământ.  

Modul de întocmire a tabelelor de recensământ se arată în regulamentul acestei legi.  

Deosebit de aceste tabele se vor întocmi după aceleaşi norme tabele pregătitoare de recensământ pentru 

tinerii care împlinesc 18 şi 19 ani în cursul anului următor. 

In comunele urbane, tabelele de recensământ se întocmesc pe circumscripţii poliţieneşti de către primar sau 

un delegat al său şi şeful circumscripţiei poliţieneşti.  

In comunele rurale, tabelele se întocmesc de primar împreună cu notarul şi şeful de garnizoană.  

Art. 13. - Verificarea tabelelor de recensământ ale recrutării se va face în cursul lunii octombrie la reşedinţa 

fiecărei comune de către pretorul plăşii respective.  

Art. 14. - Centralizarea tabelelor de recensământ ale recrutării se face pe Cercuri Teritoriale în cursul lunii 

noiembrie. 

Art. 15. - Ministerul Apărării Naţionale, la propunerea Marelui Stat Major, poate hotărî ca operaţiunile de 

recensământ în vederea recrutării să aibă loc înainte de epocile fixate de art. 12. 

Art. 16. - In cazurile când unii tineri înscrişi pe tabelele de recensământ ale recrutării ar face reclamaţiuni 

referitoare la starea lor civilă, a căror cercetare şi hotărâre este de competenţa tribunalelor  civile, ele se vor judeca în 

urma cererii părţii interesate şi în mod contradictoriu cu Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat prin 

comandantul Cercului Teritorial sau delegatul său, asistat de un avocat public.  

Instanţa statuează în termen de cel mult 15 zile, ascultând şi concluziunile Ministerului Public. 

Hotărârile sunt fără opoziţie şi apel, iar pe baza lor Cercul Teritorial se pronunţă, când consiliul de 

recrutare nu funcţionează. 

CAPITOLUL III 

Recrutarea 

Art. 17. - Recrutarea are de scop examinarea şi clasarea tinerilor în vederea îndeplinirii serviciului militar, 

potrivit aptitudinilor fizice, intelectuale şi morale. 

Operaţiunile de recrutare se execută pentru fiecare Cerc Teritorial de către unul sau mai multe consilii de 

recrutare, între 1 martie şi 15 mai în fiecare an. 

Art. 18. - Ministerul Apărării Naţionale, la propunerea Marelui Stat Major, poate hotărî ca operaţiunile de 
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recrutare să se facă pentru mai multe clase în acelaşi an.  

Art. 19. - Atribuţiunile consiliului de recrutare constau în examinarea medicală, clasarea şi alegerea 

tinerilor pentru diferite arme şi servicii, precum şi în întocmirea lucrărilor pregătitoare şi ajutătoare impuse de 

atribuţiunile de mai sus, după normele arătate în regulament.  

Art. 20. - Consiliul de recrutare se compune din: 

a) Comandantul Cercului Teritorial sau un ofiţer superior desemnat de Marele Stat Major, ca preşedinte;  

b) Şeful biroului de recrutare respectiv;  

c) Un medic militar numit prin decizie ministerială de Ministerul Apărării Naţionale; 

d) Un reprezentant al autorităţilor administrative şi anume: 

- prim-pretorul sau în lipsă pretorul plăşii respective în comunele rurale; 

- şeful poliţiei sau în lipsă secretarul poliţiei în oraşele reşedinţă de judeţ;  

- secretarul general al Prefecturii de Poliţie sau un chestor de poliţie de sector delegat de prefectul Poliţiei 

Capitalei, pentru municipiul Bucureşti. 

Art. 21. - Alegerea tinerilor pentru diferite arme se face de către membrii militari ai consiliului de 

recrutare, ţinând seama de profesiunea, studiile şi îndeletnicirea avută până în momentul recrutării, şi pe cât posibil şi 

de dorinţele lor. 

înaintea consiliului de recrutare tinerii sunt obligaţi să declare cu exactitate profesiunea, studiile şi 

îndeletnicirea avută. 

Art. 22. - Tinerii vor fi clasaţi în una din următoarele categorii: 

1. Bun pentru serviciul militar combatant. 

2. Bun pentru serviciul militar auxiliar. 

3. Amânat medical. 

4. Inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

5. Inapt pentru orice serviciu. 

6. Recrutat în absenţă. 

7. Scutit ca străin. 

8. Exclus pentru condamnări criminale. 

9. Exclus ca evreu. 

Cauzele care îndrituiesc clasarea în una din categoriile de la punctele 2, 3, 4 şi 5 se vor arăta în regulament.  

Nu se acordă decât o singură amânare medicală.  

Cei clasaţi inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul obştesc, vor presta serviciul timp de 2 

ani, în cadrul organizaţiei Muncii Tineretului Român potrivit unei legi speciale.  

Art. 23. - Clasarea definitivă a tinerilor din categoriile prevăzute la art. 22, punctele 2, 3, 4 şi 5 se va face de 

către comisiunea medicală a Corpului de Armată, la corpurile de trupă, în primele 30 de zile de la încorporare.  

Această comisiune va examina şi clasa, la reşedinţa Corpului de Armată respectiv, după normele ce se arată 

în regulament, pe toţi tinerii care se prezintă cu întârziere sau sunt aduşi ulterior de forţa publică la încorporare, dacă 

fac parte din categoriile prevăzute de art. 22, punctele 2, 3, 4 şi 5. 

Art. 24. - Sunt consideraţi că satisfac Legea de recrutare: 

a) tinerii care se găsesc sub arme, fie în termen de serviciu, fie prin înrolări voluntare;  

b) elevii şcolilor de ofiţeri, subofiţeri, submaiştri şi similari;  

c) studenţii prevăzuţi de art. 6. 

Art. 25. - După terminarea operaţiunilor de recrutare, Cercurile Teritoriale întocmesc şi înaintează Marelui 

Stat Major, prin Corpurile de Armată, situaţia cu rezultatele recrutării.  

Art. 26. - Marele Stat Major va stabili în fiecare an, înainte de începerea operaţiunilor recrutării, proporţia 

tinerilor ce urmează să se destine pentru diferite arme, precum şi numărul tinerilor necesari pentru aeronautică, 

marină, grăniceri, jandarmi şi pompieri. 
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CAPITOLUL IV 

Revizuirea 

Art. 27. - Cei clasaţi buni pentru serviciul militar auxiliar, inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru 

serviciul obştesc, precum şi cei inapţi pentru orice serviciu, vor fi revizuiţi din 3 în 3 ani, până la vârsta de 50 de ani, 

potrivit dispoziţiunilor Ministerului Apărării Naţionale.  

La propunerea Marelui Stat Major, această revizuire se poate face şi la intervale mai scurte.  

Operaţiunea revizuirii se face la Cercurile Teritoriale de către comisiunea medicală prevăzută la art. 23 şi 

completată cu un delegat al Cercului Teritorial respectiv. 

Inapţii pentru orice serviciu, care la revizuire vor fi găsiţi buni pentru serviciul militar, până la vârsta de 50 

ani, vor fi încorporaţi şi vor face serviciul militar timp de 2 ani, potrivit clasării, după care vor fi trecuţi la 

contingentul corespunzător vârstei. 

Inapţii pentru orice serviciu, care vor fi găsiţi apţi pentru serviciu obştesc, vor presta serviciu timp de 2 ani 

în cadrul organizaţiei Muncii Tineretului Român.  

Acei inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul obştesc, care au executat serviciul obştesc în 

cadrul organizaţiei Muncii Tineretului Român timp de 2 ani şi care la revizuire vor fi găsiţi buni pentru serviciul 

militar, vor fi încorporaţi pentru a executa 3 luni instrucţie de iniţiere la un corp de trupă, după care vor fi t recuţi 

apoi la contingentul corespunzător vârstei. 

Art. 28. - Acei care nu se vor prezenta la revizuire vor fi consideraţi ca absenţi, încorporaţi cu contingentul 

următor şi clasaţi de comisiunea medicală prevăzută la art. 27, alin. 3. 

CAPITOLUL V 

Repartiţia şi încorporarea 

Art. 29. - Marele Stat Major face repartiţia numerică a tinerilor pe unităţi şi o comunică Cercurilor 

Teritoriale cu cel puţin 60 de zile înainte de data încorporării. 

Repartiţia nominală se face de Cercurile Teritoriale sub controlul Corpului de Armată respectiv. 

Art. 30. - Incorporarea contingentului se face la 15 octombrie al fiecărui an.  

Prin decret se poate hotărî încorporarea anticipată a contingentului. Data încorporării va fi adusă la 

cunoştinţă de autorităţile civile şi militare prin radio, presă, afişare în comună şi orice alt mijloc cu cel puţin 30 zile 

înainte de data fixată pentru încorporare. 

Modalităţile de prezentare a tinerilor la unităţi se prevăd în regulament.  

Art. 31. - Recruţii sunt obligaţi să se prezinte la Cercul Teritorial în 5 zile libere de la data fixată pentru 

încorporare. 

Art. 32. - Recruţii sosiţi la unităţi vor fi obligatoriu supuşi vizitei medicale a medicului corpului, care va 

constata starea fizică a fiecăruia din ei.  

Acei găsiţi susceptibili pentru modificarea clasării iniţiale vor fi examinaţi şi clasaţi definitiv la corpurile de 

trupă respective în primele 30 de zile de la încorporare de către comisiunea prevăzută la art. 23. 

Art. 33. - Tinerii recrutaţi în absenţă, care s-au prezentat ulterior sau au fost aduşi de forţa publică la 

Cercul Teritorial vor fi examinaţi de o comisiune specială compusă din comandantul Cercului Teritorial, şeful 

biroului recrutării şi medicul Cercului Teritorial respectiv şi supuşi regulilor generale de recrutare.  

Art. 34. - La încorporare toţi tinerii depun următorul jurământ:  

„În numele lui Dumnezeu Atotputernicul, eu ....................................................  

Jur credinţă naţiunii, regelui şi statului român;  

Jur credinţă şi supunere conducătorului statului;  

Jur să păstrez ordinea şi secretul ce mi s-a încredinţat; 
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Jur să execut fără şovăire ordinele; 

Jur să lupt până la moarte pentru drepturile neamului românesc; 

Jur să fiu cinstit; 

Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! 

CAPITOLUL VI 

Înrolări voluntare 

Art. 35. - Tinerii sub vârsta de 20 ani se pot înrola voluntari la unităţile combatante, dacă pe lângă 

condiţiunile fizice şi morale pentru a putea servi sub drapel, îndeplinesc şi următoarele condiţiuni:  

- să fi împlinit vârsta de cel puţin 18 ani; Marele Stat Major poate acorda dispense de cel mult 6 luni; 

- să fie absolvent al cursului primar; 

- să nu fie căsătorit; 

- să fi avut purtare bună înainte de înrolarea ca voluntar; 

- să aibă consimţământul părinţilor sau în lipsă a tutorelui.  

Cei susceptibili a urma şcolile de ofiţeri, subofiţeri şi similari de rezervă, vor prezenta certificatele de studii 

corespunzătoare. 

înrolările voluntare se fac numai în cursul lunii de încorporare contingentului şi se aprobă de comandanţii 

corpurilor de trupă. 

în timp de război oricine nu este mobilizat, indiferent de vârstă, poate fi primit voluntar în orice epocă a 

anului, însă numai la trupele combatante. 

Copiii de trupă sunt înscrişi din oficiu ca voluntari, la data încorporării primului contingent care urmează 

după împlinirea vârstei de 18 ani. 

Art. 36. - Tinerii înrolaţi voluntari se vor bucura de următoarele avantaje: 

a) la condiţiuni egale, vor fi preferaţi la examenele de admitere în şcolile de subofiţeri activi şi similari;  

b) vor avea dreptul să poarte toată viaţa un semn distinctiv, „insigna voluntarilor", în condiţiunile şi după 

modelul ce se va stabili prin regulament. 

CAPITOLUL VII 

Mutările gradelor inferioare 

Art. 37. - Mutările gradelor inferioare se pot face: după cerere, în interesul serviciului şi ca măsură 

disciplinară, după cum se arată în regulamentul legii. 

Art. 38. - Mutările gradelor inferioare se aprobă de către comandanţii de divizii, comandanţii de arme sau 

similarii lor, în ce priveşte mutările în unităţile şi serviciile ce aparţin comandamentului respectiv; de către 

comandanţii de Corp de Armată sau similarii lor pentru mutările din o divizie în alta sau din un serviciu în altul 

aparţinând comandamentului respectiv; de Marele Stat Major pentru mutările dintr-un Corp de Armată în altul. 

Nu se poate aproba mutarea după cerere din unităţile unde sunt încorporaţi, absenţilor la recrutare şi 

frauduloşilor. 

Voluntarii nu pot fi mutaţi decât după cerere sau ca măsură disciplinară.  

CAPITOLUL VIII 

Taxe militare 

Art. 39. - Sunt supuşi la plata taxelor militare în condiţiunile prevăzute de Legea pentru aşezarea şi 

perceperea taxelor militare: 

a) Excluşii de la serviciul militar pentru condamnaţiuni criminale, după executarea pedepsei;  

b) Acei care cu voinţă se fac inapţi pentru serviciul militar, până la vârsta de 50 ani împliniţi, dacă nu sunt 
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încorporaţi; 

c) Omişii de pe tabelele de recensământ şi nesupuşi la încorporare care, indiferent motivul, nu au 

satisfăcut serviciul militar sub arme, de la data când trebuiau încorporaţi, până la încorporare, sau până la vârsta de 

50 ani împliniţi. 

Evreii vor plăti taxele militare fixate prin legea specială.  

Art. 40. - Gradele inferioare, pe timpul serviciului militar sub arme, sunt scutite de prestaţiuni pentru 

drumuri. 

Art. 41. - Sumele realizate din taxele militare vor alimenta fondurile necesare ajutorării familiilor tinerilor 

care devin lipsite de mijloace prin încorporarea acestora. 

CAPITOLUL IX 

Sancţiuni 

Art. 42. - Tinerii care prin fraudă s-au omis de la tabelele de recensământ sau de pe tabelele de recrutare, 

vor fi pedepsiţi cu închisoare corecţională de la 2-5 ani şi amendă de la 10.000-100.000 lei. 

Complicii, instigatorii şi provocatorii se vor pedepsi cu aceeaşi sancţiune. Dacă aceştia sunt militari se vor 

pedepsi cu maximul pedepsei şi destituirea. 

Art. 43. - Funcţionarul public sau militarul care înlesneşte unui tânăr să se sustragă de la obligaţiunile Legii 

recrutării se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 3-10 ani şi amendă de la 10.000-100.000 lei. 

Dacă faptul întruneşte elementele crimei de mită, pedeapsa va fi cea prevăzută de art. 251 din Codul Penal.  

Aceleaşi pedepse se aplică şi complicilor, instigatorilor şi provocatorilor.  

Substituirea de persoane prevăzută de art. 414 din Codul Penal va fi pedepsită cu pedepsele prevăzute în 

prezentul articol. 

Art. 44. - Administratorii şi conducătorii întreprinderilor şi patronii care vor contraveni dispoziţiunile 

articolelor 7 şi 8, vor fi pedepsiţi cu închisoare corecţională de la 2-10 ani şi amendă de la 10.000-100.000 lei. 

Art. 45. - Acei care la recrutare, concentrare sau mobilizare nu vor declara cu exactitate studiile, 

profesiunea sau îndeletnicirea, vor fi pedepsiţi cu închisoare corecţională de la 1-3 ani. 

Art. 46. - Primarii, notarii, şefii de garnizoană şi şefii de circumscripţii poliţieneşti, care cu rea credinţă vor 

omite trecerea tinerilor pe tabelele de recensământ ale recrutării vor fi pedepsiţi cu închisoare corecţională de la 3 -10 

ani şi amendă de la 10.000-100.000 lei. 

Cei care au arătat neglijenţă în întocmirea acestor tabele vor fi pedepsiţi cu o amendă de la 10.000-100.000 lei. 

Art. 47. - Pretorii care vor fi dovediţi că nu au verificat tabelele de recensământ ale recrutării în mod efectiv, 

vor fi pedepsiţi cu amendă de la 5.000-50.000 lei. 

Art. 48. - Tinerii care vor obţine prin fraudă să fie clasaţi ca improprii pentru serviciul militar combatant, 

serviciul militar auxiliar sau amânaţi medical, vor fi pedepsiţi cu închisoare corecţională de la 3 -10 ani. 

Complicii, instigatorii sau agenţii provocatori se vor pedepsi ca şi autorul principal.  

Dacă culpabilul este militar i se aplică maximum pedepsei şi destituirea. 

Art. 49. - Acei care vor determina sau influenţa în orice mod pe nedrept clasarea unui tânăr în categoria 

impropriilor pentru serviciul militar combatant, a serviciului auxiliar sau amânarea medicală, se vor pedepsi cu 

închisoare corecţională de la 5-10 ani şi amendă de la 10.000-100.000 lei. 

Dacă culpabilul este militar i se aplică maximum pedepsei şi destituirea. 

Art. 50. - Pedeapsa prevăzută pentru delictul din art. 480 din Codul Penal va fi de la 3-10 ani închisoare 

corecţională în timp de pace, iar în timp de război moartea. 

Aceleaşi pedepse se aplică şi celor aflaţi la vatră care comit delictul prevăzut în aliniatul 1. 

Complicii, instigatorii şi agenţii provocatori se pedepsesc cu aceeaşi pedeapsă ca şi 

autorii. 

Art. 51. - Recruţii care în termenul prevăzut de art. 31 nu se prezintă la încorporare, afară de cazurile de 
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forţă majoră bine dovedite, se consideră nesupuşi şi se pedepsesc potrivit Codului Justiţiei Militare. 

Art. 52. - Acei care prin uneltiri culpabile întârzie sau împiedică plecarea recruţilor la unităţi, se pedepsesc 

cu închisoare corecţională de la 3-10 ani şi cu amendă de la 5.000-50.000 lei. 

Dacă vinovatul este militar sau funcţionar public, se aplică maximum pedepsei şi destituirea.  

Art. 53. - Ostaşii care refuză depunerea jurământului se pedepsesc cu închisoare corecţională de la 2-10 ani 

şi amendă de la 5.000-50.000 lei 

Aceeaşi pedeapsă se aplică şi acelora care săvârşesc infracţiunea prevăzută de art. 218, alin. 1 din Codul 

Penal. 

Art. 54. - Judecarea infracţiunilor prevăzute în prezenta lege este de competenţa instanţelor ordinare 

pentru civili şi a instanţelor militare pentru militari, după distincţiunile prevăzute în Codul Justiţiei Militare. 

Art. 55. - Termenul de prescripţiune a acţiunii pentru infracţiunile prevăzute de art. 42, alin. 1, art. 48, alin. 

1 şi art. 50, alin. 1 şi 2, din prezenta lege, începe să curgă din ziua în care învinuitul împlineşte 50 ani.  

Art. 56. - Pedeapsa cu închisoarea corecţională prevăzută de art. 42-53 inclusiv poate fi executată şi într-un 

lagăr de muncă. 

CAPITOLUL X 

Dispoziţiuni finale şi transitorii 

Art. 57. - Tinerii însumaţi cu termen redus, care la data promulgării legii de faţă să găsesc sub arme, în 

virtutea dispoziţiunilor Legii asupra recrutării armatei din 1930, vor fi supuşi obligaţiunilor prevăzute de art. 5 din 

prezenta lege. 

Art. 58. - Beneficiul amânării acordate pe baza dispoziţiunilor Legii asupra recrutării armatei din 1930, 

încetează pe data intrării în vigoare a prezentei legi.  

Tinerii din aceste categorii vor fi încorporaţi cu contingentul următor. 

Se exceptează, numai până la terminarea facultăţii sau şcolii, pentru care au obţinut amânarea şi cel mult 

până la 27 ani, cei aflaţi în continuarea de studii, dacă vor face dovada că au urmat regulat cursurile şi că au trecut 

examenele la timp. 

In aceleaşi condiţiuni prevăzute la aliniatul precedent, se exceptează şi studenţii, care nu au recrutat până 

la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Nu se vor mai acorda amânări pentru studii speciale de doctorat sau altă specialitate, după obţinerea 

diplomei de licenţă a unei singure facultăţi.  

Art. 59. - Excepţiunile prevăzute la articolul precedent nu se aplică studenţilor Facultăţilor de Medicină 

Umană, Medicină Veterinară şi Farmacie, precum şi ai Şcolilor Politehnice; ei vor fi încorporaţi la începerea anului 

şcolar următor şi vor presta serviciul militar în cadrul secţiilor de pregătire militară care vor funcţiona pe lângă 

aceste facultăţi şi şcoli. 

Art. 60. - Toţi scutiţii, dispensaţii şi reformaţii medical, pe baza dispoziţiunilor din Legea asupra recrutării 

armatei din 1930, până la vârsta de 50 ani împliniţi, vor fi revizuiţi în condiţiunile prevăzute de art. 27 şi 28 din 

prezenta lege. 

Cei revizuiţi şi găsiţi apţi pentru serviciul militar vor fi înscrişi la contingentul corespunzător vârstei şi vor 

fi obligaţi să presteze după caz: 

a) Termenul întreg de serviciu, pentru cei care fac parte din contingentele aflate sub arme;  

b) 3 luni instrucţie de iniţiere la un corp de trupă pentru cei care fac parte din contingentele aflate în 

completare sau rezervă; 

c) Concentrările la care sunt chemate contingentele din care fac parte. 

Art. 61. - Acei care vor fi dovediţi că au fost scutiţi, dispensaţi sau reformaţi prin fraudă, vor face serviciul 

militar sub arme 2 ani şi vor fi sancţionaţi potrivit art. 81 din Legea asupra recrutării armatei din 1930.  

Art. 62. - Dispensele prevăzute de art. 34 şi 40 din Legea recrutării armatei din 1930 se suprimă.  
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Dispensaţii din aceste categorii, care nu au satisfăcut serviciul militar şi al căror contingent se găseşte sub 

arme, vor fi încorporaţi cu contingentul 1944 şi vor face întreg termenul de serviciu. 

Cei care au executat 3 luni de serviciu în virtutea art. 62 din Legea asupra recrutării armatei din 1930, se 

trec în elementul corespunzător vârstei şi urmează condiţiunea contingentului respectiv.  

Dispensaţii definitiv din aceleaşi categorii al căror contingent se află în completare şi rezervă, care nu au 

satisfăcut sub nici o formă obligaţiunile serviciului militar, vor face 3 luni instrucţie de iniţiere la un corp de trupă, 

după care vor urma condiţiunea contingentului respectiv. 

Art. 63. - Cei care după expirarea pedepsei prevăzută de art. 50 din prezenta lege, au redevenit apţi pentru 

serviciul militar, vor fi încorporaţi şi vor face serviciul legal sub arme; cei deveniţi inapţi pentru serviciul militar, vor 

executa muncă de folos obştesc, potrivit aptitudinilor, timp de 2 ani, după dispoziţiunile Marelui Stat Major. 

Art. 64. - Tinerii care nu vor dovedi satisfacerea obligaţiunilor Legii pentru pregătirea premilitară, 

respectiv a muncii tineretului român, vor face serviciul militar 3 ani şi vor fi repartizaţi prin recrutare proporţional la 

toate armele. 

Art. 65. - Autorităţile publice, întreprinderile particulare şi în general toţi acei care au în serviciul lor 

bărbaţi de orice vârstă, sunt îndatoraţi a cere acestora să dovedească că au îndeplinit şi celelalte obligaţiuni militare 

impuse de alte legi decât Legea recrutării. 

Art. 66. - Zilele de absenţă de la serviciu, cele petrecute în arest, închisoare, carceră, lipsă la apel şi 

dezertare, precum şi zilele de concediu pentru interese personale peste concediile periodice acordate ostaşilor din 

contingentul respectiv, în afară de concediile medicale, nu se socotesc în durata termenului de serviciu sub arme şi vor 

fi completate după lăsarea la vatră a contingentului respectiv. 

Art. 67. - Cercurile Teritoriale vor comunica Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, tabelul 

celor clasaţi inapţi pentru orice serviciu, cu arătarea cauzei pentru care au fost clasaţi.  

Art. 68. - Nimeni nu poate fi numit sau confirmat membru al clerului oricărui cult decât dacă dovedeşte că a 

satisfăcut obligaţiunile Legii recrutării.  

Art. 69. - Tinerii care au fost recrutaţi în absenţă şi nu pot dovedi forţa majoră, vor face serviciul militar 3 

ani sub arme, indiferent de arma pentru care au fost recrutaţi. 

Aprecierea cazului de forţă majoră se va face de comandantul Corpului de Armată respectiv, care va da în 

acest sens decizie motivată. 

Art. 70. - Ministerul Apărării Naţionale, după propunerea Marelui Stat Major, va stabili condiţiunile ce  

trebuiesc întrunite pentru a fi numit şef de garnizoană în comunele rurale cât şi atribuţiunile acestuia.  

Art. 71. - Familiile care prin încorporarea tinerilor devin lipsite de mijloace de existenţă strict necesare, vor 

primi ajutoarele necesare ce se vor fixa anual prin decizia Ministerului Apărării Naţionale.  

Art. 72. - Dispoziţiunile prezentei legi vor fi dezvoltate într-un regulament, care va fi publicat în 2 luni de la 

promulgarea legii. 

Art. 73. - Legea asupra recrutării armatei din 1930, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte 

dispoziţiuni contrarii prezentei legi, se abrogă. 

Textul de faţă a fost trimis oficiilor sub nr. 70.067/942.



IV, 1 

607 

 

 

 

REGULAMENT3 
PENTRU 

APLICAREA LEGII ASUPRA RECRUTĂRII ARMATEI DIN 1942 

(Publicat în Monitorul Oficial nr. 221 din 22 septembrie 1942) 

CAPITOLUL I 

Dispoziţiuni generale 

Art. 1. - (Art. 1 lege). Toţi cetăţenii români sunt datori să presteze personal serviciu militar.  

Se exceptează cazurile de incapacitate fizică, prevăzute în instrucţiunile asupra aptitudinilor fizice pentru 

serviciul militar, anexă la regulamentul de faţă şi cazurile de incapacitate morală specificate la art. 3 din Legea asupra 

recrutării armatei. 

Art. 2. - (Art. 2 lege). Cetăţenii străini sunt scutiţi de obligaţiunea serviciului militar. 

Sunt consideraţi cetăţeni străini acei cărora le va fi recunoscută cetăţenia străină de către Ministerul 

Afacerilor Străine, potrivit dispoziţiunilor art. 4 din regulamentul de faţă. 

Art. 3. - (Art. 2 lege). Tinerii fără naţionalitate, precum şi tinerii cu paşaport „Nansen" nu beneficiază de 

scutirea de serviciu militar. 

Art. 4. - (Art. 2 lege). Tinerii înscrişi pe tabelele de recensământ ale recrutării, care invocă cetăţenia străină, 

nu vor fi recrutaţi până când Ministerul Afacerilor Străine, căruia se vor înainta toate actele prezentate de acei tineri, 

nu-şi va da avizul. 

Aceşti tineri pot depune actele de cetăţenie străină ce au (paşaport, bilet de liberă petrecere, etc.) în tot 

cursul anului, la cercurile teritoriale respective, care sunt datoare să le ia interogatoriul (md. F.). Acest interogatoriu, 

împreună cu actele ce tânărul depune, se trimite Corpului de Armată respectiv, pentru soluţionare.  

Toţi aceşti tineri, dacă nu sunt încă înscrişi pe tabelele de recensământ ale recrutării, vor fi înscrişi de către 

Cercurile Teritoriale în registrul special (md. D.), arătându-se felul actelor şi titlul ce le poartă data, locul şi 

autoritatea de la care emană. 

Cercurile Teritoriale sunt datoare a da tinerilor adeverinţe de primirea actelor (md. E.).  

Aceştia sunt imediat lăsaţi la vatră şi nu pot fi încorporaţi decât în urma ordinului Corpului de Armată 

respectiv, bazat pe avizul Ministerului Afacerilor Străine. 

Tinerilor din această categorie, care se vor prezenta direct consiliului de recrutare, li se va lua 

interogatoriul care, împreună cu actele sprijinitoare ce ei depun, va fi înaintat Corpului de Armată respectiv; acesta, 

la rândul său, îi va trimite Ministerului Afacerilor Străin pentru a-şi da avizul. 

Cercurile Teritoriale nu vor chema sub arme pe tinerii din această categorie fără o prealabilă aprobare a 

Corpului de Armată respectiv. 

In cazul când Corpul de Armată este înştiinţat de Ministerul Afacerilor Străine că cetăţenia străină 

invocată nu este întemeiată, va dispune încorporarea celui în cauză, odată cu primul contingent. 

Dacă cetăţenia străină este recunoscută unui tânăr de către Ministerul Afacerilor Străine, Corpul de 

Armată va dispune ştergerea lui din controalele armatei şi îi va elibera un certificat (md. B.), semnat de şeful de Stat 

Major, după ce a fost completat şi semnat de comandantul Cercului Teritorial respectiv.  

Ştergerea din controalele armatei se va publica în Monitorul Oficial pe baza cererii Cercului Teritorial. 

Publicarea în Monitorul Oficial se va face indicând numele, prenumele şi contingentul celui în cauză şi 

numărul matricol al Cercului Teritorial care a primit cererea de cetăţenie.  

In registrul md. D. şi în certificatul eliberat cetăţeanului străin se va trece numărul Monitorului Oficial în 

care s-a publicat ştergerea. 

Tinerii care invocă cetăţenia străină sunt obligaţi a o dovedi până la data încorporării primului contingent. 

In caz contrar vor fi încorporaţi cu acest contingent.  

Art. 5. - (Art. 2 lege). Străinii care au obţinut naturalizarea vor fi supuşi obligaţiunilor  prevăzute în Legea 
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asupra recrutării armatei, în condiţiunile de mai jos: 

a) Bărbaţii deveniţi cetăţeni români prin naturalizare, care n-au împlinit etatea de 50 ani, sunt înscrişi de 

drept pe tabelele de recensământ ale primei clase ce urmează a se recruta, după obţinerea calităţii de cetăţean român, 

pe baza declaraţiei lor sau pe baza tabelelor trimise de Ministerul Justiţiei la comuna unde noul cetăţean îşi are 

domiciliul. 

Aceştia vor trebui să compare în mod obligatoriu în faţa consiliului de recrutare pentru a fi recrutaţi, iar 

acei care vor dovedi cu acte legale (livret de serviciu militar, în traducere legalizată de Ministerul Afacerilor Străine 

sau orice alte documente justificative, de asemenea traduse şi legalizate), că au făcut serviciul militar sub  arme în ţara 

de origine, vor fi repartizaţi la unităţi şi înscrişi la contingentul corespunzător vârstei, cu gradul obţinut, urmând 

soarta şi obligaţiunile acelui contingent.  

Acei care la data naturalizării nu au 40 ani împliniţi, vor fi încorporaţi odată  cu primul contingent, pe timp 

de 3 luni, pentru împrospătarea instrucţiei, după care vor fi trecuţi la contingentul corespunzător vârstei;  

b) Acei care nu vor face dovada că au satisfăcut serviciul militar sub arme în ţara de origine, vor face 

serviciul militar sub arme 2 ani, dacă n-au împlinit vârsta de 50 ani la data naturalizării, potrivit studiilor ce au. După 

terminarea serviciului militar şi cel mai târziu la împlinirea vârstei de 50 ani, vor fi trecuţi din oficiu la contingentul 

corespunzător vârstei; 

c) Cei care au satisfăcut obligaţiunile Legii de recrutare în ţara de origine, fără a fi făcut serviciul militar 

sub arme şi au fost clasaţi ca: „improprii, dispensaţi medical sau reformaţi", vor fi revizuiţi de comisiunea medicală 

prevăzută de art. 23 din Legea asupra recrutării armatei, după propunerea consiliului de recrutare şi vor fi clasaţi 

definitiv în una din categoriile arătate de art. 22 din aceeaşi lege. 

Cei găsiţi buni pentru serviciul militar, dacă n-au etatea de 50 ani, vor face serviciul militar legal sub arme, 

potrivit studiilor ce au, după care vor trece la contingentul corespunzător vârstei, din oficiu.  

Art. 6. - (Art. 2 lege). Nesupuşii la încorporare, care la prezentarea lor la unităţi vor invoca cetăţenia 

străină, vor fi trimişi în judecată pentru nesupunere. 

După expunerea sentinţei, aceştia vor fi şterşi din controalele armatei şi lăsaţi la vatră, dacă vor dovedi cu 

acte legale cetăţenia străină. 

Art. 7. - (Art. 2 lege). Certificatul de ştergere din controale ca cetăţean străin (md. D.), ori de câte ori va fi 

înfăţişat de cel interesat, anulează orice înscriere pe tabelele de recensământ ale recrutării.  

Art. 8. - (Art. 3 lege). Condamnaţii la pedepse criminale sunt excluşi de la serviciul militar.  

Prin condamnaţi la pedepse criminale se înţeleg toţi acei care au suferit una din pedepsele prevăzute de art. 

22 din Codul Penal, în baza unei hotărâri rămasă definitivă.  

Pentru condamnaţiunile suferite înainte ca tinerii să fie recrutaţi, excluderile se pronunţă de Corpurile de 

Armată respective, după propunerile Cercurilor Teritoriale, în baza hotărârii judecătoreşti condamnatoare, rămasă 

definitivă. 

Pentru condamnaţiunile suferite după încheierea operaţiunilor recrutării şi pe timpul duratei serviciului 

militar, până la 50 ani împliniţi, sau pentru condamnaţiunile anterioare recrutării, dar constatate ulterior, excluderile 

se pronunţă de Ministerul Apărării Naţionale, Direcţia Justiţiei, în urma raportului Cercurilor Teritoriale prin 

Corpurile de Armată respective, pe baza hotărârii condamnatoare rămasă definitivă. 

Dacă în momentul excluderii, condamnatul nu va avea împlinit termenul legal de serviciu sub arme, Cercul 

Teritorial va înştiinţa administraţia financiară pentru înscrierea lui la taxa militară ca şi exclusul de către consiliul de 

recrutare. 

Tuturor condamnaţilor care urmează a fi excluşi din armată, li se va întocmi certificat de excludere (md. 

C.), în dublu exemplar, prevăzut cu fotografii de 6/5 cm; unicatul certificatului prevăzut cu timbru fiscal legal se va 

înmâna exclusului. 

Dosarul fiecărui condamnat va fi compus din:  

a) Certificatul de excludere (md. C.); 

b) Copie de pe foaia matricolă, cu toate mutaţiile, inclusiv cea de condamnare;  
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c) Copie de pe sentinţa de condamnare; 

d) Foaia de încarcerare. 

Procurarea fotografiilor şi timbrul legal priveşte pe condamnat. 

Odată cu înscrierea mutaţiei de excludere a celor condamnaţi pentru pedepse criminale, Cercurile 

Teritoriale vor înştiinţa despre aceasta parchetul tribunalului judeţului unde cel exclus şi-a avut ultimul domiciliu, 

precum şi biroul de identificare şi cazier de pe lângă tribunalul locului de naştere al celui exclus, pentru a face 

formalităţile cuvenite. 

Art. 9. - (Art. 3 lege). Condamnaţii la pedepse criminale vor fi folosiţi la munci de folos obştesc pe o durată 

corespunzătoare serviciului sub arme, concentrărilor sau mobilizării contingentului respectiv.  

Marele Stat Major va hotărî întrebuinţarea lor şi natura muncii de folos obştesc prin instrucţiuni speciale.  

Art. 10. - (Art. 3 lege). Evreii sunt excluşi de la serviciul militar. 

Ei vor fi supuşi la munca obligatorie, după dispoziţiunile Marelui Stat Major, precum şi la plata taxelor 

prevăzute în legislaţia specială relativă la evrei.  

Sunt consideraţi evrei în ceea ce priveşte aplicarea Legii asupra recrutării armatei, acei prevăzuţi în Legea 

relativă la statutul militar al evreilor. 

Art. 11. - (Art. 4 lege). Armata se recrutează prin: 

Chemare sub arme a contingentului; 

înrolări voluntare. 

Art. 12. - (Art. 4 lege). Recrutarea se face pe Cercuri Teritoriale, iar repartiţia tinerilor la  unităţi se face pe 

Cercuri Teritoriale, Corpuri de Armată sau pe întreaga ţară, potrivit dispoziţiunilor Marelui Stat Major.  

Art. 13. - (Art. 4 lege). Cercurile Teritoriale corespund împărţirii administrative a ţării, având denumirea 

judeţului respectiv. Municipiul Bucureşti are Cerc Teritorial aparte. 

Cercurile Teritoriale sunt direct subordonate Corpurilor de Armată respective.  

Art. 14. - (Art. 5 lege). Tinerii cu cel puţin 4 clase de învăţământ de grad secundar sau studii echivalente de 

orice categorie, care au satisfăcut cerinţele Legii pregătirii premilitare, respectiv a muncii tineretului român, vor face 

serviciul militar sub arme 2 ani şi vor fi pregătiţi pentru a deveni ofiţeri sau subofiţeri de rezervă, potrivit studiilor de 

bază, după cum se arată la art. 15 şi 16 din regulamentul de faţă. 

Art. 15. - (Art. 5 lege). Vor putea deveni ofiţeri de rezervă tinerii absolvenţi ai liceelor, şcolilor normale şi 

seminariilor teologice, ai liceelor comerciale, industriale şi tehnice-agricole, precum şi orice alte şcoli cu durată de 

şcolarizare de cel puţin 8 ani, având la bază cursul primar. 

Art. 16. - (Art. 5 lege). Vor putea deveni subofiţeri de rezervă absolvenţi a cel puţin 4 clase de liceu sau 

gimnaziu, seminar, şcoală normală, gimnaziu comercial sau industrial, precum şi orice alte şcoli cu durata de 

şcolarizare de cel puţin 4 ani, având la bază cursul primar. 

Art. 17. - (Art. 5 lege). Dovada studiilor cerute de art. 15 şi 16 de mai sus se face prin diplome sau certificate 

de absolvire originale, prin copii legalizate sau prin fotocopii timbrate şi certificate de comandantul Cercului 

Teritorial sau comandantul unităţii respective. 

In cazuri excepţionale se poate prezenta în mod provizoriu adeverinţe eliberate de şcolile respective, prin 

care să se facă dovada studiilor ce tinerii posedă. Cercurile Teritoriale sau unităţile vor hotărî, după caz, un t ermen în 

care vor trebui să se prezinte cotele arătate în aliniatul de mai sus al acestui articol.  

Art. 18. - (Art. 5 lege). Tinerii susceptibili a deveni ofiţeri sau subofiţeri de rezervă, sunt obligaţi să prezinte 

consiliului de recrutare diploma sau certificatul de absolvire a şcolii respective. 

Preşedintele consiliului de recrutare va înscrie rezumatul deciziunii date, va semna şi va aplica sigiliul 

Cercului Teritorial pe diploma sau certificatul respectiv.  

Art. 19. - (Art. 5 lege). Nu pot deveni ofiţeri, subofiţeri sau maiştri militari de rezervă, tinerii care au suferit 

condamnaţiuni pentru: 

a) Oricare din infracţiunile prevăzute de Legea asupra recrutării armatei;  

b) Crime şi delicte contra siguranţei exterioare sau interioare a statului, prevăzute de Codul Penal, Codul 

Justiţiei Militare sau de orice altă lege specială; 
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c) Orice infracţiune, dacă pedeapsa a depăşit 3 luni închisoare. 

Dovada că tânărul nu a fost condamnat, se va face prin certificatul de cazier prevăzut de Codul de 

Procedură Penală, care va fi prezentat consiliului de recrutare. 

Art. 20. - (Art. 2 lege). Acei care nu au putut prezenta actele de însumare în condiţiunile art. 15 şi 16 din 

regulamentul de faţă, pe timpul funcţionării consiliului de recrutare, precum şi acei care vor absolvi ulterio r 

recrutării, şcoli care le dau dreptul la această însumare, vor putea prezenta cel mai târziu până la 1 octombrie al 

aceluiaşi an, Cercurilor Teritoriale cărora aparţin, diplomele sau certificatele respective, precum şi certificatul de 

cazier. 

Cercurile Teritoriale vor înainta aceste acte Corpurilor de Armată respective pentru aprobare.  

Art. 21. - (Art. 5 lege). Pentru ca certificatele şi diplomele eliberate de şcolile din străinătate să dea tinerilor 

dreptul de a deveni ofiţeri, subofiţeri sau submaiştri militari de rezervă, vor trebui să fie echivalente în ţară, dacă sunt 

prevăzute de dispoziţiunile art. 15 şi 16 (Art. 5 lege). 

Art. 22. - (Art. 5 lege). Corpurile de Armată înaintează cel mai târziu până la 25 august situaţiile md. U, cu 

efectivele totale ale tinerilor prevăzuţi de art. 15 şi 16 (Art. 5 lege), rămaşi a fi încorporaţi.  

Marele Stat Major face repartiţia lor numerică la corpurile de trupă şi la şcolile de ofiţeri, subofiţeri şi 

submaiştri militari de rezervă, avându-se în vedere: 

a) Necesitatea încadrării diferitelor arme cu ofiţeri, subofiţeri şi submaiştri militari de rezervă;  

b) Vacanţele de la şcolile respective; 

c) Efectivele corpurilor de trupă; 

d) Studiile ce posedă în momentul încorporării.  

Art. 23. - (Art. 5 lege). Repartiţia nominală la corpurile de trupă şi la şcoli va fi făcută de Cercurile 

Teritoriale cel mai târziu până la 20 septembrie.  

In cadrul repartiţiei numerice fixată de Marele Stat Major, Cercurile Teritoriale vor avea în vedere ca 

tinerii să fie repartizaţi pe arme şi şcoli, ţinând seamă de studiile lor, chiar dacă eventual ar fi recrutaţi pentru altă 

armă, astfel: 

La şcolile de ofiţeri de rezervă ale armelor cu caracter tehnic (artilerie, artilerie A.A., geniu, etc.) se vor 

repartiza tineri cu studii ştiinţifice superioare şi absolvenţi de liceu teoretic, secţia ştiinţifică. 

La şcolile de ofiţeri de rezervă de infanterie şi cavalerie se vor repartiza tinerii absolvenţi de liceu de toate 

categoriile prevăzute de art. 15 din regulament;  

La şcolile de ofiţeri de administraţie se vor repartiza tineri respinşi la vizita medicală de la celelalte şcoli de 

ofiţeri de rezervă, dar buni pentru această specialitate; la neajungere, numărul locurilor se poate completa cu tineri 

având studii comerciale (cel puţin liceul comercial).  

La şcolile de ofiţeri de rezervă de aviaţie se vor repartiza tinerii care posedă un brevet personal navigant 

sau care sunt specializaţi în industriile aeronautice. La neajungere se va completa numărul fixat cu tinerii care doresc 

a deveni piloţi. 

Pentru celelalte şcoli de ofiţeri de rezervă (marină, gaze, etc.) repartiţia tinerilor se va face potrivit 

instrucţiunilor Marelui Stat Major. 

Repartiţia tinerilor la şcolile de subofiţeri şi submaiştri militari de rezervă se va face după aceleaşi norme 

arătate mai sus, potrivit studiilor şi pregătirii lor. 

Art. 24. - (Art. 5 lege). Cercurile Teritoriale vor trimite pe tineri la corpurile de trupă, chiar în ziua 

prezentării lor, plătindu-le drepturile băneşti legale, cuvenite pe timpul zilelor până ce sosesc la destinaţie.  

Chiar în ziua sosirii lor la corpuri, tinerii sunt supuşi vizitei medicale, făcându- se o primă triere, pentru a 

fi trimişi la şcolile de ofiţeri, subofiţeri sau submaiştri militari de rezervă, numai cei care sunt în cazul de a fi clasaţi  

buni pentru serviciul militar combatant. 

Trimiterea lor la şcoli se va face în serii, după instrucţiunile Marelui Stat Major. 

Art. 25. - (Art. 5 lege). Nici un tânăr recrutat în condiţiunile art. 15 şi 16 din regulamentul de faţă, care a 

fost clasat bun pentru serviciul militar combatant, nu se va putea găsi la corpurile de trupă după data când trebuie să 

se prezinte la şcoală. 
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Art. 26. - (Art. 5 lege). Tinerilor nesupuşi la încorporare li se va clarifica situaţia în timpul cel mai scurt.  

Cei cărora li se va anula mutaţia de nesupunere la încorporare, pentru caz de forţă majoră, potrivit art. 51 

din Legea asupra recrutării armatei, precum şi cei care vor fi achitaţi de faptul de nesupunere, vor fi trimişi în anul 

următor pentru cursurile şcolii de ofiţeri, subofiţeri sau submaiştri militari de rezervă respective. 

Cei condamnaţi pierd dreptul de a deveni ofiţeri, subofiţeri sau submaiştri militari de rezervă, urmând a 

executa serviciul sub arme la corpurile de trupă respective.  

Art. 27. - (Art. 5 lege). La şcolile de ofiţeri, subofiţeri şi submaiştri militari de rezervă, tinerii vor fi supuşi 

unui examen medical special. 

Acest examen medical va fi făcut de o comisiune compusă din: 

1. Comandantul şcolii; 

2. Medicul şcolii; 

3. Medicul şef al serviciului sanitar al Corpului de Armată de pe teritoriul unde se află şcoala sau un 

medic militar delegat al acestuia. 

Art. 28. - (Art. 5 lege). După terminarea examenului medical, toţi tinerii găsiţi apţi a deveni ofiţeri, subofiţeri 

sau submaiştri militari de rezervă combatanţi, vor fi supuşi unui concurs de admitere. 

Concursul de admitere în aceste şcoli va consta din:  

O probă de aptitudini fizice; 

O probă scrisă de cunoştinţe generale; 

Fiecare probă este eliminatorie. 

Art. 29. - (Art. 5 lege). Comisiunea examinatorie pentru fiecare şcoală se va compune din: 

Un ofiţer general sau superior de Stat Major, ca delegat al Direcţiei Superioare de Armă;  

Comandantul şcolii respective; 

Un ofiţer superior din cadrele şcolii; 

Un căpitan sau locotenent din cadrele şcolii, ca secretar; 

Preşedintele comisiunii va fi ofiţerul cel mai vechi în grad; 

Comisiunea va fi fixată în fiecare an, prin deciziune ministerială întocmită de Marele Stat Major, pentru 

toate şcolile, potrivit propunerilor Direcţiilor Superioare de Armă.  

Art. 30. - (Art. 5 lege). Cursurile la şcolile de ofiţeri, subofiţeri şi maiştri militari de rezervă vor începe cel 

mai târziu la 1 noiembrie. 

Art. 31. - (Art. 5 lege). Tinerii respinşi la examenul medical de către şcolile de ofiţeri şi subofiţeri de rezervă, 

combatanţi, vor fi trimişi la şcolile de ofiţeri, respectiv subofiţeri de administraţie de rezervă, unde vor fi supuşi unui 

nou examen medical. Cei găsiţi apţi a deveni ofiţeri sau subofiţeri de rezervă de administraţie, vor fi supuşi 

concursului de admitere al şcolii respective.  

Tinerii găsiţi la examenul medical apţi a deveni ofiţeri de rezervă, dar care au fost declaraţi nereuşiţi la 

concursul de admitere pentru şcolile de ofiţeri de rezervă, vor fi trimişi direct la şcolile de subofiţeri de rezervă 

corespunzătoare armei, unde vor fi primiţi fără concurs, după instrucţiunile Marelui Stat Major. 

Toate aceste schimbări vor fi comunicate de către şcoli, unităţilor respective.  

Art. 32. - (Art. 5 lege). Pregătirea tinerilor în şcolile de ofiţeri, subofiţeri şi submaiştri militari de rezervă şi 

la unităţi pe timpul serviciului sub arme, se va face potrivit regulamentului de funcţionare al şcolilor respective şi 

instrucţiunilor Marelui Stat Major. 

Art. 33. - (Art. 5 lege). Tinerii care posedă studiile cerute pentru a putea deveni ofiţeri, subofiţeri sau 

submaiştri militari de rezervă şi îndeplinesc condiţiunile prevăzute de art. 144 din regulamentul de faţă, vor putea fi 

înrolaţi voluntari de către corpurile de trupă la armele corespunzătoare studiilor ce posedă.  

Aceşti tineri sub obligaţi să prezinte pe lângă actele prevăzute de art. 144 din regulamentul de faţă, şi o 

adeverinţă eliberată de Cercul Teritorial respectiv prin care să se ateste că tânărul îndeplineşte condiţiunile prevăzute 

de art. 15 şi 16 din regulamentul de faţă. 

Art. 34. - (Art. 5 lege). înrolarea acestor tineri ca voluntari se face până la 15 octombrie; aceştia vor fi supuşi 

aceloraşi obligaţiuni impuse tinerilor recruţi în condiţiunile art. 15 şi 16 din regulamentul de faţă.  
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Voluntarii respinşi de şcolile de ofiţeri, subofiţeri sau submaiştri militari de rezervă şi înapoiaţi la unităţi, 

vor putea fi lăsaţi la vatră la cererea lor, anulându-li-se mutaţia de înrolare ca voluntari. 

Art. 35. - (Art. 6 lege). Studenţii Facultăţilor de Medicină Umană, Medicină Veterinară şi Farmacie, precum 

şi ai Şcolilor Politehnice, vor fi pregătiţi pentru a deveni ofiţeri de rezervă, în primii doi ani de studii în secţiile de 

pregătire militară, care vor funcţiona pe lângă aceste facultăţi şi şcoli.  

Art. 36. - (Art. 6 lege). Studenţii facultăţilor şi şcolilor menţionate la art. 35 de mai sus, vor fi încorporaţi la 

începerea primului an şcolar şi vor primi instrucţia infanteriei, pentru studenţii Facultăţii de Medicină Umană, 

Medicină Veterinară şi Farmacie, şi instrucţia armelor cu caracter tehnic pentru studenţii Şcolilor Politehnice, după 

instrucţiunile Marelui Stat Major. 

Art. 37. - (Art. 6 lege). Studenţii Facultăţilor de Medicină Umană, Veterinară şi Farmacie, care au absolvit 

cursurile secţiei de pregătire militară de pe lângă facultatea respectivă, nu vor putea fi înaintaţi la gradul de medic 

sublocotenent de rezervă (respectiv veterinar, farmacist), decât după obţinerea titlului academic.  

Studenţii facultăţilor menţionate mai sus, deşi au absolvit cursurile secţiei de pregătire militară respective, 

dar nu au obţinut titlul academic, vor fi trecuţi în arma infanteriei, ei vor fi consideraţi decăzuţi din drepturile 

acordate de art. 6 din Legea asupra recrutării armatei şi obligaţi a urma după caz: 

Şcoala de ofiţeri de rezervă de infanterie, timp de doi ani pentru cei ce nu au absolvit cursurile secţiei de 

pregătire militară. 

Şcoala de ofiţeri de rezervă de infanterie, timp de un an pentru cei ce au absolvit cursurile secţiei de 

pregătire militară. 

încorporarea acestora se va face cu primul contingent. 

Art. 38. - (Art. 6 lege). Studenţii Şcolii Politehnice, care au absolvit cursurile secţiei de pregătire militară, nu 

vor putea fi înaintaţi la gradul de sublocotenent de rezervă decât după obţinerea titlului academic.  

Studenţii, care deşi au absolvit cursurile secţiei de pregătire militară, dar nu au obţinut titlul academic, vor 

fi consideraţi decăzuţi din drepturile acordate de art. 6 din Legea asupra recrutării armatei şi obligaţi a urma după 

caz: 

Şcoala de ofiţeri de rezervă a armei cu caracter tehnic respectivă, timp de doi ani, pentru cei ce nu au 

absolvit cursurile secţiei de pregătire militară. 

Şcoala de ofiţeri de rezervă a armei cu caracter tehnic respectivă, timp de un an pentru ce au absolvit 

cursurile secţiei de pregătire militară. 

Incorporarea acestora se va face cu primul contingent. 

Art. 39. - (Art. 7 lege). După împlinirea vârstei de 20 ani, nici un bărbat nu va putea fi primit în vreo funcţie 

a statului, judeţului, comunei şi în orice alt serviciu public sau particular, precum şi în şcolile  publice şi particulare de 

orice grad, dacă nu dovedeşte că a satisfăcut obligaţiunile Legii asupra recrutării armatei.  

Şefii serviciului personalului de la diferite autorităţi ale statului, judeţelor, comunelor, regiilor autonome 

sau orice alt serviciu public, numit sau electiv, însărcinat cu verificarea actelor solicitatorilor de funcţiuni, sunt 

obligaţi a refera în scris şefilor ierarhici situaţia solicitatorilor, faţă cu dispoziţiunile Legii asupra recrutării armatei . 

In acest scop, solicitatorii oricăror funcţiuni publice sau servicii particulare, sunt datori să dovedească cu 

acte legale că au situaţiunea militară în regulă, potrivit dispoziţiunilor art. 48 din regulamentul de faţă.  

Art. 40. - (Art. 7 lege). Nimeni nu va putea angaja şi ţine în serviciu, sub sancţiunile prevăzute de art. 44 din 

Legea asupra recrutării armatei, bărbaţi peste vârsta de 20 ani, dacă aceştia nu vor fi dovedit că au satisfăcut 

obligaţiunile Legii asupra recrutării armatei.  

Art. 41. - (Art. 7 lege). Nimeni nu poate fi înaintat în orice funcţiune publică, în grad ori salariu, dacă nu 

dovedeşte că a satisfăcut toate obligaţiunile cerute de legile militare.  

Satisfacerea obligaţiunilor cerute de legile militare se dovedeşte cu unul din actele prevăzute de art. 48 din 

regulamentul de faţă. 

In fiecare an, în cursul lunii martie, şefii serviciului personalului de la autorităţile de stat, judeţ, comună şi 

servicii publice, precum şi direcţiile societăţilor şi întreprinderilor particulare, vor cere întregului personal masculin 

din instituţia sau întreprinderea respectivă, să facă dovada că sunt cu situaţia militară în regulă. Cei găsiţi în neregulă 
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vor fi semnalaţi imediat unităţilor din care fac parte. 

Art. 42. - (Art. 7 lege). Pentru a putea obţine paşapoarte, bărbaţii în vârstă de la 2050 ani împliniţi, trebuie 

să facă dovadă că au satisfăcut obligaţiunile Legii asupra recrutării armatei. La cerere, Cercurile Teritoriale vor 

elibera certificate tip md. V. În timp de război, certificatele tip pentru obţinerea paşapoartelor se eliberează  numai cu 

aprobarea Marelui Stat Major. Eliberarea paşaportului nu scuteşte pe tânăr de obligaţiunile concentrărilor, 

mobilizării şi a vizei livretului md. E (respectiv carnet md. E 1). 

Art. 43. - (Art. 8 lege). Funcţionarii publici, condamnaţi definitiv pentru nesupunere sau dezertare, 

indiferent de natura şi durata pedepsei, vor fi destituiţi pe data rămânerii definitive a sentinţei de condamnare şi 

pierd pentru totdeauna dreptul de a mai ocupa o funcţie publică. 

Art. 44. - (Art. 9 lege). Autorităţile militare, poliţieneşti sau administrative sunt datoare să ceară în orice 

moment tinerilor a justifica dacă au satisfăcut obligaţiunile impuse de legile militare şi când descoperă vreo abatere 

să-i urmărească conform legii. 

Autorităţile vizate de alin. 1 de mai sus, sunt: Cercurile Teritoriale prin ofiţerii lor, şefii de garnizoană, şefii 

secţiilor şi posturilor de jandarmi din comunele rurale, şefii centrelor şi subcentrelor militare teritoriale, agenţii 

comenduirilor de piaţă, şefii de circumscripţii poliţieneşti, şefii birourilor de populaţie şi orice agent al forţei publice, 

militare sau civile, precum şi agenţii tuturor autorităţilor administrative în exercitarea atribuţiunilor lor de serviciu.  

Şefii birourilor de populaţie sunt obligaţi să înscrie în bulet inul de populaţie respectiv al bărbaţilor între 

18-50 ani, contingentul şi nr. matricol sub care sunt înscrişi la Cercul Teritorial sau numărul sub care sunt înscrişi pe 

tabela de recensământ respectivă vârstei.  

Art. 45. - (Art. 10 lege). Cercurile Teritoriale vor întocmi acte de dare în judecată sau vor comunica 

autorităţilor competente, orice infracţiune la Legea asupra recrutării armatei indiferent dacă făptuitorul este civil sau 

militar. 

Prin autorităţi competente, cărora Cercurile Teritoriale sunt îndatorate a comunica orice infracţiune la 

Legea asupra recrutării armatei, se înţeleg atât unităţile militare în drept a urmări pe infractorii militari cât şi toate 

instituţiunile publice şi întreprinderile particulare prevăzute de art. 39-44 din regulamentul de faţă. 

Art. 46. - (Art. 10 lege). Autorităţile militare şi civile sunt obligate a da tot concursul lor în urmărirea 

infractorilor, aducând cazurile la cunoştinţa Cercului Teritorial respectiv.  

Art. 47. - (Art. 11 lege). Tinerii înscrişi pe tabelele de recensământ ale recrutării formează clasa acelui an. 

Cei găsiţi buni pentru serviciul militar, formează contingentul anual.  

Atât clasa cât şi contingentul anual poartă numărul anului următor aceluia în care se face recrutarea.  

Tinerii care au fost încorporaţi cu întârziere, după terminarea serviciului militar sub arme, vor fi înscrişi 

din oficiu la contingentul corespunzător vârstei. 

Cei care au satisfăcut serviciul militar şi se găsesc înscrişi în controale la alte contingente decât acela 

corespunzător vârstei, vor fi înscrişi din oficiu la contingentele corespunzătoare vârstei, în termen de 30 zile după 

apariţia regulamentului de faţă. 

Această mutaţie va fi trecută şi în livretele de serviciu militar. 

Art. 48. - (Art. 11 lege). Dovada satisfacerii condiţiunilor Legii asupra recrutării armatei, precum şi a 

tuturor obligaţiunilor militare, se face numai cu documentele originale sau cu fotocopii certificate de autorităţi în 

drept, după următoarele acte: 

a) Adeverinţa md. R de prezentare în faţa consiliului de recrutare, valabilă numai până la data 

încorporării contingentului respectiv; 

b) Certificatul de scutire pentru cetăţenii străini md. B (nu este valabil pentru numiri în funcţiuni 

publice); 

c) Certificatul de excludere pentru condamnaţi md. C (nu este valabil pentru numiri în funcţiuni publice); 

d) Livret militar de exclus ca evreu; 

e) Certificatul de amânare medicală md. M, valabil până la data încorporării contingentului viitor;  

f) Certificatul de amânare pentru continuare de studii (md. F), valabil până la data încorporării 

contingentului viitor; 
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g) Certificatul de inapt pentru serviciul militar dar apt pentru serviciul obştesc  

md. I; 

h) Certificatul de inapt pentru orice serviciu md. I 1; 

i) Livret de serviciu militar md. E (respectiv carnet md. E 1), prevăzut cu mutaţiile de concentrare, 

mobilizare şi viza anuală la zi. 

Actele de la literele, b, c, d, e, f, g şi i vor fi prevăzute cu fotografie, semnătură şi amprentă digitală. 

Cine nu prezintă unul din actele de mai sus nu va putea obţine buletin de la biroul populaţiei.  

Art. 49. - (Art. 11 lege). Livretele de serviciu militar md. E, vor fi întocmite de unităţile respective şi vor fi 

înmânate oamenilor după încorporare. 

Corpurile de trupă, prin biroul mobilizării, sunt obligate să înscrie imediat ce se produc mutaţiile indicate  

de imprimatele respective ale livretelor de serviciu militar md. E.  

Eliberarea copiilor certificate după orice fel de documente relative la situaţia militară, la cererea părţilor 

interesate, se interzice. 

CAPITOLUL II 

Recensământul tinerilor. Întocmirea tabelelor de recensământ ale recrutării 

Art. 50. - (Art. 12 lege). In fiecare an, în cursul lunii septembrie, se vor întocmi tabele nominale de tineri 

care locuiesc în comună şi care împlinesc 20 ani în cursul anului următor. Aceste tabele se numesc tabele de 

recensământ ale recrutării. 

Tabelele de recensământ ale recrutării se întocmesc:  

a) In comunele rurale, de primar şi notar împreună cu şeful de garnizoană;  

b) In comunele urbane, de către primar sau un delegat al său şi şeful circumscripţiei poliţieneşti, pe  

circumscripţii poliţieneşti; 

Aceste tabele se vor întocmi în dublu exemplar şi vor cuprinde: 

a) Tinerii născuţi sau domiciliaţi în comună, care, până la 31 decembrie al anului următor, împlinesc 

vârsta de 20 ani; 

b) Acei care au fost omişi de pe tabelele de recensământ ale recrutării sau de la operaţiunile recrutării 

anilor precedenţi, care nu vor avea 50 ani împliniţi la data întocmirii tabelelor de recensământ ale recrutării;  

c) Acei deveniţi români prin naturalizare în cursul anului expirat (până la data întocmirii tabelelor) dacă 

n-au trecut etatea de 50 ani; 

d) Tinerii cărora li s-a acordat amânări pentru studii; 

e) Tinerii amânaţi medical de consiliile de recrutare din anul precedent, cu arătarea motivelor de 

amânare. 

Directorii de şcoli primare sunt obligaţi a depune primăriilor - respectiv circumscripţiilor poliţieneşti - la 

cererea în scris a acestora, tabel de tinerii ce au frecventat şcoala primară respectivă, cu arătarea claselor absolvite şi 

numărului certificatului de absolvire. 

Aceeaşi obligaţiune o au şi preoţii - parohii şi şefii cultelor minoritare - de a depune tabel de tinerii botezaţi, 

cu arătarea numărului actului de botez şi data săvârşirii lui.  

Art. 51. - (Art. 12 lege). Deosebit de aceste tabele, se vor întocmi, după aceleaşi norme, tabele pregătitoare 

de recensământ ale recrutării, pentru tinerii care împlinesc 

18 ani şi 19 ani până la 31 decembrie a anului următor. 

Aceste tabele se completează treptat cu mutaţiile ivite în cursul anului, servind la întocmirea tabelelor de 

recensământ ale recrutării pentru tinerii care împlinesc 20 ani. 

Art. 52. - (Art. 12 lege). Tabelele de recensământ ale recrutării, acelea ale tinerilor care împlinesc 18 ani, 

precum şi completarea tabelelor tinerilor care împlinesc  

19 ani, se întocmesc după: 

a) Registrele stării civile sau după actele depuse de tribunalul local, conform Legii privitoare la actele 
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stării civile; 

b) Declaraţiile ce sunt datori să facă tinerii, părinţii, rudele şi împuterniciţii lor, la care vor anexa extract 

de naştere; 

c) Tabelele trimise de Ministerul Justiţiei, pentru acei care au obţinut naturalizarea; 

d) Registrele de botez ale cultelor minoritare, confruntându-le cu registrele de stare civilă; 

e) Actele de naştere, traduse şi legalizate pentru cei născuţi în străinătate. 

Art. 53. - (Art. 12 lege). Cu nomazii se va proceda astfel: 

a) Orice ţigan nomad, aflat pe teritoriul unei comune, este obligat să probeze autorităţilor militare şi 

civile, specificate la art. 44 din regulamentul de faţă, că a satisfăcut integral obligaţiunile militare.  

Dacă nu face dovada că a satisfăcut obligaţiunile serviciului militar şi nu are vârsta de 50 ani împliniţi, va fi 

internat imediat într-o tabără de muncă până la data încorporării primului contingent. La această dată va fi înscris pe 

tabela comunei pe al cărei teritoriu a fost găsit, va fi examinat de comisia specială a Cercului Teritorial, prevăzută de 

art. 33 din Legea asupra recrutării armatei şi repartizat la un corp de trupă de pe raza Corpului de Armată respectiv, 

dacă îndeplineşte condiţiunile de aptitudini fizice prevăzute de instrucţiunile asupra aptitudinilor fizice pentru 

serviciul militar, anexă la regulamentul de faţă; 

b) Pentru acei ţigani nomazi, care, deşi nu pot dovedi cu acte legale că au vârsta de 50 ani, însă după 

aspectul lor fizic se poate deduce că au depăşit această etate, consiliul de recrutare sau comisia specială a Cercului 

Teritorial, va putea să-i lase la vatră imediat, eliberându-le adeverinţe model R, prevăzute cu fotografie, după ce au 

fost înscrişi pe tabelele de recensământ ale recrutării. 

Art. 54. - (Art. 12 lege). Înscrierea tinerilor pe tabelele de recensământ ale recrutării se va face, pentru 

fiecare categorie revăzută la art. 50 şi 51 din regulamentul de faţă, în ordinea alfabetică a numelui de familie.  

Înscrierea trebuie să cuprindă: 

a) Numele de familie şi numele de botez; 

b) Originea etnică (ţiganii vor fi înscrişi ca „ţigani", nu români, tătarii ca „tătari", nu turci, etc.);  

c) Religiunea sau confesiunea; 

d) Semne de recunoaştere: semnalmente, starea civilă, etc. (semnalmentele se vor înscrie aşa cum sunt.  Nu 

se admit expresii ca: nas, gură, frunte, bărbie, „potrivite");  

e) Locul şi data naşterii, numărul actului de naştere şi numărul actului de botez;  

f) Profesiunea, meseria sau ocupaţia; 

g) Ştiinţa de carte (gradul de cultură); 

h) Starea materială şi familiară a tinerilor şi a părinţilor (averea familiei şi numărul membrilor de 

familie); 

i) Dovada asupra satisfacerii obligaţiunilor Legii pregătirii premilitare sau munca tineretului român.  

Art. 55. - (Art. 12 lege). Sunt consideraţi ca legal domiciliaţi în comună: 

a) Tinerii, chiar emancipaţi, angajaţi afară din comună, absenţi sau în curs de executarea unei pedepse, 

dacă tatăl, mama sau tutorele lor domiciliază în comună;  

b) Tinerii al căror tată sau a căror mamă, în lipsă de tată, sunt domiciliaţi în comună, afară numai dacă 

tinerii vor dovedi că au domiciliul lor în altă comună;  

c) Tinerii locuind în comună, care n-ar avea nici tată, nici mamă, nici tutore; 

d) Tinerii născuţi şi locuind în comună, care nu s-ar afla într-unul din cazurile precedente dacă nu vor 

putea dovedi înscrierea lor în altă comună. 

Locuitorii din ţară, prevăzuţi la litera d de mai sus, sunt înscrişi pe tabelele unde îşi au domiciliul. 

Art. 56. - (Art. 12 lege). Ofiţerii stării civile sunt datori, pe a lor răspundere, ca pentru tinerii care mor 

înainte de a fi satisfăcut Legea recrutării, să treacă în registrele de naşteri în dreptul lor, data şi numărul actului de 

deces. 

Pentru cei din alte comune, să comunice decesul lor, în termen de o lună, primăriilor unde tinerii au fost 

născuţi, pentru ca şi acestea să facă adnotaţia de deces. În acest scop vor trimite un extract legalizat după actul de 

deces. 
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Ofiţerii de stare civilă care primesc comunicarea decesului în altă comună, pentru tinerii născuţi în comuna 

lor, vor trece în registrul de naşteri: data, numărul actului de deces, comuna şi judeţul unde a decedat tânărul, 

precum şi numărul adresei cu care s-a făcut acesta cunoscut, după care vor răspunde primăriei comunei respective că 

operaţiunea s-a efectuat, comunicând şi numărul corespunzător din registrul de născuţi. 

Primăriile unde tinerii au decedat vor trece apoi în registrul de morţi numărul adresei prin care se 

confirmă efectuarea operaţiunii şi numărul corespunzător din registrul de născuţi al comunei de origine.  

Art. 57. - (Art. 12 lege). Sentinţa judecătorească constatatoare de stabilirea vârstei unui tânăr, va fi 

menţionată de ofiţerul de stare civilă în ultima filă a registrului de naşteri corespunzător anului de naştere stabilit 

prin acea sentinţă. 

Art. 58. - (Art. 12 lege). Toţi tinerii care împlinesc 18 ani, până la 31 decembrie al anului curent, sunt 

obligaţi a se prezenta în cursul lunii septembrie la primăria respectivă, pentru a fi înscrişi pe tabelele pregătitoare de 

recensământ ale recrutării, pentru a da relaţiile prevăzute la art. 54 din regulamentul de faţă şi pentru a primi 

adeverinţa de înscriere md. R 1, valabilă numai până la recrutare. 

Verificarea şi centralizarea tabelelor de recensământ ale recrutării 

Art. 59. - (Art. 13 lege). Verificarea tabelelor de recensământ ale recrutării se va face în cursul lunii 

octombrie la reşedinţa fiecărei comune:  

a) De către pretorul plăşii respective pentru comunele rurale;  

b) De către prefectul judeţului sau delegatul său, pentru comunele urbane;  

c) De primar sau delegatul său în municipii.  

Art. 60. - (Art. 13 lege). Verificarea tabelelor de recensământ ale recrutării constă din compararea lor cu 

registrele de stare civilă (naşteri şi morţi) şi cu orice alte acte ce au servit la înscriere, pentru a se vedea dacă au fost  

înscrişi toţi tinerii care formează clasa respectivă, precum şi din luarea tuturor măsurilor care să asigure că nimeni n-

a fost omis de la înscrierea pe tabele.  

Art. 61. - (Art. 14 lege). Centralizarea tabelelor de recensământ ale recrutării se face pe Cercuri Teritoriale, 

în cursul lunii noiembrie. După ce tabelele de recensământ ale recrutării au fost verificate şi definitiv încheiate, se vor 

semna de cei arătaţi la art. 59 din regulamentul de faţă, după care se va încheia un proces-verbal md. G, în dublu 

exemplar, din care unul se păstrează la reşedinţa autorităţii care a efectuat operaţiunea, iar altul se anexează la tabela 

comunei sau circumscripţiei poliţieneşti respective, pentru a justifica modificările făcute în aceste tabele.  

După această încheiere, nu se mai poate aduce nici o modificare în tabelele respective, decât de consiliul de 

recrutare. 

Art. 62. - (Art. 14 lege). Câte unul din exemplarele verificate ale tabelelor de recensământ ale recrutării, vor 

fi îndosariate şi centralizate, grupându-se după cum urmează: 

a) Plăşile vor centraliza dosarele comunelor respective; 

b) Primăriile comunelor urbane, pe acelea ale circumscripţiilor poliţieneşti;  

c) Municipiile pe acelea ale chesturilor sau circumscripţiilor poliţieneşti.  

Art. 63. - (Art. 14 lege). Tabelele de recensământ ale recrutării vor fi cusute în dosare separate, astfel ca să 

formeze un dosar pentru acei care împlinesc 20 ani, unul pentru cei care împlinesc 19 ani şi altul pentru cei care 

împlinesc 18 ani. 

Art. 64. - (Art. 14 lege). Dosarele centralizatoare ale tabelelor originale de recensământ ale recrutării, 

precum şi cele ale tinerilor care împlinesc 18 şi 19 ani, împreună cu darea de seamă, vor fi înaintate Cercului 

Teritorial până la 30 noiembrie. 

Al doilea exemplar al tabelelor de recensământ ale recrutării, veritficate, se va  păstra la fiecare primărie 

până la data operaţiunilor recrutării, când va fi adus în şedinţă de către primarii comunelor rurale şi secretarii 

primăriilor comunelor urbane şi municipii. 

Art. 65. - (Art. 14 lege). De la 15 noiembrie până la 28 februarie ale anului următor, Cercurile Teritoriale 

vor transcrie în registrul de recensământ matricol, numele tinerilor înscrişi pe tabelele de recensământ ale clasei ce 
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urmează a recruta, cu absolut toate datele prevăzute în acele tabele. Registrele recensământ matricol vor cuprinde 

câte cel mult 500 file; nu se vor lăsa file albe între comune şi numerele matricole vor fi scrise în continuare.  

Art. 66. - (Art. 14 lege). De la 31 ianuarie, fiecare Cerc Teritorial, după ce a făcut controlul pentru tinerii 

din comunele aceluiaşi cerc, va trimite celorlalte Cercuri Teritoriale tabele de tinerii înscrişi, ca găsiţi pe teritoriul lo r, 

dar născuţi în comunele aparţinând acelor Cercuri Teritoriale. 

Cercurile Teritoriale care primesc asemenea tabele vor trece în dreptul tinerilor, pe tabelele de 

recensământ ale recrutării, menţiunea că sunt înscrişi la alt Cerc Teritorial şi anume unde; operaţiunea ştergerilor de 

la Cercul Teritorial se va face pe baza actelor de mai sus, de Cercul Teritorial care nu mai are căderea a-l recruta. 

Art. 67. - (Art. 14 lege). Cercurile Teritoriale sunt datoare ca, cel mai târziu până la 15 ianuarie al fiecărui 

an, să înainteze Marelui Stat Major, Serviciul statistic, câte o situaţie numerică de tineri înscrişi pentru fiecare clasă 

(20, 19 şi 18 ani), potrivit modelului dat de Marele Stat Major. 

Art. 68. - (Art. 15 lege). Ministerul Apărării Naţionale, la propunerea Marelui Stat Major, poate hotărî ca 

operaţiunile de recensământ în vederea recrutării, să aibă loc înainte de epocile fixate de art. 12 din Legea asupra 

recrutării armatei. 

Art. 69. - (Art. 16 lege). In cazul când unii tineri înscrişi pe tabelele de recensământ ale recrutării, ar face 

reclamaţiuni referitoare la starea lor civilă (a căror cercetare şi hotărâre este de competenţa tribunalelor civile), ele se 

vor judeca în urma cererii părţii interesate şi în mod contradictoriu cu Ministerul Apărării Naţionale, reprezentat 

prin comandantul Cercului Teritorial sau delegatul său asistat de un avocat public.  

Instanţa statuează în termen de cel mult 15 zile, ascultând şi concluziunile Ministerului Public.  

Hotărârile sunt fără opoziţie şi apel, iar pe baza lor Cercul Teritorial respectiv, se pronunţă când consiliul 

de recrutare nu funcţionează. 

Cercul teritorial decide şi asupra reclamaţiunilor în legătură cu vârsta şi starea civilă, pentru tinerii 

recrutaţi în prezenţă sau absenţă care, după terminarea operaţiunilor de recrutare, vor dovedi că nu au etatea legală 

de a fi recrutaţi, sau că au etatea mai mare de 50 ani.  

CAPITOLUL III 

Recrutarea 

Art. 70. - (Art. 17 lege). Recrutarea are de scop examinarea şi clasarea tinerilor, în vederea îndeplinirii 

serviciului militar, potrivit aptitudinilor fizice, intelectuale şi morale. 

Operaţiunile de recrutare se execută anual de către unul sau mai multe consilii de recrutare, după nevoie, 

pentru fiecare cerc teritorial, între 1 martie şi 15 mai al fiecărui an.  

Comandamentele Corpurilor de Armată vor stabili numărul de zile lucrătoare, în raport cu numărul 

tinerilor ce sunt de recrutat, socotind 120 tineri de examinat şi clasat zilnic. Separat, se vor calcula zilele necesare 

pentru transport de la un centru la altul şi înapoierea membrilor consiliilor  de recrutare la reşedinţa Cercurilor 

Teritoriale, plus 10 zile destinate ca termene, la reşedinţa Cercului Teritorial.  

Pentru consiliul de recrutare al Cercului Teritorial al municipiului Bucureşti, se vor socoti în plus 20 zile 

lucrătoare necesare examinării şi clasării tinerilor flotanţi. 

Art. 71. - (Art. 18 lege). Ministerul Apărării Naţionale, la propunerea Marelui Stat Major, poate hotărî ca 

operaţiunile de recrutare să se facă pentru mai multe clase în acelaşi an.  

Art. 72. - (Art. 19 lege). Atribuţiunile consiliului de recrutare constau în examinarea medicală, clasarea şi 

alegerea tinerilor pentru diferite arme şi servicii, precum şi întocmirea lucrărilor pregătitoare şi ajutătoare impuse de 

atribuţiunile de mai sus, şi anume: 

a) Revederea tabelelor de recensământ ale recrutării şi registrul recensământ matricol;  

b) înscrierea definitivă pe tabelele de recensământ ale recrutării, a tinerilor născuţi pe raza altor Cercuri 

Teritoriale, care dovedesc că atât ei cât şi părinţii lor au domiciliul stabil pe raza acelui Cerc Teritorial; 

c) Înscrierea pe acele tabele, a tinerilor care, prin fraudă sau viclenie, au încercat să se sustragă de la 

obligaţiunile serviciului militar; 
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d) Ştergerea de pe tabelele de recensământ ale recrutării a tinerilor înscrişi la alte Cercuri Teritoriale, sau 

înscrişi de două ori la acelaşi Cerc Teritorial; 

e) Ştergerea de pe tabelele de recensământ ale recrutării şi din registrul de recensământ matricol al 

tinerilor ce au murit fie înainte de întocmirea tabelelor de recensământ, fie în intervalul de la centralizare până la 

recrutare, pe baza extractelor de deces legale, prezentate de autorităţi, precum şi a tinerilor ce au murit fără să fie 

trecuţi în actele stării civile de morţi, înainte de înscrierea lor pe tabele, pe baza sentinţei judecătoreş ti, dată în urma 

formalităţilor făcute de comunele respective; 

f) Ascultarea reclamaţiunilor privitoare la înscrierea pe tabelele de recensământ ale recrutării;  

g) Cercetarea actelor prezentate de tineri, părinţi, tutori sau împuterniciţii lor;  

h) Cercetarea cazurilor celor ce se găsesc în situaţia de a fi clasaţi ca inapţi pentru serviciul militar, dar 

apţi pentru serviciul obştesc; 

i) Cercetarea cazurilor celor care se găsesc în situaţia de a fi clasaţi ca inapţi pentru orice fel de serviciu;  

j) Cercetarea cazurilor de excludere de la serviciul militar; 

k) Examinarea medicală a tinerilor; 

l) Cercetarea activităţii depuse în cadrul pregătirii premilitare şi organizaţiei „Munca Tineretului 

Român"; 

m) Alegerea tinerilor pentru diferite arme şi serviciu (combatanţi şi auxiliari);  

n) Formarea registrului de recensământ matricol;  

o) încheierea lucrărilor de recrutare. 

Art. 73. - (Art. 20 lege). Consiliul de recrutare se compune din: 

a) Comandantul Cercului Teritorial sau un ofiţer superior desemnat de Marele Stat Major, ca preşedinte;  

b) Şeful biroului de recrutare respectiv; 

c) Un medic militar numit prin decizie ministerială de Ministerul Apărării Naţionale;  

d) Un reprezentant al autorităţilor administrative şi anume: 

Prim-pretorul sau în lipsă pretorul plăşii respective şi comunele rurale; 

Şeful poliţiei sau în lipsă secretarul poliţiei sau un chestor de poliţie de sector delegat de prefectul Poliţiei 

Capitalei pentru municipiul Bucureşti. 

La lucrările consiliului va asista medicul primar al judeţului sau un alt medic delegat de acesta. 

Art. 74. - (Art. 20 lege). înlocuirea membrilor consiliului de recrutare, în caz de absenţă legală, se va face 

prin îngrijirea comandamentului Corpului de Armată respectiv.  

Art. 75. - (Art. 20 lege). Şeful biroului de recrutare este dator să dea consiliului de recrutare toate relaţiile 

asupra tinerilor înscrişi pe tabelele de recensământ ale recrutării şi să-i pună în vedere toate deciziunile şi 

instrucţiunile date de Marele Stat Major, referitoare la operaţiunile recrutării.  

El va ţine la dispoziţia consiliului de recrutare cele două exemplare ale tabelelor generale de recensământ 

ale recrutării, adică exemplarul centralizat de la Cercul Teritorial şi exemplarul prezentat de primarul comunei 

respective, precum şi registrul recensământ matricol, în care va înscrie personal deciziunile consiliului. 

Operaţiunile consiliului de recrutare 

Art. 76. - (Art. 20 lege). Pentru efectuarea operaţiunilor recrutării, consiliul de recrutare se transportă la 

centrele şi datele fixate prin itinerariul propus de Cercurile Teritoriale ş i aprobat de Corpul de Armată respectiv. 

Şedinţele consiliului de recrutare sunt publice. 

Se va ţine seama ca localitatea unde se întruneşte consiliul de recrutare să fie din cele populate, situată pe 

cât posibil în centrul regiunii de recrutat. 

Itinerariile şi localurile unde se vor ţine şedinţele vor fi publicate în gazetele locale şi se vor afişa, cel mai 

târziu până la 10 februarie, la primării, şcoli, posturi de jandarmi şi circumscripţii poliţieneşti.  

Aceste itinerarii nu se vor modifica decât în cazuri excepţionale, cu aprobarea Corpului de Armată, iar 

modificarea va fi publicată şi afişată ca mai sus.  
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Primarii, notarii, şefii de garnizoană, precum şi şefii de poliţie sunt datori să aducă la cunoştinţa populaţiei 

ziua prezentării tinerilor înaintea consiliului de recrutare, localitatea unde consiliul se întruneşte, precum şi a da toate 

desluşirile necesare. 

Art. 77. - (Art. 18 lege). Primarii comunelor rurale, ajutaţi de notari şi de şefii de garnizoană, iar în 

comunele urbane şefii circumscripţiilor poliţieneşti sunt datori să prezinte pe tineri înaintea consiliului de recrutare şi 

să dea relaţiunile necesare, fiind răspunzători de buna ordine, curăţenie şi starea lor igienică.  

înainte de începerea operaţiunilor de recrutare, funcţionarii arătaţi mai sus, se vor prezenta preşedintelui 

consiliului de recrutare, rămânând la dispoziţia acestuia până la terminarea operaţiunilor de recrutare ale comunei 

sau circumscripţiei, spre a fi consultaţi la nevoie. Ei sunt datori să cunoască situaţia fiecărui tânăr din comuna sau 

circumscripţia respectivă. 

Art. 78. - (Art. 18 lege). Poliţia sălii de şedinţă şi împrejurimile localului incumbă preşedintelui care are în 

această privinţă puteri discreţionare. El poate, la nevoie, să ceară concursul organelor forţei pub lice, care este 

obligată a satisface cererea. 

Art. 79. - (Art. 18 lege). în caz când operaţiunile de recrutare nu se vor termina în termenul prevăzut prin 

itinerar, preşedintele consiliului de recrutare va cere din timp Corpului de Armată respectiv, prelungirea duratei 

acestei operaţiuni. 

Art. 80. - (Art. 18 lege). Consiliile de recrutare nu pot delibera decât în completul membrilor.  

Deciziunile se iau cu majoritate de voturi. în caz de paritate votul preşedintelui este hotărâtor. 

Marele Stat Major poate modifica deciziunile consiliului de recrutare, în urma propunerii Corpului de 

Armată respectiv, şi numai în cazul când se constată că la baza deciziunii a fost o eroare. 

Art. 81. - (Art. 20 lege). Consiliul de recrutare, în executarea operaţiunilor prevăzute  de art. 19 din Legea 

asupra recrutării armatei, va proceda după cum urmează:  

a) Va verifica tabelele de recensământ, spre a se convinge dacă înscrierile sunt bine făcute, citindu-se 

public numele celor înscrişi, ascultând întâmpinările ce ar avea de făcut cei interesaţi şi luând notă de eventualele 

reclamaţiuni şi denunţuri. 

Modificările făcute se vor citi în auzul tuturor. 

b) Va înscrie pe tabelele de recensământ ale recrutării pe tinerii născuţi pe raza altor Cercuri Teritoriale, 

care dovedesc că atât ei cât şi părinţii lor au domiciliul stabil de cel puţin un an pe raza acelui Cerc Teritorial.  

Această înscriere va fi comunicată Cercurilor Teritoriale respective. 

c) Va chema tinerii din fiecare comună pe rând, ţinând seama de distanţa ce desparte comuna de 

localitatea unde se face recrutarea, astfel ca să înceapă cu cea mai depărtată; 

d) Pe baza informaţiilor căpătate de la tineri, de la autorităţi sau de la public, va înscrie pe tabelele de 

recensământ ale recrutării pe tinerii omişi şi pe cei care prin fraudă sau viclenie au încercat să se omită de pe tabelele 

de recensământ ale recrutării sau să se sustragă de la obligaţiunile serviciului militar;  

e) Va şterge de pe tabelele de recensământ ale recrutării tinerii înscrişi la alte Cercuri Teritoriale;  

f) Va şterge de pe tabelele de recensământ ale recrutării şi din registrul recensământ matricol pe tinerii 

decedaţi, pentru care nu s-au produs extracte de deces înainte de înscrierea lor pe tabele, dar pentru care se prezintă 

sentinţe judecătoreşti date în urma formalităţilor făcute de comunele respective; 

g) Va şterge de pe tabelele de recensământ ale recrutării, pe acei care vor dovedi cu acte legale că nu au 

etatea cerută de lege pentru a fi recrutaţi, precum şi pe cei care vor face dovada că au mai făcut serviciul militar ca  

voluntari, că sunt elevi în şcolile militare sau că sunt de sex feminin, etc. 

Actele prezentate sau procesele-verbale se vor păstra la dosarul recrutării;  

h) Va face adnotaţiunile şi modificările în legătură cu numele, sub care au fost înscrişi, starea civilă, 

studiile, confesiunea, originea etnică (ţigani, turci, tătari, găgăuţi etc.), semnalmentele etc.  

Art. 82. - (Art. 20 lege). Cercurile Teritoriale vor putea recruta provizoriu şi pe tinerii domiciliaţi pe raza 

altor cercuri teritoriale decât acelea unde sunt înscrişi pe tabelele de recensământ ale recrutării, cerând următoarele 

acte pentru stabilirea identităţii: 

1. Extractul de naştere, sau în lipsă sentinţa tribunalului. 
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2. Un bilet sau certificat de identitate, eliberat de o autoritate administrativă sau poliţienească, cu 

semnalmentele şi fotografii. 

Actul de la punctul 2 poate fi înlocuit cu:  

- un carnet de la corporaţie cu semnalmente şi fotografie, pentru meseriaşi;  

- buletinul de la biroul populaţiei cu fotografia şi semnalmente.  

3. O dovadă certă că tânărul în cauză este: student, şcolar, funcţionar, meseriaş în serviciu etc.  

4. Adeverinţa de la Inspectoratul Pregătirii Premilitare respectiv, Comandamentul Muncii Tineretului 

Român cu calificativul obţinut. 

5. O declaraţie - pe care o vor semna în şedinţă - că nu au recrutat la alt cerc teritorial şi că au luat 

cunoştinţă de penalitatea prevăzută pentru frauduloşi (md. K). 

Art. 83. - (Art. 20 lege). Fiecare tânăr este chemat înaintea consiliului de recrutare în ordinea înscrierii pe 

tabelele de recensământ ale recrutării. Tinerii care din cauze de forţă majoră bine dovedită, nu se prezintă, vor putea 

fi reprezentaţi în faţa consiliului de recrutare de către un membru al familiei, de tutore sau de primarul comunei.  

Consiliul va stabili identitatea fiecărui tânăr, interogându-l asupra stării civile şi controlându-i 

semnalmentele. După această primă operaţiune, tinerii vor fi examinaţi medical, potrivit instrucţiunilor asupra 

aptitudinilor fizice pentru serviciul militar, anexă la regulamentul de faţă.  

Consiliul va decide asupra clasării celor buni pentru serviciul militar combatant, asupra recruţilor în 

absenţă, asupra scutiţilor ca străini, precum şi asupra excluşilor şi va clasa provizoriu pe acei buni pentru serviciul 

militar auxiliar, amânaţi medical, inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul obştesc, precum şi pe 

inapţii pentru orice serviciu. 

Art. 84. - (Art. 20 lege). Deciziunile consiliului de recrutare se vor înscrie în şedinţă, după cum urmează:  

a) Pe tabelele Cercului Teritorial, de către preşedinte; 

b) Pe tabelele comunelor sau ale circumscripţiilor de poliţie, de către reprezentantul autorităţii 

administrative; 

c) In registrul recensământ matricol, de către şeful biroului de recrutare. 

Art. 85. - (Art. 20 lege). Deciziunile vor fi înscrise personal de cei arătaţi mai sus, cu cerneală, neadmiţându-

se a se aplica parafe şi vor purta data, anul, luna şi ziua când au fost date; ele vor fi formulate după cum urmează, 

fiind strict interzise a se întrebuinţa alte formule, decât în cazul când se va găsi necesar a se completa cu note şi 

observaţiuni: 

1. Pentru tinerii prezenţi, găsiţi buni pentru serviciul militar combatant, se va da decizia:  

„Prezent, admis bun ......................................................(arma)". 

2. Cei prezenţi intră în categoria prezenţilor: 

„Prezent, reprezentat prin ............................................" 

3. Pentru tinerii care intră în prevederile art. 5 din Legea asupra recrutării armatei:  

„Prezent, admis bun conform art. 5 din Legea asupra recrutării armatei, în  

condiţiunile art .....................  (15 sau 16) din regulamentul Legii asupra recrutării armatei, pe  

baza diplomei (certificatului) nr ................................... al liceului (şcolii) şi adeverinţei de satisfacerea 

pregătirii premilitare respectiv, a organizaţiei muncii tineretului român, eliberată de  

 ...................... , pentru a fi pregătit să devină  ............................................  (ofiţer, subofiţer sau submaistru 

militar de rezervă)". 

4. Pentru tinerii găsiţi buni pentru serviciul auxiliar: 

„Prezent, bun pentru  ...................................  (arma), clasat provizoriu, serviciul militar, 

auxiliar, suferind de ......................................... (diagnosticul medicului)". 

5. Pentru tinerii absenţi: „Absent, admis art. 69 din Legea asupra recrutării armatei".  

6. Pentru tinerii care se amână medical: 

„Prezent, clasat provizoriu ca amânat medical (diagnosticul medicului recrutor)".  

7. Pentru tinerii scutiţi ca străini: 

„Prezent, scutit ca cetăţean  ............................................................  (se va scrie cetăţenia căreia 

aparţine), dovedit cu  .....................................................  (actul respectiv) nr ......................................., eliberat de 
// 
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8. Pentru tinerii inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul obştesc: 

„Prezent, clasat provizoriu ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru  

serviciul obştesc, fiind .................................................... (infirmitatea constatată)". 

9. Pentru tinerii inapţi pentru orice serviciu: 

„Prezent, clasat provizoriu ca inapt pentru orice serviciu, fiind  ........................................................................  

(infirmitatea constatată)". 

10. Pentru tinerii excluşi: 

a) „Prezent, exclus ca evreu şi trecut în registrul special de evrei sub nr  ........................................................... , 

pe anul 194....". 

b) „Prezent, exclus ca fiind condamnat la o pedeapsă criminală şi trecut în registrul de condamnaţi sub nr  , 

pe anul ..................................................................................  

11. Pentru tinerii omişi: 

„Prezent, recrutat ca omis, bun pentru arma ................................................................ , va fi trimis în 

judecata instanţelor ordinare, conform art. 42 din Legea asupra recrutării armatei". 

Nimeni nu poate fi calificat ca omis fraudulos, decât în baza unei sentinţe judecătoreşti de condamnare, 

rămasă definitivă. 

12. Pentru cei decedaţi: 

„Şters de pe tabelele de recensământ ale recrutării şi din registrul recensământ matricol, fiind decedat. 

Extractul nr ............................................................................. , al Primăriei ................................... ". 

13. Pentru tinerii care invocă cetăţenia străină: 

„Prezent, invocat cetăţenia străină, actele înaintate Corpului  ............................................................................  

Armată, cu nr ......................... din .............................. ". 

14. Pentru tinerii aflaţi în şcolile militare de ofiţeri, subofiţeri şi submaiştri activi, Şcoli Politehnice, 

Facultate de Medicină Umană, Veterinară şi Farmacie:  

„Prezent, absent sau absent reprezentat prin  ......................................................... , trecut în registrul 

special, ca elev al şcolii (sau la secţia de pregătire militară respectivă), adresa  nr din ". 

15. Pentru tinerii înrolaţi voluntari: 

„Prezent sau absent, reprezentat sau nereprezentat, fiind înrolat voluntar în regimentul  ". 

Art. 86. - (Art. 20 lege). Tinerii care în ziua convocării nu se prezintă, nici nu sunt reprezentaţi, se 

recrutează în absenţă, ca buni pentru serviciul militar combatant. 

Acelora care au fost recrutaţi în absenţă şi se prezintă pe tot timpul cât durează operaţiunile de recrutare, 

inclusiv zilele de termen pentru reclamaţii, în orice altă comună, decât acea cu care trebuia să recruteze, consiliile de 

recrutare le vor revedea situaţiunea, recrutându-i în prezenţă dând decizia respectivă şi anulându-le pe acelea de 

recrutare în absenţă. 

Art. 87. - (Art. 20 lege). După ce consiliul de recrutare a statuat asupra clasării ca bun pentru serviciul 

militar combatant sau auxiliar, amânat medical, inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, inapt 

pentru orice serviciu, recrutat în absenţă, scutit ca străin şi exclus pentru condamnare la pedeapsă criminală, sau ca 

evreu, precum şi asupra reclamaţiunilor, va încheia tabela definitivă a recrutării fiecărei comune şi va înmâna 

imediat, în mod obligatoriu, fiecărui tânăr, o adeverinţă (md. R) de prezentare înaintea consiliului.  

Pentru cei recrutaţi în absenţă, preşedintele consiliului de recrutare va preda un ştat, în dublu exemplar, 

primarilor, şefilor circumscripţiilor poliţieneşti sau secretarului de poliţie, ordinea de chemare pentru încorporare, în 

care se va prevedea precis data încorporării contingentului.  

Şefii autorităţilor indicate mai sus, sunt datori pe proprie răspundere, să înmâneze prin orice mijloace 

aceste ordine, înapoind Cercurilor Teritoriale, cel mai târziu până la 1 octombrie al anului în curs, dovezile legale de 

predare şi numai în cazul când cu toate investigaţiile făcute, nu s-ar fi putut da de urma tinerilor vizaţi, vor întocmi 

procese- verbale, arătând persoana cui s-a înmânat, sau formalităţile legale de afişare. 

Art. 88. - (Art. 20 lege). După terminarea operaţiunilor propriu-zise de recrutare, consiliul de recrutare se 

va întruni şi lucra la reşedinţa judeţului sau cercului respectiv, 10 zile cel mult, în care timp va examina eventualele 

reclamaţiuni şi cazurile acelora cărora li s-au acordat termene pentru procurarea de diferite acte, revăzând pe cei ce 

se prezintă dintre absenţi şi, eventual, schimbându-le decizia. 
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Tinerii care, afară de cazul de forţă majoră, nu se vor prezenta la termen, vor rămâne supuşi deriziunii 

date, conform art. 69 din Legea asupra recrutării armatei.  

După terminarea acestor din urmă operaţiuni, se vor semna toate tabelele şi se vor încheia dosarele tuturor 

actelor se au servit la recrutare, după care consiliul de recrutare nu le mai poate aduce nici o modificare. 

După terminarea operaţiunilor recrutării fiecărei comune sau circumscripţii de poliţie, se va încheia un 

proces-verbal md. S, lit. a, în care se va arăta numărul tinerilor înscrişi, şterşi de pe tabelele de recensământ ale  

recrutării şi rămaşi buni recrutaţi. Pentru cei rămaşi buni recrutaţi se va arăta numeric modul cum au fost plasaţi şi 

arma pentru care au fost recrutaţi. 

De asemenea, la terminarea operaţiunilor recrutării comunelor unei plăşi sau centru de recrutare, se 

încheie un proces-verbal similar celui md. S, lit. a (de la comună), în care se va indica la fel rezultatul operaţiunilor şi 

rezultatul recrutării pentru totalitatea comunelor ce au recrutat la reşedinţa acelei plăşi sau centru.  

Art. 89. - (Art. 20 lege). Toate tabelele de recensământ şi procesele-verbale, care au servit operaţiunilor 

recrutării, sunt constituite într-un dosar zis al recrutării. 

La sfârşitul dosarului se va ataşa un proces-verbal definitiv, similar procesului- verbal md. S, lit. a, pe care-

l vor semna toţi membrii, după care nu se mai poate face nici o operaţiune. 

Art. 90. - (Art. 20 lege). Actele prezentate consiliului de recrutare pentru stabilirea identităţii, constatarea 

vârstei, denunţuri, reclamaţiuni, adeverinţe de opinii, proces-verbal cu incidente de şedinţe, certificate de prezenţă 

sub arme şi orice acte care ar fi servit consiliului de recrutare la darea deciziunilor, se vor îmbordera, parafa şi sigila 

într-un dosar separat sub îngrijirea şefului biroului de recrutare care se va păstra la Cercul Teritorial. 

Art. 91. - (Art. 20 lege). În termen de o lună de la încheierea tabelelor de recrutare de către consiliul de 

recrutare, Cercul Teritorial înaintează administraţiilor financiare tabele de impunere la taxe militare, pentru acei 

care, conform art. 39 din Legea asupra recrutării armatei, cad în această categorie, utilizând formularele arătate la 

art. 155 din regulamentul de faţă. 

Art. 92. - (Art. 20 lege). Corpurile de Armată vor soluţiona, pe baza actelor doveditoare, următoarele 

cazuri: 

a) Tinerii înscrişi de 2 ori la acelaşi Cerc Teritorial, la acelaşi contingent sau la două Cercuri Teritoriale, 

vor rămâne înscrişi la cercul unde au recrutat în prezenţă aprobarea se va da de către Corpul de Armată, unde 

tânărul rămâne înscris; 

b) Rectificările de nume în toate controalele armatei, a acelora care au obţinut schimbarea numelui;  

c) Reclamaţiunile relative la stare civilă (etate, sex). 

Art. 93. - (Art. 20 lege). Cheltuielile de transport şi misie cuvenite membrilor consiliului de recrutare şi 

personalului militar şi civil care însoţeşte consiliul, se suportă de Ministerul Apărării Naţionale.  

Corpurile de Armată, în cursul lunii august, în fiecare an, vor face propuneri de cheltuielile necesare de 

operaţiunile pregătitoare ale recrutării (verificarea şi centralizarea) şi ale recrutării propriu-zise, pe care le vor 

înainta Ministerului Apărării Naţionale pentru a fi prevăzute în bugetul anului viitor.  

Recrutarea în străinătate 

Art. 94. - (Art. 20 lege). Recrutarea tinerilor cetăţeni români stabiliţi sau aflaţi în străinătate, se va face prin 

reprezentare în faţa consiliului de recrutare al clasei respective, de către un membru al familiei sau orice altă 

persoană împuternicită aflată în ţară. 

Tinerii care nu pot să recruteze în ţară prin reprezentare, vor da declaraţiuni scrise în faţa ataşatului 

militar între 1 şi 10 februarie al fiecărui an, asupra domiciliului ce-şi aleg în ţară, spre a putea fi înscrişi în controalele 

Cercurilor Teritoriale de care depinde comuna sau oraşul ales ca domiciliu. 

Ataşaţii militari întocmesc tabelele de recensământ ale recrutării cu starea civilă, semnalmentele, 

naţionalitatea şi studiile, făcând propuneri asupra armei la care urmează a fi repartizat tânărul respectiv.  

Tabelele de recensământ ale recrutării, întocmite de ataşaţii militari, se înaintează Marelui Stat Major. 

Acesta comunică Cercurilor Teritoriale datele necesare relative la tinerii români din străinătate care nu au fost 

recrutaţi în ţară prin reprezentare cu dispoziţiunea de a fi consideraţi reprezentaţi prin ataşatul militar respectiv.  

La consiliul de recrutare aceşti tineri obţin una din următoarele decizii:  



IV, 1 

623 

 

 

„Prezent, reprezentat în ţară prin  ...................................................  (membru al familiei sau altă 

persoană autorizată). 

Admis, bun pentru ..................................... (arma)". 

„Prezent, reprezentat prin ataşatul militar de la  ..................................................  

Admis, bun pentru ............................. (arma) ord. Marelui Stat Major nr ............................................... ". 

Tinerii din ambele categorii sunt consideraţi de consiliile de recrutare ca prezenţi şi în deciziile date li se 

destină şi arma la care urmează a fi repartizaţi. 

La înapoiere în ţară aceşti tineri sunt obligaţi să se prezinte la Cercurile Teritoriale respective pentru a fi 

recrutaţi de comisia specială prevăzută de art. 23 din Legea asupra recrutării armatei, după care vor fi supuşi 

regulilor generale de recrutare şi încorporare. 

Alegerea tinerilor pentru diferite arme 

Art. 95. - (Art. 21 lege). Alegerea tinerilor pentru diferite arme se face de către membrii militari ai  

consiliului de recrutare, ţinând seama de profesiunea, studiile şi îndeletnicirea avută până în momentul recrutării şi 

pe cât posibil şi de dorinţele lor. 

Nu se va face nici o selecţiune în favoarea vreunei arme din punct de vedere al taliei şi ştiinţei de carte. 

Excepţiunile se hotărăsc de Marele Stat Major. 

Art. 96. - (Art. 21 lege). In alegerea tinerilor pentru diferite arme, se va ţine seamă de următoarele norme 

generale: 

a) Tinerii cei mai robuşti vor fi repartizaţi la infanterie, iar cei robuşti de talie mică la carele de luptă; 

b) Tinerii care posedă brevet de personal navigant sau care sunt specializaţi în industriile aeronautice, 

precum şi tinerii care urmează diferite şcoli particulare de pilotaj, vor fi repartizaţi la navigaţie;  

c) Pentru marină, inclusiv grupul navelor grănicereşti, se vor repartiza de preferinţă, tinerii cu domiciliul 

în localităţile de pe litoralul Mării Negre, de pe malul Dunării şi râurilor mari de meserie, pescari, luntraşi, barcagii;  

d) Meseriaşii vor fi repartizaţi la toate armele, potrivit numărului prevăzut de Marele Stat Major, în 

raport cu nevoile fiecărei arme; 

Mecanicii de motoare, mecanicii de avioane, mecanicii ajustori, precum şi toţi meseriaşii calificaţi, care au 

lucrat în industriile aeronautice vor fi repartizaţi, de preferinţă, la aviaţie. 

e) Specialiştii P.T.T. (telegrafişti, hugişti, tele-imprimatori, radiotelegrafişti, radioelectricieni, 

constructori radio), vor fi repartizaţi la geniu pentru unităţile de transmisiuni;  

f) Specialiştii C.F. (mecanicii de locomotive, fochişti, telegrafişti, morse), vor fi repartizaţi la geniu pentru 

regimentele C.F.; 

g) Sudorii, frânarii, artificierii, minerii, mecanicii de motocompresoare, vor fi repartizaţi la geniu, pentru 

pionieri; 

h) Cazangiii şi marangozii vor fi repartizaţi la marină.  

Proporţia necesarului pe arme se va stabili de Marele Stat Major. 

Art. 97. - (Art. 21 lege). înaintea consiliului de recrutare, tinerii sunt obligaţi să declare cu exactitate 

profesiunea, studiile şi îndeletnicirea. 

Clasarea tinerilor 

Art. 98. - (Art. 22 lege). Tinerii vor fi clasaţi în una din următoarele categorii:  

1. Bun pentru serviciul militar combatant. 

2. Bun pentru serviciul militar auxiliar. 

3. Amânat medical. 

4. Inapt pentru serviciul militar, dat apt pentru serviciul obştesc. 

5. Inapt pentru orice serviciu. 
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6. Recrutat în absenţă. 

7. Scutit ca străin. 

8. Exclus pentru condamnări criminale. 

9. Exclus ca evreu. 

Cauzele care îndrituiesc clasarea în una din categoriile de la punctele 2, 3, 4 şi 5 sunt prevăzute în 

instrucţiunile asupra aptitudinilor fizice, anexă la regulamentul de faţă. 

Art. 99. - (Art. 22 lege). Clasarea provizorie ca amânat medical, inapt pentru serviciul militar dar apt 

pentru serviciul public, precum şi inapt pentru orice serviciu, se pronunţă pe baza avizului scris al medicului 

recrutor. 

Art. 100. - (Art. 22 lege). Tinerii care nu îndeplinesc condiţiunile pentru a fi clasaţi „buni pentru serviciul 

militar combatant", dar care pot îndeplini un serviciu uşor în cadrul unităţilor, potrivit infirmităţilor prevăzute în 

instrucţiunile asupra aptitudinilor fizice pentru serviciul militar, anexă la regulamentul de faţă, vor fi clasaţi „buni 

pentru serviciul militar auxiliar", eliberându-li-se adeverinţe md. R. 

Ei vor fi întrebuinţaţi, de regulă, în următoarele funcţiuni: secretari, ordonanţe de birou, ordonanţe 

personale, conductori şi îngrijitori de cai, bucătari, magazioneri, meseriaşi în ateliere, grădinari etc.  

Pentru serviciul de brancardieri, sanitari şi infirmieri, nu vor fi repartizaţi oamenii clasaţi buni pentru 

serviciul militar auxiliar, ci numai din cei clasaţi buni pentru serviciul militar combatant. 

Art. 101. - (Art. 22 lege). Tinerii nedezvoltaţi sau cu maladii acute, prevăzute de instrucţiunile asupra 

aptitudinilor fizice, vor fi amânaţi pentru anul următor, eliberându-li-se un certificat de amânare md. M. 

La terminarea operaţiunilor recrutării, Cercurile Teritoriale vor trimite tabele de aceşti tineri comunelor 

cărora ei aparţin, pentru a le servi la trecerea lor pe tabelele speciale de amânaţi medical.  

Nu se acordă decât o singură amânare medicală.  

Tinerii din această categorie sunt datori să se prezinte în anul următor în faţa consiliului de recrutare de la 

care au primit amânarea. 

La prezentarea pentru a 2-a oară înaintea consiliului de recrutare, vor fi clasaţi ca buni pentru serviciul 

militar (combatanţi sau auxiliar), sau vor fi clasaţi în una din categoriile prevăzute de art. 98 din regulamentul de 

faţă, punctele 4 şi 5. 

Acei amânaţi medical, care nu se vor prezenta în faţa consiliului de recrutare în anul următor, vor fi 

recrutaţi în lipsă ca buni pentru serviciul militar combatant, cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 69 din Legea 

asupra recrutării armatei. La prezentare vor fi examinaţi de comisiunea prevăzută de art. 33 din aceeaşi lege.  

Art. 102. - (Art. 22 lege). Tinerii care, după încorporare, vor fi găsiţi de comisiunea medicală, prevăzută de 

art. 23 din Legea asupra recrutării armatei în situaţia de a fi amânaţi medical, vor fi trimişi la vatră, socotindu -se 

aceasta ca primă şi ultimă amânare şi li se va elibera certificatul de amânare md. M.  

La data încorporării contingentului următor, ei se vor prezenta direct la unitatea de care au fost amânaţi, 

unde vor fi examinaţi şi clasaţi definitiv de către comisiunea prevăzută de art. 23 din Legea asupra recrutării armatei.  

Art. 103. - (Art. 22 lege). Vor fi clasaţi ca inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul obştesc 

infirmii şi debilii, care sunt incapabili de a executa vreun serviciu în cadrul armatei.  

Aceştia vor presta serviciul timp de 2 ani în cadrul organizaţiei Muncii Tineretului Român, potrivit unei 

legi speciale. 

Art. 104. - (Art. 22 lege). Vor fi clasaţi ca inapţi pentru orice serviciu, infirmii fizici sau mintali absolut 

incapabili de a executa orice fel de serviciu în cadrul nevoilor armatei sau organizaţiei Muncii Tineretului Român.  

Infirmităţile, care îndrituiesc clasarea în categoriile de la art. 103 şi 104, sunt prevăzute în „Instrucţiunile 

asupra aptitudinilor fizice pentru serviciul militar", anexă la regulamentul de faţă.  

Art. 105. - (Art. 23 lege). Clasarea definitivă a tinerilor din categoriile prevăzute la art. 22 din Legea asupra 

recrutării armatei, punctele 2, 3, 4 şi 5, se va face de către comisiunea medicală a Corpului de Armată, la corpurile de 

trupă, în primele 30 de zile de la încorporare. 

Această comisiune se compune din şeful serviciului sanitar al Corpului de Armată şi doi medici militari 
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desemnaţi de comandantul Corpului de armată. 

Art. 106. - (Art. 23 lege). După terminarea repartiţiei nominale, Cercurile Teritoriale vor înainta Corpurilor 

de Armată respective, tabele nominale de tinerii clasaţi provizoriu de consiliul de recrutare ca: buni pentru serviciul 

militar auxiliar, amânaţi medical, inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul obştesc şi inapţi pentru 

orice serviciu. 

Tabelele vor cuprinde toate datele cu privire la starea civilă a tinerilor, prevăzute în tabelele de 

recensământ ale recrutării, clasarea cu diagnosticul medicului recrutor şi unitatea unde au fost repartizaţi.  

Aceste tabele vor servi de bază la clasarea definitivă de către comisiunea medicală a Corpului de Armată.  

Art. 107. - (Art. 23 lege). In privinţa tinerilor cetăţeni străini, comisiile de recrutare vor observa cele ce 

urmează: 

a) Tinerii înscrişi pe tabelele de recensământ ale recrutării, care au invocat cetăţenia străină în anul 

precedent şi pentru care nu s-a primit încă vreun aviz din partea Ministerului Afacerilor Străine, sau cetăţenia 

invocată n-a putut fi dovedită, vor fi recrutaţi în condiţiunile art. 2 din Legea asupra recrutării armatei;  

b) Tinerilor înscrişi pe tabelele de recensământ ale recrutării, care invocă cetăţenia străină în faţa 

consiliului de recrutare, li se ia interogatoriul care se înaintează împreună cu actele ce ei prezintă Ministerului 

Afacerilor Străine, prin Marele Stat Major; totodată, în tabelele de recensământ ale recrutării, se va scrie în dreptul 

lor, în coloana observaţiuni, numărul adresei cu care s-au înaintat acele acte. 

Aceşti tineri nu mai sunt supuşi la nici o operaţie a recrutării, examen medical etc.  

Preşedintele consiliului de recrutare le va da toate lămuririle asupra situaţiei lor; 

c) Tinerii care la înscrierea lor pe tabelele de recensământ ale recrutării, au invocat cetăţenia străină, dar 

care, la recrutare nu sunt prezenţi, nici reprezentaţi, vor fi recrutaţi la absenţi la recrutare, potrivit art. 69 din Legea 

asupra recrutării armatei. 

Art. 108. - (Art. 23 lege). Comisia medicală a Corpului de Armată va examina şi clasa, la reşedinţa Corpului 

de Armată respectiv, pe toţi tinerii care se prezintă cu întârziere sau sunt aduşi ulterior cu forţa publică la 

încorporare, dacă fac parte din categoriile prevăzute de art. 22 din Legea asupra recrutării armatei, punctele 2, 3, 4 şi 

5: 

a) Cercurile Teritoriale, respectiv corpurile de trupă, vor înainta pe tinerii din categoriile de mai sus, în 

măsura prezentării lor, direct Corpurilor de Armată, pentru examinarea de către comisia prevăzută de art. 23 din 

Legea asupra recrutării armatei. 

Comisia medicală va proceda la clasarea lor definitivă, potrivit art. 105 din regulamentul de faţă şi 

instrucţiunile asupra aptitudinilor fizice pentru serviciul militar, anexă la acest regulament. 

Ei nu vor fi reţinuţi decât timpul strict necesar examinării, afară de cazul când pentru o examinare mai 

completă vor fi internaţi în spitalul militar respectiv;  

b) După ce comisia medicală a Corpului de Armată a examinat pe tineri şi i-a clasat definitiv le va elibera 

certificatele respective de clasare (md. M, md. I sau md. I 1) 

Cei găsiţi buni de serviciu vor fi trimişi corpurilor de trupă hotărâte de Corpul de Armată respectiv, iar cei 

clasaţi în una din categoriile 3, 4 şi 5 (art. 22 din Legea asupra recrutării armatei), vor fi înapoiaţi Cercurilor 

Teritoriale care vor proceda potrivit clasării fiecăruia. 

Art. 109. - (Art. 24 lege). Sunt consideraţi că satisfac legea de recrutare: 

a) Tinerii care se găsesc sub arme, fie în termen de serviciu, fie prin înrolări voluntare; 

b) Elevii şcolilor de ofiţeri, subofiţeri, submaiştri militari şi similari, precum şi elevii şcolii de instructori 

M.T.R.; 

c) Studenţii Facultăţilor de Medicină Umană, Medicină Veterinară şi Farmacie şi ai Şcolilor Politehnice, 

dacă au îndeplinit condiţiunile de pregătire militară în acele facultăţi şi şcoli.  

Art. 110. - (Art. 24 lege). Pentru toţi tinerii prevăzuţi la art. 109 de mai sus, consiliul de recrutare va da 

decizia corespunzătoare, prevăzută la art. 85 din regulamentul de faţă, pe baza comunicării oficiale a şcolii sau a 

corpului de trupă unde se găseşte tânărul.  
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Corpurile de trupă şi şcolile militare sunt obligate a face comunicările de mai sus, cel mai târziu până la 

data începerii operaţiunilor recrutării. 

Aceste comunicări se vor face anual, până la data când voluntarii împlinesc 20 ani, sau sunt trecuţi în 

completare, iar pentru elevii şcolilor militare, până la data când vor fi înaintaţi sublocotenenţi. Pentru elevii eliminaţi 

din şcoală şi trimişi la corpuri, comunicările respective se vor face până la data trecerii lor în completare. 

Art. 111. - (Art. 24 lege). Elevii şcolilor militare, prevăzute la art. 109 de mai sus, la punctul b, care din 

diferite motive vor fi îndepărtaţi din şcoală, vor fi repartizaţi la corpurile de trupă pentru completarea termenului de 

serviciu militar şi încorporaţi imediat cu gradul obţinut în şcoală (maximum sergent), considerându-li-se ca timp 

servit sub arme, timpul petrecut în şcoală. 

Fac excepţie elevii şcolilor militare de ofiţeri, subofiţeri şi submaiştri activi şi similari, eliminaţi pentru 

absenţe de boală, aceştia vor putea fi lăsaţi la vatră, dacă renunţă la timpul servit în şcoală, pentru a fi reîncorporaţi 

cu primul contingent, dacă doresc să devină ofiţeri, subofiţeri sau submaiştri militari de rezervă. 

Art. 112. - (Art. 25 lege). După terminarea operaţiunilor de recrutare, Cercurile Teritoriale întocmesc şi 

înaintează Marelui Stat Major, prin Corpurile de Armată, situaţia cu rezultatele recrutării, după  modelul dat de 

Marele Stat Major. 

Aceste situaţii centralizate pe Corpuri de Armată vor fi înaintate Marelui Stat Major cel mai târziu până la 

15 iunie. 

Art. 113. - (Art. 25 lege). Marele Stat Major va stabili în fiecare an, înainte de începerea operaţiunilor 

recrutării, proporţia tinerilor ce urmează să se destine pentru diferite arme, precum şi numărul tinerilor necesari 

pentru aeronautică, marină, grăniceri, jandarmi şi pompieri.  

CAPITOLUL IV 

Revizuirea 

Art. 114. - (Art. 27 lege). Cei clasaţi buni pentru serviciul militar auxiliar, inapţi pentru serviciul militar, 

dar apţi pentru serviciul obştesc, precum şi cei inapţi pentru orice serviciu, vor fi revizuiţi din 3 în 3 ani, până la 

vârsta de 50 de ani, potrivit dispoziţiunilor Ministerului Apărării Naţionale. 

La propunerea Marelui Stat Major, această revizuire se poate face şi la intervale mai scurte.  

Art. 115. - (Art. 27 lege). Operaţiunea revizuirii se execută la Cercurile Teritoriale, în cursul lunilor iulie şi 

august, de către comisiunea medicală prevăzută la art. 23 din Legea asupra recrutării armatei şi completat cu un 

delegat al Cercului Teritorial respectiv pe baza instrucţiunilor asupra aptitudinilor fizice, anexă la regulamentul de 

faţă şi după instrucţiunile Corpului de Armată. Cei găsiţi buni pentru serviciul militar vor fi încorporaţi cu primul 

contingent, potrivit clasării. 

Art. 116. - (art. 27 lege). Inapţii pentru orice serviciu, care la revizuire vor fi găsiţi buni pentru serviciul 

militar, până la vârsta de 50 ani, vor fi încorporaţi şi vor face serviciul militar timp de 2 ani, potrivit clasării, după 

care vor fi trecuţi la contingentul corespunzător vârstei. 

Inapţii pentru orice serviciu, care vor fi găsiţi apţi pentru serviciul obştesc, vor presta serviciu timp de 2 ani 

în cadrul organizaţiei muncii tineretului român.  

Art. 117. - (Art. 27 lege). Acei inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul obştesc, care au 

executat serviciul obştesc în cadrul organizaţiei muncii tineretului român timp de 2 ani şi care la revizuire vor fi găsiţi 

buni pentru serviciul militar, vor fi încorporaţi pentru a executa 3 luni instrucţie de  iniţiere la un corp de trupă, după 

care vor fi trecuţi apoi la contingentul corespunzător vârstei.  

In calculul duratei legale de serviciu sub arme, pe care trebuie să-l presteze inapţii clasaţi la această 

revizuire buni pentru serviciul militar, se va ţine seamă de timpul servit eventual sub arme anterior ultimei revizuiri.  

Art. 118. - (Art. 27 lege). Cei clasaţi buni pentru serviciul militar auxiliar, cărora, în urma operaţiunii de 

revizuire li se va schimba clasarea în buni pentru serviciul militar combatant, vor urma soarta noii categorii şi a 

contingentului respectiv. 

Art. 119. - (Art. 27 lege). Acei care nu se vor prezenta la revizuire, vor fi consideraţi ca absenţi, încorporaţi 
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cu contingentul următor şi clasaţi de comisiunea medicală prevăzută la art. 27, alin. 3 din Legea asupra recrutării 

armatei. 

CAPITOLUL V 

Repartiţia şi încorporarea 

Art. 120. - (Art. 29 lege). Marele Stat Major face repartiţia numerică a tinerilor pe unităţi şi o comunică 

Cercurilor Teritoriale cu cel puţin 60 de zile înainte de data încorporării. 

Această repartiţie se face prin ordinul general de repartiţie al contingentului, cu instrucţiunile de aplicare 

pe baza situaţiilor md. U, primite de la Corpurile de Armată şi ţinând seamă de nevoile de încadrare a diferitelor 

arme, unităţi sau servicii. 

Repartiţia nominală se face de Cercurile Teritoriale sub controlul Corpului de Armată respectiv.  

Art. 121. - (Art. 29 lege). Pe baza repartiţiei numerice şi instrucţiunilor Marelui Stat Major, fiecare Cerc 

Teritorial va proceda la repartiţia nominală, care va fi făcută de comandantul Cercului Teritorial şi şeful biroului 

recrutării. Repartiţia nominală va fi terminată cu cel puţin 20 zile înainte de data încorporării. 

Intreaga operaţiune a repartiţiei va constitui un dosar special, parafat şi sigilat, având ca încheiere un 

proces-verbal semnat de membrii comisiunii. 

Acest dosar va servi de bază pentru completarea mutaţiilor de repartiţie în registrul recensământ matricol 

şi pentru controlul ulterior al comandamentelor ierarhice. 

Operaţiunea repartiţiei nominale se va face sub controlul comandamentului Corpului de Armată respectiv, 

care rămâne răspunzător de aplicarea întocmai a dispoziţiunilor ordinului general de repartiţie, înaintând Marelui 

Stat Major până la 1 octombrie, darea de seamă asupra modului cum s-a efectuat operaţiunea, precum şi măsurile 

luate faţă de nepotrivirile ce eventual ar surveni în situaţiile md. U, ale cercurilor, de la data întocmirii lor până la 

data repartiţiei. 

Art. 122. - (Art. 29 lege). După terminarea repartiţiei nominale, Cercurile Teritoriale vor completa mutaţiile 

în registrul recensământ matricol, şi în foile matricole ale tinerilor cu toate datele prevăzute la art. 121, aliniatul 3 din  

regulamentul de faţă şi decizia consiliului de recrutare. 

Foile matricole ale tinerilor ce se prezintă la încorporare în termenul legal, se trimit corpurilor respective 

odată cu aceştia. 

Art. 123. - (Art. 30 lege). Încorporarea contingentului se face la 15 octombrie al fiecărui an. Cercurile 

Teritoriale vor trimite, cu cel puţin 30 zile înainte de data încorporării, înştiinţări (publicaţiuni) la comune (chesturile 

de poliţie, comisariate etc.), prin posturile de jandarmi sau circumscripţiile poliţieneşti respective, spre a se lipi pe 

uşile localurilor publice, biserici, şcoli, percepţii etc. 

De asemenea Ministerul Apărării Naţionale (Marele Stat Major) va da o largă publicitate prin presă şi 

radio asupra datei încorporării contingentului astfel ca toţi cei vizaţi să cunoască din vreme această dată.  

Art. 124. - (Art. 30 lege). Prin decret se poate hotărî încorporarea anticipată a contingentului. Data 

încorporării va fi adusă la cunoştinţă de autorităţile civile şi militare prin radio, presă, afişare în comună şi orice alt 

mijloc cu cel puţin 30 zile înainte de data fixată pentru încorporare. 

Art. 125. - (Art. 30 lege). Tinerii inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul obştesc, la data 

încorporării, se vor prezenta la Cercul Teritorial respectiv, unde vor fi luaţi în primire de către delegatul 

comandamentului Muncii Tineretului Român, potrivit dispoziţiunilor acestui comandament. 

Art. 126. - (Art. 30 lege). Transportul oamenilor de la vatră la Cercurile Teritoriale se face pe comune, în 

grupe, cu trenurile în circulaţie, în vagoane amenajate în acest scop, pe baza adeverinţei md. E, eliberată de consiliul 

de recrutare, conform convenţiei din Ministerul Apărării Naţionale şi Regia Autonomă C.F.R., prin grija Corpului de 

Armată respectiv. 

Art. 127. - (Art. 30 lege). Transportul recruţilor de la Cercul Teritorial la corpurile de trupă din alte  

garnizoane, se va face pe jos, cu calea ferată, pe baza foilor de drum emise de cercuri, conform convenţiei cu Regia 

Autonomă C.F.R. 
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Pentru transportul pe C.F.R., recruţii vor fi organizaţi în detaşamente, pe cât se poate mai mari de 20 

oameni, sub comanda unui delegat subofiţer sau grad inferior destinat de Cercul Teritorial, din cei puşi la dispoziţie 

de Corpul de Armată, în acest scop. 

Delegatul însărcinat cu conducerea recruţilor este responsabil de prezenţa, ordinea şi disciplina, precum şi 

de hrănirea lor pe timpul transportului. 

Foile de drum, necesare pentru transportul detaşamentului de recruţi şi înapoierea delegaţilor, se vor 

elibera la plecare de către Cercurile Teritoriale.  

Marele Stat Major, de acord cu Direcţiunea Generală C.F.R. va trimite Corpurilor de Armată programul 

transportului recruţilor de la Cercurile Teritoriale ale corpurilor de trupă.  

Delegaţii, care conduc recruţii vor avea dreptul la misia regulamentară pe tot timpul cât execută acest 

serviciu. 

Art. 128. - (Art. 30 lege). Comandamentele de Corp de Armată vor lua măsuri ca pe timpul cât se execută 

transportul de recruţi de la vatră la Cercurile Teritoriale şi de la Cercurile Teritoriale la corpurile de trupă, să 

organizeze în fiecare gară, reşedinţă de garnizoană sau nod de comunicaţie principal, un serviciu de gară permanent 

condus de un ofiţer, ajutat de un subofiţer şi câte un gradat, de la fiecare din corpurile de trupă din garnizoană, care 

primesc recruţi. Serviciul de gară va veghea la disciplina şi ordinea în timpul îmbarcării şi transportului recruţilor, va 

aduna pe cei rătăciţi sau rămaşi de detaşamentele lor şi-i va trimite la comenduire sau corpuri de trupă, după caz; de 

asemenea va îndruma la nevoie pe conducătorii de detaşamente şi vor lua măsuri ca recruţii să nu staţioneze prin 

gări. 

Dacă în timpul transportului pe calea ferată, circulaţia va fi întreruptă, comandanţii de detaşamente se vor 

prezenta la cea mai apropiată comenduire de garnizoană, care are obligaţiunea de a adăposti şi hrăni detaşamentele, 

până la restabilirea circulaţiei când ele vor fi imediat îndreptate spre garnizoana de destinaţie.  

Cercurile Teritoriale vor întocmi instrucţiuni scrise delegaţilor ce conduc pe recruţi.  

Art. 129. - (Art. 30 lege). Este interzis corpurilor de trupă, comandamentelor, stabilimentelor, şcolilor, 

serviciilor etc., de a primi şi însuma vreun recrut, fără actele Cercurilor Teritoriale (ştat nominal, foaia matricolă, cu 

indicaţiunea precisă că a fost repartizat acelei unităţi). 

Art. 130. - (Art. 30 lege). Recruţii rătăciţi de detaşamentele lor vor fi adunaţi de agenţii comenduirii pieţei 

respective şi vor fi însumaţi provizoriu la un corp de trupă din garnizoană, după ordinele comandantului de 

garnizoană care va comunica Cercului Teritorial, numele, prenumele şi comunele cărora aparţin recruţii, după 

indicaţiunile verbale date de ei. 

Cercurile Teritoriale, sunt obligate să răspundă de urgenţă la astfel de cereri, pentru ca recrutul să poată fi 

trimis fără întârziere corpului căruia aparţine. 

Art. 131. - (Art. 31 lege). Recruţii sunt obligaţi să se prezinte la Cercul Teritorial în 5 zile libere de la data 

fixată pentru încorporare. 

Primarii comunelor, ajutaţi de şefii de garnizoană, precum şi şefii circumscripţiilor poliţieneşti, aduc la 

Cercurile Teritoriale pe toţi tinerii ce urmează să fie încorporaţi, semnalând în scris atât pe cei care din motive de 

forţă majoră nu s-au putut prezenta, precum şi pe cei atinşi de boli molipsitoare, pentru a fi izolaţi sau internaţi.  

Medicul Cercului Teritorial sau în lipsă medicul garnizoanei, va face o vizită sumară a recruţilor sosiţi, 

luând măsurile dictate de împrejurări. 

Art. 132. - (Art. 31 lege). Cercurile Teritoriale, după ce stabilesc identitatea recruţilor şi le fac mutaţia de 

prezentare în registrul matricol şi foaia matricolă, îi constituiesc în detaşamente pe garnizoane şi corpuri de trupă. 

Aceste detaşamente vor fi conduse de un subofiţer sau gradat, căruia i se va încredinţa ştatele nominale în dublu şi 

foile matricole originale ale tinerilor, cu toate mutaţiile. Comandanţii acestor  detaşamente vor fi numiţi de Corpul de 

Armată respectiv. Plecarea detaşamentelor la corpurile de trupă va avea loc pe cât posibil chiar în ziua prezentării 

recruţilor la Cercurile Teritoriale. 

Corespondenţa pentru repartiţia recruţilor se va trimite numai prin delegatul însărcinat cu conducerea la 

unităţile respective. 
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Drepturile băneşti ale recruţilor încep din ziua următoare prezentării lor la Cercurile Teritoriale; 

recruţilor care aparţin corpurilor de trupă din alte garnizoane  

decât ale Cercurilor Teritoriale, li se va da hrana în bani sau în natură, după caz, de către cercuri, iar dreptul de 

soldă pe timpul cuvenit li se va da de unitatea respectivă. 

Art. 133. - (Art. 31 lege). Toate corpurile de trupă şi serviciile, care se află în aceeaşi garnizoană cu 

Cercurile Teritoriale de la care primesc recruţi, au obligaţiunea să trimită în fiecare zi, începând cu prima zi de 

încorporare, câte un delegat gradat care va aştepta până seara pentru a lua în primire şi conduce la corpul de trupă 

respectiv, cu un ştat nominal în dublu exemplar, pe recruţii ce au sosit în aceeaşi zi.  

Pentru conducerea recruţilor de la Cercul Teritorial la corpurile de trupă, serviciile sau stabilimentele care 

se află în alte garnizoane decât acelea ale Cercurilor Teritoriale. Comandamentele de Corp de Armată, vor întocmi 

tabele numerice de numărul delegaţilor necesari, după cererea Cercurilor Teritoriale şi prevederile tabelei de 

repartiţia recruţilor. 

Aceşti delegaţi (subofiţeri sau gradaţi) se vor lua de la toate corpurile de trupă, serviciile, şcolile, 

stabilimentele etc., aflate în garnizoană şi se vor prezenta la Cercurile Teritoriale respective pentru a constitui, lua în 

primire şi conduce detaşamentul de recruţi până la garnizoana de destinaţie.  

Când numărul de recruţi va fi mai mare de 50, detaşamentul va fi condus de un subofiţer, ajutat de un grad 

inferior. 

Recruţii regimentelor care au unităţi detaşate se vor prezenta la reşedinţa regimentului respectiv sau la 

centrele fixate prin ordinul general de repartiţie.  

La corpurile de trupă, recruţii vor fi luaţi în primire de şeful biroului de mobilizare care va verifica 

prezenţa şi identitatea oamenilor după ştatele nominale şi foile lor matricole originale. Şeful biroului mobilizării 

înscrie în registrul corpului pe recruţii prezenţi şi dă lipsă la apel pe acei care deşi figurează pe ştatele nominale ca 

trimişi de cercuri nu s-au prezentat. 

Corpurile de trupă vor înapoia prin delegatul respectiv Cercului Teritorial, al doilea exemplar de ştat 

nominal, certificând în dreptul fiecărui om mutaţia de prezentare sau lipsă la apel. 

însumarea recruţilor şi repartiţia lor între unităţile corpului se va face prin ordin de zi, pe baza ştatelor 

nominale, pe ziua prezentării şi punerii la drepturi de hrană la Cercurile Teritoriale.  

Mutaţia de însumare, pe baza căreia urmează a se face de Cercul Teritorial, mutaţia în registru, se va 

trimite ulterior de corpuri prin ştat separat, arătând şi numărul ordinului de zi. Repartiţia recruţilor în corpul de 

trupă se va face personal de comandantul corpului de trupă, ţinând seama de efectivele unităţilor, de aptitudinile, 

meseria şi îndeletnicirea recruţilor. 

Art. 134. - (Art. 32 lege). Recruţii sosiţi la unităţi vor fi obligatoriu supuşi vizitei medicale a medicului 

corpului, care va constata starea fizică a fiecăruia din ei. 

Acei găsiţi susceptibili pentru modificarea clasării iniţiale, vor fi examinaţi şi clasaţi definitiv la corpurile de 

trupă respective în primele 30 de zile de la încorporare de către comisiunea prevăzută la art. 23 din Legea asupra 

recrutării armatei. 

Cei cu maladii interne, asupra cărora nu se poate pronunţa această comisiune, vor fi trimişi pentru 

examinare la spitalul Corpului de Armată respectiv. Clasarea definitivă se va face de aceeaşi comisiune, pe baza 

diagnosticului stabilit de spital. 

Art. 135. - (Art. 32 lege). Certificatele pentru diferitele clasări medicale se vor elibera de comisiunea 

prevăzută de art. 23 din Legea asupra recrutării armatei, dintr- un registru cu matcă, numerotat şi sigilat. 

Pe certificatele de inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul obştesc sau de inapţi pentru orice 

serviciu, precum şi la cotorul rămas la registrul respectiv se aplică fotografia, semnătura şi amprenta digitală a 

titularului. 

Verificarea şi înlocuirea registrelor terminate se va face din timp de Corpurile de Armată respective, astfel 

încât să nu se întrerupă activitatea comisiunii. 

Art. 136. - (Art. 32 lege). Corpurile de trupă şi serviciile sunt datoare să comunice Cercurilor Teritoriale 

respective nominal pe toţi tinerii clasaţi de comisiunea prevăzută de art. 23 din Legea asupra recrutării armatei buni 
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pentru serviciul militar auxiliar, amânaţi, inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul obştesc şi inapţi 

pentru orice fel de serviciu. 

Se va comunica numărul certificatului şi diagnosticul bolii pentru care au fost clasaţi auxiliar, amânaţi sau 

inapţi. 

Tinerii amânaţi sau inapţi pentru orice serviciu sunt lăsaţi imediat la vatră, dându-li-se certificatele 

respective şi bilete de călătorie pe calea ferată. 

Art. 137. - (Art. 33 lege). Tinerii recrutaţi în absenţă, care s-au prezentat ulterior sau au fost aduşi de forţa 

publică la Cercul Teritorial, vor fi examinaţi de o comisiune specială compusă din comandantul Cercului Teritorial, 

şeful biroului recrutării şi medicul Cercului Teritorial respectiv şi supuşi regulilor generale de recrutare. 

Art. 138. - (Art. 33 lege). Cei găsiţi buni pentru serviciul militar combatant sau auxiliar vor fi repartizaţi 

potrivit prevederilor ordinului general de repartiţie şi vor face serviciul militar 3 ani sub arme, dacă nu dovedesc 

forţa majoră. 

Art. 139. - (Art. 33 lege). Absenţii la recrutare, care în faţa comisiei speciale a Cercului Teritorial respectiv, 

prevăzută de art. 33 din Legea asupra recrutării armatei, vor prezenta acte legale din care rezultă că au fost 

împiedicaţi de motive de forţă majoră să se prezinte înaintea consiliului de recrutare, vor putea fi absolviţi de absenţă 

la recrutare. 

Comisiunea specială va încheia un proces-verbal care împreună cu actele sprijinitoare, va fi înaintat 

Corpului de Armată respectiv, care va hotărî asupra absolvirii de absenţă sau menţinerea situaţiunii de absent la 

recrutare. 

Corpul de Armată va putea extinde cercetările în cazul când actele în cauză nu vor fi concludente.  

Art. 140. - (Art. 33 lege). După terminarea operaţiunilor de încorporare, Corpurile de Armată înaintează 

Marelui Stat Major, Serviciul statistic, situaţia md. Z, privitoare la rezultatul prezentării tinerilor la încorporare, pe 

Cercuri Teritoriale. 

Art. 141. - (Art. 33 lege). Cel mai târziu până în 40 zile după încorporarea contingentului, Corpurile de 

Armată şi similarele lor, care au în subordine trupe, servicii, stabilimente, cărora li s -au repartizat recruţi, vor înainta 

Marelui Stat Major situaţia md. Z 1, cuprinzând rezultatul încorporării contingentului, centralizată pe 

comandamentul respectiv pentru toate unităţile în subordine, după formularul ce li se va trimite de Marele Stat 

Major. 

Pe baza datelor rezultate din studiul acestor situaţii, Marele Stat Major va putea face vărsări între diferite 

unităţi pentru acoperirea efectivului bugetar sau pentru satisfacerea încadrării fixate. 

Art. 142. - (Art. 34 lege). La încorporare, toţi tinerii depun următorul jurământ:  

„In numele lui Dumnezeu Atotputernicul, eu ...................................................... , jur credinţă naţiunii, 

regelui şi statului român. 

Jur credinţă şi supunere conducătorului statului.  

Jur să păstrez ordinea şi secretul ce mi s-a încredinţat. 

Jur să execut fără şovăire ordinele. 

Jur să lupt până la moarte pentru drepturile neamului românesc. 

Jur să fiu cinstit. Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! 

Acelaşi jurământ se depune de către toţi elevii şcolilor militare de ofiţeri, subofiţeri, submaiştri şi asimilaţii 

lor. 

Art. 143. - (Art. 34 lege). Depunerea jurământului va avea loc în aceeaşi zi pe întreaga armată, la data 

hotărâtă de Marele Stat Major, în primele 45 zile de la încorporare.  

Organizarea solemnităţii depunerii jurământului se va face de Corpurile de Armată respective.  

CAPITOLUL VI 

Înrolări voluntare 

Art. 144. - (Art. 35 lege). Tinerii sub vârsta de 20 ani se pot înrola voluntari la unităţile combatante, dacă pe 
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lângă condiţiunile fizice şi morale pentru a putea servi sub drapel, îndeplinesc şi următoarele condiţiuni:  

a) Să fie cetăţean român (certificat de cetăţenie); 

b) Să fi împlinit vârsta de cel puţin 18 ani la 31 decembrie al anului în curs (extract de pe actul de naştere 

sau în lipsă, sentinţa tribunalului dată conform art. 53 din Legea privitoare la actele stării civile sau conform Legii nr. 

889 din 14 decembrie 1940); 

Marele Stat Major poate acorda dispense de vârstă, de cel mult 6 luni; 

c) Să fie absolvent al cursului primar (certificatul de absolvire a cel puţin 4 clase primare).  

Cei susceptibili a urma şcolile de ofiţeri, subofiţeri submaiştrii militari şi similari de rezervă, vor prezenta 

certificatele de studii corespunzătoare; 

d) Să nu fie căsătorit (certificat de la primăria respectivă);  

e) Să fi avut purtare bună înainte de înrolarea ca voluntar (certificat de bună purtare din partea 

autorităţilor locale din care să rezulte că nu a suferit nici o condamnare pentru fapte care atrag pierderea drepturilor 

civile, md. T); 

f) Să aibă consimţământul părinţilor sau, în lipsă, al tutorelui (act legalizat de autoritatea administrativă 

respectivă). 

g) Să fi satisfăcut Legea pregătirii premilitare, respectiv a muncii tineretului român în raport cu vârsta 

(adeverinţa eliberată de Inspectoratul Pregătirii Premilitare, respectiv organizaţia muncii tineretului român).  

Art. 145. - (Art. 35 lege). înrolările voluntare se fac numai în cursul lunii de încorporare şi se aprobă de 

comandanţii corpurilor de trupă respectivi, cărora li se vor fi adresat aceste cereri.  

Comandantul corpului de trupă primeşte cererile şi aprobă înrolarea voluntarilor în limita vacanţelor 

stabilite de Marele Stat Major, numai după ce, în prealabil, tânărul a fost vizitat de medicul corpului şi găsit bun 

pentru serviciul militar combatant; această aprobare va fi comunicată Cercului Teritorial respectiv, căruia îi trimite 

un imprimat de foaie matricolă completat cu toate datele. Cercul Teritorial întocmeşte foaia matricolă originală pe 

care o trimite apoi corpului de trupă respectiv.  

Aprobările pentru înrolarea voluntară a tinerilor prevăzuţi de art. 15 şi 16 din regulamentul de faţă, vor fi 

date numai până la data încorporării, pentru ca aceştia să poată fi trimişi la timp la şcolile respective de ofiţeri, 

subofiţeri sau submaiştri militari. 

Art. 146. - (Art. 35 lege). In timp de război oricine nu este mobilizat, indiferent de vârstă, poate fi primit 

voluntar în orice epocă a anului, însă numai la trupele combatante, pentru toată durata războiului şi numai dacă este 

cetăţean român. 

Cererile de înrolări ca voluntari de război se adresează direct corpurilor de trupă şi se aprobă de 

comandanţii respectivi. 

Art. 147. - (Art. 35 lege). Copiii de trupă sunt înscrişi din oficiu ca voluntari, la data încorporării primului 

contingent care urmează după împlinirea vârstei de 18 ani.  

Inrolarea ca voluntari a copiilor de trupă este obligatorie. 

Art. 148. - (Art. 35 lege). După terminarea serviciului militar sub arme, voluntarii vor primi livretele de 

serviciu militar md. E, şi vor fi trecuţi în completare odată cu contingentul cu care au executat serviciul sub arme; la 

trecerea în completare a contingentului din care fac parte după vârstă, vor fi înscrişi definitiv la acel contingent, a 

cărui soartă o vor urma. 

Art. 149. - (Art. 36 lege). Tinerii înrolaţi voluntari se vor bucura de următoarele avantaje: 

a) La condiţiuni egale, vor fi preferaţi la examenele de admitere în şcolile de subofiţeri activi şi similari; 

b) Vor avea dreptul să poarte toată viaţa un semn distinctiv, „Insigna Voluntarilor", în condiţiunile şi 

după modelul prevăzut în decizia ministerială nr. 3.072 din 26 iulie 1939, publicată în Monitorul Oficial nr. 179 din 5 

august 1939, la care cifra regală va fi înlocuită cu cifra Maiestăţii Sale Regelui Mihai I
4
. 

CAPITOLUL VII 

Mutările gradelor inferioare 

Art. 150. - (Art. 37 lege). Mutările gradelor inferioare se pot face: după cerere, în interesul serviciului şi ca 
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măsură disciplinară. 

1. Cele după cerere: 

a) In primul an de serviciu sub arme, numai în cursul lunii de încorporare a contingentului. Aceste mutări 

se pot face dintr-o armă în alta; 

b) In al doilea an de serviciu sub arme, în tot cursul anului, însă numai la aceeaşi armă.  

2. Cele în interesul serviciului, numai pentru nevoi bine dovedite, în tot cursul 

anului. 

3. Cele pentru motive disciplinare, în tot cursul anului.  

4. In primul an de serviciu, nimeni nu poate fi mutat la comandamente, şcoli, servicii sau stabilimente 

militare, etc., în afară de cei clasaţi buni pentru serviciul militar auxiliar; aceştia vor putea fi mutaţi după terminarea 

primei perioade de instrucţie. 

Art. 151. - (Art. 37 lege). Cererile de mutare se vor adresa numai comandanţilor de unităţi şi servicii în care 

gradele inferioare servesc. 

Ele se pot face de către părinţii sau rudele gradelor inferioare. 

Comandantul unităţii sau serviciului este obligat a înainta cererea pe cale ierarhică, numai dacă ea cade în 

prevederile articolului precedent, arătându-şi părerea sa; în caz contrar, va comunica petiţionarului dispoziţiunile 

legale. În cazul când comandantul unităţii opinează pentru mutare, va lua şi consimţământul celui în cauză. 

Art. 152. - (Art. 38 lege). Mutările gradelor inferioare se aprobă de către comandanţii de divizii, 

comandanţii de arme sau similarii lor, în ce priveşte mutările în unităţile şi serviciile ce aparţin comandamentului 

respectiv; de către comandanţii de Corp de Armată sau similarii lor pentru mutările dintr-o divizie în alta sau dintr-

un serviciu în altul aparţinând comandamentului respectiv; de Marele Stat Major pentru mutările dintr -un Corp de 

Armată în altul. 

Nu se poate aproba mutarea după cerere din unităţile unde sunt încorporaţi, absenţilor la recrutare şi 

frauduloşilor. 

Voluntarii nu pot fi mutaţi decât după cerere sau ca măsură disciplinară.  

Art. 153. - (Art. 38 lege). Mutările completaşilor, rezerviştilor şi miliţienilor se vor face după aceleaşi norme 

ca şi pentru gradele inferioare de sub arme.  

CAPITOLUL VIII 

Taxe militare 

Art. 154. - (Art. 39 lege). Sunt supuşi la plata taxelor militare, în condiţiunile prevăzute de Legea pentru 

aşezarea şi perceperea taxelor militare: 

a) Excluşii de la serviciul militar pentru condamnaţiuni criminale, după executarea pedepsei;  

b) Acei care cu voinţă se fac inapţi pentru serviciul militar, până la vârsta de 50 ani împliniţi, dacă nu sunt 

încorporaţi; 

c) Omişii de pe tabelele de recensământ şi nesupuşi la încorporare care, indiferent motivul, nu au 

satisfăcut serviciul militar sub arme, de la data când trebuiau încorporaţi, până la încorporare, sau până la vârsta de 

50 ani împliniţi. 

Evreii vor plăti taxele militare fixate prin legea specială.  

Art. 155. - (Art. 39 lege). Impunerile la taxele militare, felul şi cuantumul lor, constatarea şi perceperea 

taxelor se vor face conf. Legii pentru aşezarea şi perceperea taxelor militare.  

Formularele vor fi cerute de cercurile teritoriale administraţiilor financiare respective în fiecare an, în 

cursul lunii Ianuarie. 

Cercurile teritoriale vor depune administraţiilor financiare, în termen de o lună de la terminarea 

operaţiunilor consiliilor de recrutare, tabelele nominale de tinerii ce urmează a fi impuşi la taxe. 

Tabelele vor conţine numele şi prenumele tinerilor şi părinţilor lor, domiciliul fiecăruia în momentul 

recrutării, cum şi locul unde s-a făcut impunerea la global în anul recrutării.  
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Cercurile Teritoriale vor ţine evidenţa tinerilor impuşi, înscriindu-i în registrul de plata taxelor militare. 

Art. 156. - (Art. 40 lege). Gradele inferioare, pe timpul serviciului militar sub arme, sunt scutite de 

prestaţiuni pentru drumuri. 

Art. 157. - (Art. 41 lege). Sumele realizate din taxele militare vor alimenta fondurile necesare ajutorării 

familiilor tinerilor care devin lipsite de mijloace prin încorporarea acestora. 

CAPITOLUL IX 

Sancţiuni 

Art. 158. - (Art. 42 lege). Tinerii care prin fraudă s-au omis de pe tabelele de recensământ sau de pe tabelele 

de recrutare, vor fi pedepsiţi cu închisoare corecţională de la 2-5 ani şi amendă de la 10.000-100.000 lei. 

Complicii, instigatorii şi provocatorii se vor pedepsi cu aceeaşi sancţiune. Dacă aceştia sunt militari se vor 

pedepsi cu maximum pedepsei şi destituirea. 

Art. 159. - (Art. 43 lege). Funcţionarul public sau militarul care înlesneşte unui tânăr să se sustragă de la 

obligaţiunile Legii recrutării se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 3-10 ani şi amendă de la 10.000-100.000 lei. 

Dacă faptul întruneşte elementele crimei de mită, pedeapsa va fi cea prevăzută de art. 251 din Codul Penal.  

Aceleaşi pedepse se aplică şi complicilor, instigatorilor şi provocatorilor. 

Substituirea de persoane prevăzută de art. 414 din Codul Penal va fi pedepsită cu pedepsele prevăzute în 

prezentul articol. 

Art. 160. - (Art. 44 lege). Administratorii şi conducătorii întreprinderilor şi patronii care vor contraveni 

dispoziţiunilor articolelor 7 şi 8 din Legea asupra recrutării armatei, vor fi pedepsiţi cu închisoare corecţională de la 2-

10 ani şi amendă de la 10.000-100.000 lei. 

Art. 161. - (Art. 45 lege). Acei care la recrutare, concentrare sau mobilizare nu vor declara cu exactitate 

studiile, profesiunea sau îndeletnicirea, vor fi pedepsiţi cu închisoare corecţională de la 1 -3 ani. 

Art. 162. - (Art. 46 lege). Primarii, notarii, şefii de garnizoană şi şefii de circumscripţii poliţieneşti, care cu 

rea credinţă vor omite trecerea tinerilor pe tabelele de recensământ ale recrutării, vor fi pedepsiţi cu închisoare 

corecţională de la 3-10 ani şi amendă de la 10.000-100.000 lei. 

Cei care au arătat neglijenţă în întocmirea acestor tabele vor fi pedepsiţi cu o amendă de la 10.000-100.000 lei. 

Art. 163. - (Art. 47 lege). Pretorii, care vor fi dovediţi că nu au verificat tabelele de recensământ ale 

recrutării în mod efectiv, vor fi pedepsiţi cu amendă de la 5.00050.000 lei. 

Art. 164. - (Art. 48 lege). Tinerii, care vor obţine prin fraudă să fie clasaţi ca improprii pentru serviciul 

militar combatant, serviciul militar auxiliar sau amânaţi medical, vor fi pedepsiţi cu închisoare corecţională de la 3 -10 

ani. 

Complicii, instigatorii sau agenţii provocatori se vor pedepsi ca şi autorul princ ipal. 

Dacă culpabilul este militar i se aplică maximum pedepsei şi destituirea. 

Art. 165. - (Art. 49 lege). Acei care vor determina sau influenţa în orice mod pe nedrept clasarea unui tânăr 

în categoria impropriilor pentru serviciul militar combatant, a serviciului auxiliar sau amânarea medicală, se vor 

pedepsi cu închisoare corecţională de la 5-10 ani şi amendă de la 10.000-100.000 lei. 

Dacă culpabilul este militar i se aplică maximum pedepsei şi destituirea. 

Art. 166. - (Art. 50 lege). Pedeapsa prevăzută pentru delictul din art. 480 din Codul Penal va fi de la 3-10 ani 

închisoare corecţională în timp de pace, iar în timp de război moartea. 

Aceleaşi pedepse se aplică şi celor aflaţi la vatră care comit delictul prevăzut în aliniatul 1. 

Complicii, instigatorii şi agenţii provocatori se pedepsesc cu aceeaşi pedeapsă ca şi autorii.  

Art. 167. - (Art. 51 lege). Recruţii, care în termenul prevăzut de art. 31 din Legea recrutării armatei nu se 

prezintă la încorporare, afară de cazurile de forţă majoră bine dovedite, se consideră nesupuşi şi se pedepsesc potrivit 

Codului Justiţiei Militare. 

Art. 168. - (Art. 52 lege). Acei care prin uneltiri culpabile întârzie sau împiedică plecarea recruţilor la 

unităţi, se pedepsesc cu închisoare corecţională de la 3-10 ani şi cu amendă de la 5.000-50.000 lei. 

Dacă vinovatul este militar sau funcţionar public, se aplică maximum pedepsei şi destituirea.  
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Art. 169. - (Art. 53 lege). Ostaşii, care refuză depunerea jurământului, se pedepsesc cu închisoare 

corecţională de la 2-10 ani şi amendă de la 5.000-50.000 lei 

Aceeaşi pedeapsă se aplică şi acelora care săvârşesc infracţiunea prevăzută de art. 218, alin. 1 din Codul  

Penal. 

Art. 170. - (Art. 54 lege). Judecarea infracţiunilor prevăzute în Legea asupra recrutării armatei este de 

competenţa instanţelor ordinare pentru civili şi a instanţelor militare pentru militari, după distincţiunile prevăzute în 

Codul Justiţiei Militare. 

Art. 171. - (Art. 55 lege). Termenul de prescripţiune a acţiunii pentru infracţiunile prevăzute de art. 42, 

aliniatul 1, art. 48, aliniatul 1 şi art. 50, aliniatele 1 şi 2, din Legea asupra recrutării armatei, începe să curgă din ziua 

în care învinuitul împlineşte 50 ani. 

Art. 172. - (Art. 56 lege). Pedeapsa cu închisoare corecţională, prevăzută de art. 4253 din Legea asupra 

recrutării armatei, poate fi executată şi într-un lagăr de muncă. 

CAPITOLUL X 

Dispoziţiuni finale şi tranzitorii 

Art. 173. - (Art. 57 lege). Tinerii însumaţi cu termen redus, care la data promulgării regulamentului de faţă 

să găsesc sub arme, în virtutea dispoziţiunilor Legii asupra recrutării armatei din 1930, vor fi supuşi obligaţiunilor 

prevăzute de art. 5 din Legea asupra recrutării armatei (art. 15 şi 16 din regulamentul de faţă). 

Deciziile date de consiliul de recrutare pentru tinerii aflaţi sub arme însumaţi în condiţiunile art. 71 şi 72 

din Legea asupra recrutării armatei din 1930, precum şi pentru tinerii însumaţi din contingentele 1943 şi 1944 care au 

fost recrutaţi în aceleaşi condiţiuni, vor fi completate astfel: 

„Anulat însumarea în condiţiunile art. 71 (sau 72) din Legea asupra recrutării armatei din 1930 şi admis în 

condiţiunile articolului 5 din Legea asupra recrutării armatei 1942" (art. 15 şi 16 din regulamentul Legii asupra 

recrutării armatei). 

Art. 174. - (Art. 58 lege). Beneficiul amânării acordate pe baza dispoziţiunilor Legii asupra recrutării 

armatei din 1930, încetează pe data intrării în vigoare a Legii asupra recrutării armatei din 1942. 

Tinerii din aceste categorii vor fi încorporaţi cu contingentul următor. 

Se exceptează, numai până la terminarea facultăţii sau şcolii, pentru care au obţinut amânarea şi cel mult 

până la 27 ani, cei aflaţi în continuare de studii, dacă vor face dovada că au urmat regulat cursurile şi că au trecut 

examenele la timp. 

În aceleaşi condiţiuni prevăzute la aliniatul precedent, se exceptează şi studenţii, care nu au recrutat până 

la data intrării în vigoare a Legii asupra recrutării armatei. 

De asemenea, se exceptează, beneficiind de o singură amânare, elevii liceelor şi şcolilor similare (seminarii, 

şcoli normale, etc.), care au recrutat în anul 1942 şi care intră în clasa 8-a în toamna anului 1942. 

Art. 175. - (Art. 58 lege). Nu se vor mai acorda amânări de studii la împlinirea vârstei de 20 ani, indiferent de 

situaţia şcolară în care se vor găsi la data încorporării, studenţilor care după apariţia regulamentului de faţă se vor 

înscrie la facultăţi sau şcoli superioare. 

Art. 176. - (Art. 58 lege). Tinerii, care la data apariţiei Legii asupra recrutării armatei se găsesc la studii în 

străinătate, vor putea fi amânaţi pentru continuare de studii până la terminarea facultăţii şi cel mult până la 27 ani, în 

condiţiunile prevăzute de art. 174, alin. B din regulamentul de faţă. 

Art. 177. - (Art. 58 lege). Cererile de amânare pentru studii în ţară şi străinătate, însoţite de actele necesare, 

se vor înainta direct Cercului Teritorial respectiv cel mai târziu până la data  de 1 octombrie al fiecărui an. 

Aprobarea amânării de studii se dă de Corpul de Armată respectiv pe baza actelor şi propunerilor 

înaintate de Cercul Teritorial, cel mai târziu până la data încorporării (certificat de amânare pentru studii md. P)  

Art. 178. - (Art. 58 lege). Nu se vor mai acorda amânări pentru studii speciale de doctorat sau altă 

specialitate, după obţinerea diplomei de licenţă a unei singure facultăţi din ţară sau străinătate. 
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Art. 179. - (Art. 59 lege). Excepţiunile prevăzute la articolul 58 din Legea asupra recrutării armatei, nu se 

aplică studenţilor Facultăţilor de Medicină Umană, Medicină Veterinară şi Farmacie, precum şi ai Şcolilor 

Politehnice; ei vor fi încorporaţi la începerea anului şcolar următor şi vor presta serviciul militar în cadrul secţiilor de 

pregătire militară care vor funcţiona pe lângă aceste facultăţi şi şcoli.  

Art. 180. - (Art. 59 lege). Tinerii care la apariţia regulamentului de faţă se găsesc la studii în străinătate la 

una din Facultăţile de Medicină Umană, Medicină Veterinară şi Farmacie, precum şi la Şcolile Politehnice, vor putea 

fi amânaţi pentru continuarea acestor studii până la vârsta de 27 ani, dacă vor face dovada că au urmat regulat 

cursurile şi că au luat examenele la timp.  

Dovada frecventării regulate a cursurilor şi trecerii examenelor la timp, se va face prin adeverinţă 

originală, eliberată de facultatea sau şcoala respectivă şi traducerea legalizată, care va fi vizată de ataşatul militar 

român. 

Acei care nu vor face această dovadă, nu vor mai putea obţine amânare de studii şi vor fi încorporaţi cu 

primul contingent. 

Art. 181. - (Art. 59 lege). La terminarea facultăţii sau şcolii respective, sau la împlinirea vârstei de 27 ani, 

tinerii care au obţinut amânări de studii în ţară sau străinătate, vor fi obligaţi a satisface obligaţiunile serviciului 

militar în condiţiunile art. 5 din Legea asupra recrutării armatei.  

Art. 182. - (Art. 60 lege). Toţi scutiţii, dispensaţii şi reformaţii medical pe baza dispoziţiunilor din Legea 

asupra recrutării armatei din 1930, până la vârsta de 50 ani împliniţi, vor fi revizuiţi în condiţiunile prevăzute de art. 

27 şi 28 din Legea asupra recrutării armatei şi clasaţi în una din categoriile prevăzute la art. 98 din regulamentul de 

faţă, pe baza instrucţiunilor asupra aptitudinilor fizice, anexă la acest regulament. 

Această revizuire va începe imediat după apariţia regulamentului de faţă şi va fi terminată cel mai târziu 

până la 15 octombrie 1942. 

Executarea operaţiunilor de revizuire se va face potrivit instrucţiunilor Corpurilor  de Armată respective. 

Art. 183. - (Art. 60 lege). Cei revizuiţi şi găsiţi apţi pentru serviciul militar vor fi înscrişi la contingentul 

corespunzător vârstei şi vor fi obligaţi să presteze după caz:  

a) Termenul întreg de serviciu, pentru cei care fac parte din contingentele aflate sub arme; 

b) 3 luni instrucţie de iniţiere la un corp de trupă pentru cei care fac parte din contingentele aflate în 

completare sau rezervă; 

c) Concentrările la care sunt chemate contingentele din care fac parte. 

Miliţienii vor urma soarta contingentului respectiv. 

Art. 184. - (Art. 60 lege). Cei prevăzuţi la art. 183, litera a şi b din regulamentul de faţă, vor fi repartizaţi de 

Corpurile de Armată la unităţile în subordine şi vor fi încorporaţi cel mai târziu la 1 noiembrie 1942.  

La calculul celor 2 ani de serviciu militar ce sunt obligaţi a presta cei de la litera a, se va ţine seama de 

timpul ce aceştia au servit sub arme anterior revizuirii.  

Art. 185. - (Art. 60 lege). Cei revizuiţi şi găsiţi inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul 

obştesc, vor fi înscrişi la contingentul corespunzător vârstei şi vor fi obligaţi să presteze după caz, aceeaşi durată de 

serviciu prevăzută la art. 183 din regulamentul de faţă, în cadrul organizaţiei muncii tineretului român, potrivit 

instrucţiunilor comandamentului acestei organizaţii.  

La calculul celor 2 ani de serviciu obştesc ce sunt obligaţi a presta cei de la litera a, se va ţine seama de 

timpul ce aceştia au servit sub arme anterior revizuirii.  

Art. 186. - (Art. 61 lege). Acei care vor fi dovediţi că au fost scutiţi, dispensaţi sau reformaţi prin fraudă, vor 

face serviciul militar sub arme 2 ani şi vor fi sancţionaţi potrivit art. 81 din Legea asupra recrutării armatei din 1930.  

Art. 187. - (Art. 62 lege). Dispensele prevăzute de art. 34 şi 40 din Legea asupra recrutării armatei din 1930 

se suprimă. 

Dispensaţii din aceste categorii, care nu au satisfăcut serviciul militar şi al căror contingent se găseşte sub 

arme, vor fi încorporaţi cu contingentul 1944 şi vor face întreg termenul de serviciu, după cum se arată mai jos: 

a) Dispensaţii condiţional, prevăzuţi de art. 40 din Legea asupra recrutării armatei din 1930, vor fi 

încorporaţi cu contingentul 1944, pentru a satisface obligaţiunile serviciului militar, potrivit dispoziţiunilor art. 5 din 
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Legea asupra recrutării armatei din 1942, dacă nu vor fi hirotonisiţi preoţi până la data încorporării contingentului 

1944; 

b) Cei care au executat 3 luni de serviciu în virtutea art. 62 din Legea asupra recrutării armatei din 1930, 

se trec în elementul corespunzător vârstei şi urmează condiţiunea contingentului respectiv;  

c) Dispensaţii definitiv din aceleaşi categorii al căror contingent se află în completare şi rezervă, care nu 

au satisfăcut sub nici o formă obligaţiunile serviciului militar, vor face 3 luni instrucţie de iniţiere la un corp de trupă, 

după care vor urma condiţiunea contingentului respectiv.  

Art. 188. - (Art. 63 lege). Cei care după expirarea pedepsei prevăzută de art. 50 din Legea asupra recrutării 

armatei au redevenit apţi pentru serviciul militar, vor fi încorporaţi şi vor face serviciul legal sub arme; cei deveniţi 

inapţi pentru serviciul militar, vor executa muncă de folos obştesc, potrivit aptitudinilor, timp de 2 ani, după 

dispoziţiunile Marelui Stat Major. 

Art. 189. - (Art. 64 lege). Tinerii care nu vor dovedi satisfacerea obligaţiunilor Legii pentru pregătirea 

premilitară, respectiv a muncii tineretului român, vor face serviciul militar 3 ani şi vor fi repartizaţi prin recrutare 

proporţional la toate armele. 

Art. 190. - (Art. 64 lege). Sunt consideraţi că nu au satisfăcut obligaţiunile Legii pregătirii premilitare, 

tinerii care nu prezintă dovada eliberată de Inspectoratul Pregătirii Premilitare, prin care să se ateste că au satisfăcut 

aceste obligaţiuni, precum şi tinerii care au fost calificaţi fără pregătire premilitară sau excluşi de la pregătirea 

premilitară. 

Sunt consideraţi că nu au satisfăcut obligaţiunile Legii muncii tineretului român, tinerii care nu prezintă 

dovada eliberată de comandamentul muncii tineretului român, prin care să se ateste că au satisfăcut aceste 

obligaţiuni. 

Art. 191. - (Art. 65 lege). Autorităţile publice, întreprinderile particulare şi în general toţi acei care au în 

serviciul lor bărbaţi de orice vârstă, sunt îndatoraţi a cere acestora să dovedească că au îndeplinit şi celelalte 

obligaţiuni militare impuse de alte legi decât Legea asupra recrutării armatei, concentrări, mobilizare, viza livretelor, 

etc. 

Art. 192. - (Art. 65 lege). Directorii serviciilor personalului de la toate autorităţile publice, precum şi 

directorii întreprinderilor şi în general toţi acei care au în serviciul lor bărbaţi de orice vârstă, sunt obligaţi în termen  

de 30 zile de la apariţia regulamentului de faţă, să controleze situaţia militară a întregului personal al inst ituţiei sau 

întreprinderii respective şi să comunice în scris, recomandat, Cercurilor Teritoriale orice neregulă vor constata.  

Art. 193. - (Art. 66 lege). Zilele de absenţă de la serviciu, cele petrecute în arest, închisoare, carceră, lipsă la 

apel şi dezertare, precum şi zilele de concediu pentru interese personale peste concediile periodice acordate ostaşilor 

din contingentul respectiv, în afară de concediile medicale, nu se socotesc în durata termenului de serviciu sub arme şi 

vor fi completate după lăsarea la vatră a contingentului respectiv. 

Art. 194. - (Art. 66 lege). Şefii birourilor de mobilizare, comandanţii de companie, escadroane, baterii şi 

similare, precum şi toţi ofiţerii însărcinaţi cu ţinerea evidenţei zilelor de absenţă de la serviciu, care vor contraveni 

dispoziţiunilor de mai sus, vor fi sancţionaţi disciplinar. 

Art. 195. - (Art. 67 lege). Cercurile Teritoriale vor comunica Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor 

Sociale, tabelul celor clasaţi inapţi pentru orice serviciu, cu arătarea  cauzei pentru care au fost clasaţi, în termen de 30 

zile după clasarea definitivă de către comisiunea prevăzută de art. 23 din Legea asupra recrutării armatei.  

Art. 196. - (Art. 68 lege). Nimeni nu poate fi numit sau confirmat membru al clerului oricărui cult, decât 

dacă dovedeşte că a satisfăcut obligaţiunile Legii asupra recrutării armatei.  

După hirotonire, preoţii care au executat în mod efectiv serviciul militar sub arme, vor fi înscrişi într -un 

registru special al preoţilor, făcându-se mutaţia respectivă în registrul recensământ matricol.
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Art. 197. - (Art. 68 lege). Preoţii care au executat în mod efectiv serviciul sub arme timp de 2 ani vor fi aleşi 

cu preferinţă confesori militari de rezervă, din care se vor recruta apoi preoţ ii militari activi. 

Art. 198. - (Art. 69 lege). Tinerii care au fost recrutaţi în absenţă şi nu pot dovedi forţa majoră, vor face 

serviciul militar 3 ani sub arme, indiferent de arma pentru care au fost recrutaţi. 

Aprecierea cazului de forţă majoră se va face de comandantul Corpului de Armată respectiv, care va da în 

acest sens decizie motivată potrivit dispoziţiunilor cuprinse în art. 139 din regulamentul de faţă (art. 33 din Legea 

asupra recrutării armatei). 

Art. 199. - (Art. 70 lege). Ministerul Apărării Naţionale, după propunerea Marelui Stat Major, va stabili 

condiţiunile ce trebuiesc întrunite pentru a fi numit şef de garnizoană în comunele rurale cât şi atribuţiunile acestuia.  

Art. 200. - (Art. 71 lege). Familiile care prin încorporarea tinerilor devin lipsite de mijloace de existenţă 

strict necesare, vor primi ajutoarele necesare ce se vor fixa anual prin decizia Ministerului Apărării Naţionale.  

Art. 201. - (Art. 71 lege). Au drept la ajutor de familie: soţia, copiii, părinţii şi orfanii întreţinuţi de tânărul 

care urmează a fi încorporat. 

Art. 202. - (Art. 71 lege). Cei care cer ajutorul de familie trebuie să prezinte consiliului de recrutare 

următoarele acte: 

a) Cererea tânărului sau a membrilor îndrituiţi din familie;  

b) Un proces-verbal încheiat la faţa locului de către autoritatea comunală asupra situaţiei materiale a 

familiei pentru care se cere ajutorul (md. O); 

c) Un tabel de situaţia familiară, din care să se poată vedea familia tânărului (md. O);  

d) Certificatul percepţiei fiscale rurale (al administraţiei financiare la oraşe) sau foaia cadastrală cu 

operaţiile la zi, din care să rezulte averea ce o posedă cel care solicită ajutorul de familie;  

e) Certificat de pauperitate, eliberat de autoritatea comunală.  

Pe baza acestor acte îndosariate, consiliul de recrutare hotărăşte asupra aprobării şi completează decizia 

dată potrivit art. 85 din regulamentul de faţă, pentru cei cărora li s-a aprobat ajutorul de familie, după cum urmează: 

„Aprobat ajutor familie pe timpul serviciului sub arme".  

Art. 203. - (Art. 71 lege). Ajutorul de familie poate fi cerut în tot timpul de la încorporare până la 

terminarea serviciului militar sub arme, pe baza actelor prevăzute de art. 202 de mai sus, care vor fi înaintate ierarhic 

Corpului de Armată respectiv pentru aprobare. 

Art. 204. - (Art. 71 lege). Ajutorul de familie se suprimă automat când încetează motivul care a determinat 

acordarea lui. Tinerii sunt obligaţi să declare imediat orice schimbare în situaţia lor familiară, sub sancţiunea 

restituirii sumelor încasate pe nedrept şi a pierderii dreptului de ajutor pentru viitor. 

Decizia de anulare se dă de Corpul de Armată pe baza actelor înaintate de Cercul Teritorial respectiv.  

Art. 205. - (Art. 71 lege). Cercurile Teritoriale vor înscrie tinerii cărora li s-a acordat ajutor de familie într-

un registru special şi vor înainta tabelele nominale primăriilor comunale sau circumscripţiilor poliţieneşti respective, 

precum şi autorităţilor însărcinate cu plata acestor ajutoare. Comunele sunt datoare să comunice Cercurilor 

Teritoriale orice schimbare în situaţia familiilor care primesc ajutoare.   
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Fotografia 

Art. 206. - (Art. 72 lege). Dispoziţiunile prezentului regulament se aplică începând cu contingentul 1942 şi 

abrogă orice alte dispoziţiuni contrarii. 

Nr. 2.785 

Textul de faţă, extras din Monitorul Oficial, a fost trimis oficiilor diplomatice şi consulare de carieră sub nr. 

70.067/942. 

CORPUL .............ARMATA Md. B 

Stat Major art. 4, al. 9, R.L.R 

Biroul 1 

CERTIFICAT nr. ... 

de ştergerea din controalele armatei ca fiind cetăţean străin 

Domnul ............................., de profesiune ................................. , locuind în comuna ................................... , str. 

 .................... , judeţul  ................................. , născut în anul  ...............................  luna  ............................ , în comuna 

 .................... , judeţul  ........................, ţara  ................................. , din părinţii  ................................ şi  ............................... , 

aparţinând Cercului Teritorial ..................................... , a fost şters din controalele armatei, fiind scutit  

ca cetăţean ..................... , conform art. 2 din Legea asupra recrutării armatei.  

Adresa Ministerului Afacerilor Străine nr .............................................  

Ştergerea din controalele armatei s-a publicat în Monitorul Oficial nr.......................................................  din 

 .................... 194 ... 

Dat la ................................ 

ŞEFUL DE STAT MAJOR, 

Colonel, 

L.S. 

Comandantul Cercului Teritorial 

Colonel, 

L.S. 

a) Semnalmentele purtătorului: 

Statura  .......................................................  

Părul ..........................................................  

Ochii  .........................................................  

Faţa  ...........................................................  

Nasul  .........................................................  

Gura  ..........................................................  

Fruntea  ......................................................  

Semne particulare ......................................  

b) Contingentul.........................................  Semnătura şi amprenta digitală a 

c) Înscris pe tabelele de recensământ purtătorului 

ale recrutării sub nr ...............................   ............................................................................   
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Fotografia 

MINISTERUL APARARII NAŢIONALE 

Direcţia Justiţiei 

CERTIFICAT nr. ... 

de excludere din armată pentru condamnare  

 ................................................ , de profesiune  ........................................ , din comuna ....................................... , 

Plasa/strada .................................................................... judeţul ............................... , născut în anul ......................... luna 

 ..................., ziua ........................ , în comuna  .............................. , judeţul  ......................... , ţara ............................. , din 

părinţii ...................... şi ............................ , aparţinând Cercului Teritorial ...................................... , a fost şters din 

controalele armatei fiind exclus pentru condamnaţiuni, conform art. 3 din Legea asupra recrutării armatei.  

DIRECTORUL JUSTIŢIEI MILITARE, 

General, 

L.S. 

Comandantul Cercului Teritorial 

Colonel, 

L.S. 

d) Semnalmentele purtătorului: 

Statura  .......................................................  

Părul ..........................................................  

Ochii  .........................................................  

Faţa  ...........................................................  

Nasul  .........................................................  

Gura  ..........................................................  

Osebite semne  ...........................................  

Semne particulare ......................................  

 

e) Contingentul .............................................   

f) Înscris pe tabelele de recensământ 
 

 

ale recrutării sub nr ..................................  Semnătura şi amprenta digitală a 

g
) Înscris în registrul taxelor militare la purtătorului 

nr. 
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Md. D, art. 4, al. 3, R.L.R. 

REGISTRUL SPECIAL PENTRU CETĂŢENI STRĂINI 

 

CORPUL DE ARMATA Md. E 

Cercul Teritorial ..............  Art. 4, al. 4, R.L.R. 

(Regimentul ...................... ) 

ADEVERINŢA nr ..............................  

Se adevereşte că s-a primit de la d-l  ......................................................... , paşaportul (sau orice act 

oficial) cu nr ..............................................  din (anul, luna, ziua), eliberat pe numele 

 .................................................................... , de către ..................................................................  (autoritatea ce a 

eliberat actul), scris în limba ...................................................  

Trecut în registrul md. D al cetăţenilor străini la nr  ............................................. din anul........................  

Semnătura şefului biroului (recrutare sau mobilizare) Anul , 

luna ........................ , şi ziua ...................... , când s-a eliberat adeverinţa.

                                                        
129 Pentru cei nerecunoscuţi supuşi străini se va nota nr. şi data ordinului de chemare, precum şi Corpul la care 

este repartizat. 
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Părul  .................  
Ochii  .................  
Nasul  .................  
Bărbia  ...............  
Fata  ...................  
Sprâncenele .. 
Fruntea  .............  
Gura  .................  
Semne 
particulare ........  
Talia ..................  
Profesia .......  
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1. Cum te numeşti ? 

2. De câţi ani eşti ? 

3. De ce religiune eşti ? 

4. Care îţi este naţionalitatea ? (Şi aceea a 

părinţilor). Originea etnică 

5. Posezi actul de naştere ? (Dacă îl are, se va lua) 

6. Unde eşti născut ? 

7. În ce biserică ai fost botezat ? 

8. Cum se numesc părinţii ? 

Numele  .......................  prenumele  ...............  

Anul naşterii  ......... , luna  ...................., ziua 

Ţara ................ , judeţul ..................... comuna . 

Numele tatălui  ..............  prenumele tatălui . 

Numele mamei ................ prenumele mamei 

Adresa tatălui  ...................................  

Adresa mamei  ...................................  

9. Trăiesc dânşii şi cu ce se ocupă ? (În acest caz 

se va arăta locul unde se găsesc fiecare din ei). 
10. Când şi unde au murit părinţii ? 

11. Când şi unde s-au născut părinţii ? 

CORPUL  ...............  ARMATA 

Cercul Teritorial...............  

(Regimentul....................... ) 

INTEROGATOR 

Luat numitului  .............................................. , 

domiciliat în comuna  ..................................... , 

strada 

 ..........nr .................. , pentru a se constata identitatea şi naţionalitatea sa. 

Anul ................... , luna ...................... , ziua .................  

Locul şi data decesului tatălui: 

Ţara  ....................... , judeţul   comuna 

 ..................... , anul  , luna   şi ziua. 

Locul şi data decesului mamei: 

Ţara  ....................... , judeţul   comuna 

 ..................... , anul  , luna   şi ziua. 

Locul şi data naşterii tatălui: 

Ţara  ....................... , judeţul   comuna 

 ..................... , anul  , luna   şi ziua. 

Locul şi data naşterii mamei: 
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Ţara  ....................... , judeţul   comuna 

 ..................... , anul  , luna   şi ziua. 

12. Ce rude ai în locul natal sau în altă parte, şi 

unde anume, cum se numesc şi cu ce se ocupă 

(Numele, prenumele, meseria şi adresa fiecăreia din 

rude, bine desluşite). 

13. Când ai venit pentru prima oară în România ? 

(Anul, luna), prin ce punct ai trecut şi de cine erai 

însoţit ? 

14. Cu ce acte călătoreai când ai venit în ţară: ce 

autoritate ţi le-a eliberat şi când. (Numele autorităţii, 

bine lămurit şi anul, luna, când i s-au eliberat).
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Semnătura interogatului, 

15. Mai ai acum acele acte
a
 ? (Dacă nu le mai ai, ce 

ai făcut cu ele ? 

16. Eşti căsătorit, cum se numeşte soţia şi de unde 

este ea ? 
17. Unde şi când v-aţi căsătorit ? 

18. Soţia trăieşte ? De ce naţionalitate este ? Unde 

se află acum ? 

(Dacă a decedat să se arate locul şi data decesului) 

19. Care autoritate a celebrat căsătoria ? 

20. Cum se numesc părinţii soţiei ? 

Numele ......................... prenumele ...........................  

Locul de origine: .......................................................  

Ţara .................... , judeţul  ...............................  comuna 

 ................. , anul  ........................... luna  .........................  şi 

ziua când s-a celebrat căsătoria ......................................  

Locul şi data decesului: 

Ţara .................... , judeţul  ...............................  comuna 

 ................. , anul  .........  luna ................... şi ziua  ...........  

Numele socrului  ......... , prenumele socrului .................  

Numele soacrei  ...........  prenumele soacrei  ...................  

Numele  ........................  anul naşterii  ...................... , locul 

naşterii  ........................ 
21. Unde locuiesc ei acum şi cu ce se ocupă? 

22. Câţi copii ai, cum se numesc, ce vârstă au şi unde 

sunt născuţi ? 
23. Unde locuiesc ei şi cu ce se ocupă fiecare ? 

24. Cu ce te ocupi în această comună şi de când eşti 

stabilit aici ? 

25. Ai mai fost în alte locuri din Ţara Românească ? 

Unde, cât ai stat în fiecare loc şi pe cine cunoşti acolo ?  

26. Eşti înscris la vreo legaţiune sau consulat străin 

din România ? 

27. În ce an te-ai înscris şi ce acte ai arătat ca 

să dovedeşti că eşti cetăţean ?  .......................  

28. Ai recrutat în ţara d-tale, în ce an şi în ce oraş ? 

29. Ai servit în vreo armată, în ce unitate ? Sau ai fost 

scutit şi pentru ce motive ? 

30. Ai certificat de scutire militară ? Ce autoritate l-a 

eliberat ? 

31. Ce alte acte ai ca să dovedeşti că eşti 

cetăţean ?  ............................................................  

32. Mai cunoşti pe cineva care să poarte acelaşi nume ca d-ta ? Cine şi unde locuieşte ? Semnătura şefului biroului
b
 

Semnătura şefului biroului0 

a
 Interogatul a depus următoarele acte, pentru care i s-a eliberat adeverinţa Md. E: 

b
 = la 

Cercuri Teritoriale = şeful biroului recrutării. 
c
 = la Corpurile de trupă = şeful biroului 

mobilizării.  
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Clasa anului ........................  Md. G 

Judeţul.................................  Art. 61, al. 1, R.L.R. 

Plasa  ...................................  

Comuna ...............................  

(Circumscripţia .............. poliţie) 

PROCES-VERBAL 

privitor la operaţiunile de centralizare a tabelelor de recensământ ale recrutării, ale tinerilor clasei  din 

comuna.............................................  

Astăzi, anul una mie nouă sute ...................................... , luna ............................. , ziua .....................  

Noi, subsemnaţii130  ..................................................... , membri ai comisiei de centralizare a 

tabelelor de recensământ ale recrutării, întrunindu-ne în comuna  ..................................................................... , plasa 

 .......................... , judeţul  .................................... , pentru a proceda la verificarea şi centralizarea 

tabelelor de recensământ ale comunei  ....................................................... , astfel cum prevede art. 13 din 

Legea asupra recrutării armatei şi art. 60-61 inclusiv din regulamentul asupra recrutării armatei.  

Am declarat şedinţă deschisă şi după ce am controlat registrele stării civile, precum şi toate actele ce ni s -au 

prezentat de către autoritatea comunală respectivă, relativ la înscrierile făcute, am luat toate dispoziţiunile necesare ca 

şedinţele comisiunii să fie publice, conform cu legea şi după aceea în auzul tuturor am dat citire, cu glas tare, tabelelor 

de recensământ ale recrutării şi am întrebat persoanele aflate de faţă dacă au vreo observaţiune sau  reclamaţiune de 

făcut asupra lor. 

In urma cărora procedăm la cercetarea reclamaţiunilor făcute şi luând în consideraţiune pe acelea pe care 

le-am găsit întemeiate, după ce am ascultat mai întâi şi pe reprezentanţii autorităţii comunale, am încheiat definitiv 

tabelele comunei respective care prezintă rezultatul următor: 

 

După care am semnat aceste tabele în dublu exemplar şi am dispus publicarea şi afişarea lor, înştiinţând pe 

tinerii şi părinţii lor sau tutorii lor, că orice reclamaţie ar mai avea de făcut urmează să le adreseze numai la consiliul 

de recrutare. 

Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, la faţa locului, în dublu exemplar, din care unul s-a 

reţinut la reşedinţa plăşii (circumscripţiei), pentru centralizare, iar unul s-a anexat la tabelele comunei respective, 

pentru a justifica modificările făcute. 

Preşedinte,  ................................  

Membri:

                                                        
a Numele, prenumele şi funcţia membrilor. 

NUMIREA 
COMUNEI 

REZULTATUL RECTIFICĂRILOR Nr. tinerilor rămaşi înscrişi 

pe tabelele de recensământ 

ale recrutării 
Numărul tinerilor şterşi 

din tabelele de 

recensământ ale 

recrutării 

Numărul tinerilor adăugaţi pe 

tabelele de recensământ ale 

recrutării 

Comuna ................  
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PROCES-VERBAL 

Astăzi .............. , ziua ............... , luna ........................... , anul ..............................  

Subsemnaţii  ............................................................. , întrunindu-ne la locuinţa tânărului 

 .................................... , din comuna  ....................................................... , (plasa)  .......................................... , strada 

 ..............................  nr ................... , judeţul  ................................. , pentru a ne pronunţa asupra situaţiei 

materiale a familiei tânărului, pentru care se cere ajutorul de familie, am constatat următoarele:  

1. Familia tânărului ................................. se compune din ..........................................................  

(Numele, prenumele, vârsta şi gradul de rudenie şi profesiunea fiecăruia din 

membrii familiei tânărului, pentru care se cere ajutorul de familie şi domiciliul fiecăruia).  

2. Averea mobilă şi imobilă constă din ......................................... şi aparţine ................................................  

Quantumul veniturilor. 

Totalul impozitelor ce plătesc. 

3. Acordarea ajutorului de familie este impusă de infirmitatea de care suferă  (membrii familiei). 

4. Mama susnumitului nu s-a remăritat. 

In baza celor de mai sus declarăm că suntem de părere să se acorde 

 .................................... ajutorul de familie prevăzut de art. 204 din regulamentul 

Legii asupra 

recrutării armatei. 

PRIMAR,.....................  

L.S. 

Perceptor, ...................  3 părinţi 

(la sat) (la oraş) 

Şeful de post în calitate de şef de garnizoană ..................................  

Şeful circ. poliţie şi delegatul Cercului Teritorial ......................  

Se certifică de noi, comandantul Cercului Teritorial  ........................................................................................ , 

că toate datele prevăzute în prezentul proces-verbal corespund întocmai cu actele oficiale alăturate. 

Comandantul Cercului Teritorial, 

Colonel, .............................  Şeful biroului de recrutare, 

L.S.  ....................................... 
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Loc 

pentru 

fotografie 

 
Md. I 

Art. 108, al. b, R.L.R. 

CORPUL ............ ARMATĂ 

Cercul Teritorial ........................  

CERTIFICAT 

DE INAPT PENTRU SERVICIUL MILITAR, DAR APT PENTRU SERVICIUL OBŞTESC Nr  din

 ........................... 194 .... 

Având în vedere art. 22 din Legea asupra recrutării armatei,  

Având în vedere avizul medicului recrutor pe lângă consiliul de recrutare care a declarat că: 

  

Tânărul  ...................................................................  

 

CONSILIUL 
fiul lui ......................................................................  în unanimitate de voturi clasează 

şi al ...........................................................................  provizoriu pe tânărul  ........................................................ ca 
născut în anul ...........................................................  inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru 

în comuna  ................................................................  serviciul obştesc.  

plasa  ........................................................................  Dat astăzi, la .  .................. 194 ............  
judeţul ......................................................................   Medic recrutor, 

AVÂND SEMNALMENTELE:    

 Membrii   

Părul  ........................................................................ 
consiliului - 

  

Sprâncenele .............................................................. de recrutare:   

Ochii  ........................................................................ Trecut în registrul la nr .........................  

Fruntea  .................................................................... Şeful biroului de recrutare, 
Nasul  .......................................................................     

Gura ......................................................................... CORPUL..........  . ARMATĂ 
Bărbia  .....................................................................  Serviciul sanitar   

Obrazul .................................................................... Clasat definitiv ca inapt pentru 

Talia 1 metru  ..............................  cm  ..................... serviciul militar, dar apt pentru serviciul 

Semne particulare ...................................................  obştesc. 
  

De profesiune  .......................................................... Şeful serviciului sanitar al 
înscris pe tabela de recensământ a Corpului ............ . Armată, 
recrutării la nr ......................................................  L.S.   

Este atins de următoarea infirmitate
a Membrii: 

  

 
(Comisia art. 23 L.R.)  

Care îl face inapt pentru serviciul Nr ......................  . din ..  .................... 194 ...............  
militar ...................................................................     

a
 Se va arăta de medicul recrutor detaliat infirmitatea tânărului.  
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Loc 

pentru 

fotografie 

Md. I 1 

Art. 108, al. b, R.L.R. 

CORPUL ............ ARMATĂ 

Cercul Teritorial ........................  

CERTIFICAT 

DE INAPT PENTRU ORICE SERVICIU nr ............... din ..................................... 194 .... 

Având în vedere art. 22 din Legea asupra recrutării armatei,  

Având în vedere avizul medicului recrutor pe lângă consiliul de recrutare care a declarat că: 

  

Tânărul  ...................................................................  

 

CONSILIUL 
fiul lui ......................................................................  în unanimitate de voturi clasează 

şi al ...........................................................................  provizoriu pe tânărul  ........................................................ ca 
născut în anul ...........................................................  „inapt pentru orice serviciu". 

în comuna  ................................................................  Dat astăzi, la .  .................. 194 ............  

plasa  ........................................................................  

  

Medic recrutor, 

judeţul ...................................................................... Membrii 
  

AVÂND SEMNALMENTELE: 
consiliului 

  

Părul  ........................................................................ de recrutare:   

Sprâncenele .............................................................. Trecut în registrul la nr .........................  
Ochii  ........................................................................ Şeful biroului de recrutare, 

Fruntea  ....................................................................    

Nasul  .......................................................................  CORPUL..........  . ARMATĂ 
Gura ........................................................................  Serviciul sanitar   

Bărbia  .....................................................................  Clasat definitiv ca inapt pentru orice 

Obrazul .................................................................... serviciu.   

Talia 1 metru  ..............................  cm  ..................... Şeful serviciului sanitar al 
Semne particulare ...................................................  Corpului ............ . Armată, 

De profesiune  .......................................................... L.S.   

înscris pe tabela de recensământ a Membrii: 
  

recrutării la nr ......................................................  (Comisia art. 23 L.R.)  

Este atins de următoarea infirmitate
a 

   

 Nr ......................  . din ..  .................... 194 ...............  

a
 Se va arăta de medicul recrutor detaliat infirmitatea tânărului. Pe verso se va face un memoriu detaliat al originii 

bolii şi observaţiuni medicale. 
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Loc 

pentru 

fotografie 

Care îl face inapt pentru serviciul militar .......... 

CORPUL............... ARMATĂ Md. K 

Cercul Teritorial ........................... Art. 82, pct. 5, R.L.R. 

DECLARAŢIE 

Subsemnatul,  .................................................................  (numele şi prenumele) contingentul 

 ........................................ , fiul lui  ........................................  şi al ..................................... , domiciliat în comuna 

 ......................... , judeţul ................................ , declar, pe proprie răspundere, că nu am mai recrutat 

la un alt Cerc Teritorial şi că am luat cunoştinţă de pedeapsa prevăzută de art. 42 din Legea asupra recrutării armatei 

pentru frauduloşi. 

Semnătura 

Dat în faţa noastră Şeful 

biroului recrutării, 

L.S. 
Anul ............. , luna ......................... , ziua 

Notă: Tânărul amânat este dator a se 
prezenta cu acest certificat consiliului de 
recrutare. 

Md. M 
Art. 108, 102, al. 1, R.L.R. 

CORPUL............... ARMATĂ 

Cercul Teritorial ........................... 

CERTIFICAT DE AMÂNARE 

  

Având în vedere art. 22 din Legea asupra recrutării armatei,  

Având în vedere avizul medicului recrutor pe lângă consiliul de recrutare, care a declarat că: 

Tânărul  .......................................................  
 

CONSILIUL 
fiul lui  .........................................................  In unanimitate de voturi clasează 

şi al  .............................................................  provizoriu ca amânat medical pe tânărul 
născut în anul  ..............................................    ..... pentru anul .................  

în comuna  ...................................................  Dat azi. la ............... 194 .......  

plasa  ...........................................................  
 

MEDIC RECRUTOR 
iiiHpţiiI Membrii  
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Ultimul domiciliu: consiliului  ......................  
de recrutare:  ...............................  

plasa ...........................................................  Trecut în registrul matricol la nr. 
 

Având semnalmentele: 
Părul  ..........................................................  

Şeful biroului de recrutare, 

L.S. 

CORPUL.............. ARMATĂ 

Serviciul sanitar 
Clasat definitiv ca amânat pentru 

anul ...................  

Şeful serviciului sanitar al Corpului Armată, 

Membrii:  ..................................................................  
(Comisia art. 23 L.R.)  ..............................................  

Sprâncenele  ...............................................  

Ochii  ..........................................................  

Nasul ................................................  

Fruntea  ......................................................  

Gura  ...........................................................  

Bărbia .........................................................  

Obrajii  ........................................................  

Talia 1 metru  .....................  cm  ................  

Semne particulare  .....................................  

de profesiune  ............................................  Nr ................ din .................. 194 .........  

Înscris pe tabela de recensământ a 
recrutării la nr ................................  
Este ... (motivul amânării medicale) ........  
Care îl face în anul acesta inapt pentru 
serviciul militar ...................  

 Md. D 

ai 

-a 
S
H 
ai 
-a 
3 -a 
ca 

Etatea 
celor în 
viaţă la 
epoca 
încorpo-
rării 
tânărului 

Data 
naşterii 

Data 
căsătoriei 

03 
’3 

Data 
morţii 

ca 
PH 

3 
u O 

Observa- 
ţiuni 

(detalii 
unde 

locuiesc 
cei căsă- 

toriţi, 
etc.) 

Primăria comunei 

Plasa ................................. Art. 202, lit. c, R.L.R. 

Judeţul.............................. 

T A B E L   

                                                        
131 La cea mai mică deosebire de nume, prenume, poreclă etc., se va certifica de primărie, chiar pe extract, că 

este una şi aceeaşi persoană, de ex.: Ion, Ioniţă, Dumitru, Mitu, Nicolae, Nae etc. 

Numele şi 

prenumele131 

tuturor 

membrilor 

familiei de 

orice sex, 

începând cu 

cel mai în 

vârstă; nu 

se va omite 

nici unul 

din fraţii şi 

surorile în 
viaţă 
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la comuna 

Loc 

pentru 

fotografie 

CERCUL TERITORIAL 

Certific exactitatea datelor după actele de stare civilă, făcut azi,  , judeţul  

Primar, Notar, Verificat: Verificat, Şeful biroului de recrutare, 

Pretorul plăşii, (L.S.) Maior, 

CORPUL................. ARMATĂ Md. P 

Cercul Teritorial .........................  Art. 177 R.L.R. 

Contingentul .......................  

CERTIFICAT DE AMÂNARE nr .............................  

DE SERVICIUL MILITAR PENTRUCONTINUARE DE STUDII 

Noi, colonel  ......................................................... , comandantul Cercului Teritorial 

........................  , având în vedere dispoziţiunile art. 179 din regulamentul Legii asupra 

recrutării armatei şi ordinul Corpului  ............ Armată nr ...........  din  .................. , certificăm că 

tânărul  .................... , fiul lui  ................. şi al  ............... , născut în anul  ...... luna  ....................  

ziua  ....... , în comuna  .................... , judeţul  ...................... , locuind în comuna  ........................  

judeţul  .................... , având semnalmentele: părul  ................... , ochii ..... , nasul  ......... , bărbia 

....... , faţa ........ , sprâncenele  ......... , fruntea  .............  gura  ...... , semne particulare  .................. , 

înscris în registrul matricol nr ......... , pe baza actelor depuse, este amânat de serviciul militar de 

la 15 octombrie..... până la 15 octombrie ........, pentru continuarea studiilor la .............................  

(şcoala ori facultatea) pe anul şcolar .............., iar până la 1 octombrie ...... va depune la Cercul 

Teritorial ................. certificatul prin care să probeze că urmează regulat cursurile şi că a trecut 

examenele la timp la şcoala (facultatea), pentru care a obţinut amânarea, contrariu va pierde 

pentru viitor dreptul la amânare şi va fi încorporat cu clasa ..................................  

Acest certificat este valabil până la 15 octombrie ...................  
Comandantul Cercului Teritorial, 

Colonel, Şeful biroului 1 recrutare, 

L.S. Maior, 

L.S. 

Ziua ........ , luna .................. , anul .................  

Md. R 

Art. 87, R.L.R. 

  

ADEVERINŢA 

de prezentare înaintea consiliului de recrutare, clasa anului pentru tânărul  

Anul ..........  
 

Comuna  ........ , 
Luna .........  Domiciliat plasa ............... , 
Ziua...............  

 

judeţul ...............  
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Asupra rezultatului recrutării tinerilor din clasa  ...........................................................  a 

comunei .......................... (circumscripţiei) .....................................  

Astăzi, ....................................................................................  

CONSILIUL DE RECRUTARE FIIND COMPUS DIN: 

........................................................ , Preşedinte; 

........................................................ , Şeful biroului recrutării; 

........................................................ , Medicul recrutor: 

(Reprezentantul respectiv al autorităţii administrative). 

procedând la recrutarea tinerilor din clasa anului .............................  din comuna  .....................  

(circumscripţia)  ....................... , conform Legii asupra recrutării armatei, a verificat prezenta 

tabelă de recensământ a recrutării, citind în auzul tuturor modificările făcute conform art. 82 din 

regulamentul Legii asupra recrutării armatei, după cum se notează în dreptul fiecărui tânăr. 

Această tabelă, astfel îndreptată, cuprinde rezultatul următor: 

Înscrişi pe tabelele de recensământ ale recrutării .........................  

Şterşi de pe tabelele recrutării .....................................................  

Rămaşi buni, dintre care .............................................................  

1. Infanterie. 10. Art. 17 R.L.R. 

2. Cavalerie. 11. Prezenţi, reprezentaţi. 

3. Artilerie. 12. Cetăţeni străini. 

4. Care de luptă. 13. Excluşi pentru condamnaţi la pedepse criminale.  

5. Aviaţie. 14. Excluşi ca evrei. 

6. Jandarmi. 15. Amânaţi pentru studii. 

7. Grăniceri. 16. Amânaţi medical. 
132 133

 
8.  Pompieri. 17. Inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul 
obştesc. 
9.  Art. 16 R.L.R. 18. Inapţi pentru orice serviciu. 

                                                        
* Una din categoriile prevăzute mai jos: 

133 Bun pentru serviciul militar combatant; 

2) Bun pentru serviciul militar auxiliar; 

3) Amânat medical; 

4) Inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc; 

5) Inapt pentru orice serviciu; 

6) Recrutat în absenţă; 

7) Scutit ca supus străin; 

8) Exclus pentru condamnări criminale; 

9) Exclus ca evreu. 

 

Comuna ...............  
Plasa .....................  

Numele 
Părinţilor 

Fiul lui ................... 
şi al........................  

 Judeţul......................................  ......  Profesia .........................................................  

R
E

C
R

U
 

T
A

T
 

Anul ....................... , luna .........  ................................ , ziua .. 

  

*)  ....................................................................  Arma ........................................  
 

 ........................... , anul ........................ , luna.............  ............ , ziua ................  

Preşedintele consiliului de recrutare, 
 

Judeţul....................  Md. S, lit. a. 
Plasa  ......................  Art. 88, al. 4, R.L.R. 

Comuna ...................  
 

Clasa  ......................   

PROCES-VERBAL nr. 
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Preşedintele consiliului de recrutare, T. ..............................................  
Colonel, MembriiJ  ..................................... , medic secundar 

N.B. - Acest proces-verbal se va adăuga la finele fiecărei tabele de recensământ (ambele exemplare), după terminarea 

recrutării. 

Judeţul....................  Md. T 

Plasa .......................  Art. 144, lit. e, R.L.R. 

Comuna ..................  

CERTIFICAT 

Noi,  ................................. , primarul  ........................... , în puterea art. 35 din Legea 

asupra recrutării armatei, pe baza cererii înregistrată la nr ....................... din ................... , certific 

că tânărul  .......................... , fiul d-lui  ......................  şi al d-nei  ..........................., născut în 

comuna  ................. , domiciliat în această  ................................  de  ...........  ani,  ............  luni, 

.............. şi având semnalmentele următoare: 

1. Talia  ................  metri  ....... , cm  ...........  5. Sprâncenele  .................................................  

2. Părul  ......................................................  6. Ochii  ...........................................................  

3. Faţa  .......................................................  7. Nasul  ...........................................................  

4. Fruntea ............................................  8. Semne particulare ........................................  

Este cetăţean român şi domiciliat în această comună de la .......................................... şi 

până astăzi n-a fost condamnat niciodată la o pedeapsă criminală sau corecţională, pentru furt, 

escrocherie, abuz de încredere sau atentat la bunele moravuri, bucurându-se de drepturile civile şi 

în general purtarea sa este bună şi nu lasă nimic de dorit. 

Pentru care eliberez prezentul certificat. 

Făcut la ....................... 19 ........ , luna .................  

Primăria oraşului ...................... sau comunei ....................  
(Urmează semnătura) 

(Ştampila) 
Nr. 
Secretar sau notar, 

CORPUL................ ARMATA Md. V 
Cercul Teritorial ........................ Art. 42 R.L.R. 

CERTIFICAT nr ..  

Se certifică de noi că  ...................................  (numele şi prenumele), contingentul 

.......... , matricol nr ......................... , de naţionalitate .............................. , născut în comuna 

................... , judeţul  .................... , în anul .............. , luna ................... , ziua ................ , fiul lui 

...................  şi al ..................... , aparţinând Cercului Teritorial  ................................şi făcând 

parte din ............................ (unitatea respectivă), îndeplineşte condiţiunile cerute de art. 42 

din regulamentul Legii asupra recrutării armatei pentru a putea pleca în străinătate  pe timp 

de .....................pentru ...........................   
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ziua 

În caz de chemare se va prezenta la unitate în termenul legal. 

Comandantul Cercului Teritorial, 

Colonel, 

(L.S.). Şeful biroului mobilizării, 

Anul ................. , luna
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I N S T R U C Ţ I U N I 5 

ASUPRA APTITUDINILOR FIZICE PENTRU SERVICIUL MILITAR 

CAPITOLUL I 

Generalităţi 

Art. 1. - Instrucţiunile de faţă vor servi pentru punerea în aplicare a regulamentului Legii asupra recrutării 

armatei şi pentru selecţionarea elementelor armatei, atât din punct de vedere fizic, cât şi din punct de vedere medical.  

Modul de exploraţie 

Art. 2. - Omul se va examina dezbrăcat complet, cu călcâiele lipite, vârfurile picioarelor puţin depărtate între 

ele, corpul şi capul drept, braţele în poziţia lor naturală, palma deschisă şi întoarsă înainte.  

Aruncând o privire generală, se vor putea aprecia viciile de conformaţiune şi toate acele stări, care nu lasă 

nici o îndoială asupra inaptitudinii individului, precum debilitatea însemnată, diformităţi ale feţei şi ale corpului, 

tumorile, pierderile parţiale sau totale ale unui organ (ochi, nas, urechi etc.), sau ale unui membru etc. 

Se va trece apoi succesiv la examinarea parţială şi minuţioasă a diferitelor regiuni ale corpului, începând cu 

capul şi procedând în fiecare regiune de la exterior către interior. 

Se vor cerceta prin toate mijloacele de investigaţiune disponibile, fiecare organ, spre a se asigura dacă: 

a) Nimic nu împiedică libertatea mişcărilor; 

b) Nu există vreo conformaţie incompatibilă cu orice fel de serviciu; 

c) Din cauza debilităţii corporale, a unei stări morbide sau unei boli existente, sănătatea sau chiar viaţa 

individului nu s-ar compromite prin vreuna din circumstanţele inerente serviciului (militar sau obştesc); 

d) Nu există vreo infirmitate sau defect, care fără a împiedica exerciţiul funcţiunilor, ar fi de natură să 

provoace dezgustul sau batjocura camarazilor şi din acest punct de vedere, ar crea o incompatibilitate cu viaţa în 

comun a camarazilor. 

Medicii militari vor întrebuinţa în examenul ce fac, numai mijloace de explorare care nu aduc atingerea 

moralei sau sănătăţii individului. 

Orice intervenţie chirurgicală (afară de explorările simple, prin orificii naturale, ca: gură, nas, urechi etc.), 

cum şi anestezia, sunt interzise în faţa consiliului de recrutare. 

Art. 3. - Măsurătoarea taliei şi perimetrului toracic sunt obligatorii pentru toţi tinerii prezenţi la consiliul de 

recrutare; greutatea corpului se va lua numai în anumite cazuri, cum se va arăta în cuprinsul acestor instrucţiuni.  

Art. 4. - Talia se măsoară cu antropometrul. Omul, complet dezbrăcat, cu călcâiele lipite unul de a ltul, va sta 

vertical, astfel ca occipitalul, partea dorsală a trunchiului şi călcâiele să atingă linia verticală gradată a 

antropometrului. 

Se coboară apoi linia orizontală, a aparatului până când se reazămă pe creştet şi se citeşte cifra la care s -a 

oprit această linie. 

Când recrutul caută să simuleze măsurătoarea taliei, se face în poziţia orizontală. Pentru aceasta, tânărul se 

culcă întins pe spate. Se măsoară cu panglica metric distanţa între 2 planuri vertical, ce trec unul prin creştet şi celălalt 

prin tălpile picioarelor. 

Talia astfel măsurată, întrece cu aproape un centimetru pe cea măsurată vertical, deci, pentru a înscrie 

adevărata talie, se scade un centimetru din lungimea măsurată orizontal.  

Art. 5. - Perimetrul toracic se va măsura cu o panglică metrică inextensibilă, aplicată perfect orizontal 

împrejurul toracelui, astfel ca marginea sa superioară să fie imediat sub mamelon, pe areolă. Se va întinde uşor, astfel 

ca să fie în contact cu suprafaţa pielii, fără a o strânge şi fără a comprima ţesuturile. Capetele panglicii se vor încrucişa 

pe stern, astfel ca marginea superioară a unuia să vină în contact cu marginea inferioară a celuilalt.  

In timpul acestei măsurători, omul va sta în picioare cu capul drept, umerii traşi înapoi pentru ca omoplaţii 

să nu proemine mult, ci să fie bine lipiţi de torace. 

Se va citi măsura în momentul repausului respirator de la sfârşitul expiraţiei.  
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Art. 6. - Toate aceste examene sunt publice, în şedinţă. Dacă un tânăr cere şi medicul recrutor crede necesar, 

examinarea se poate face în şedinţă secretă la care însă asistă întreg consiliul de recrutare. 

Art. 7. - Medicul recrutor este în drept a face propuneri asupra aptitudiniii fizice a recrutului. Certificatele 

medicale prezentate consiliului de recrutare, au numai o valoare informativă. Actele eliberate de autorităţile publice se 

iau în seamă în măsura în care concordă cu constatările medicului recrutor în şedinţă. Toate aceste acte se vor păstra 

la Cercul Teritorial. 

Este interzis medicilor militari a elibera orice certificate în vederea recrutării. 

Cazurile asupra cărora consiliul de recrutare este în divergenţă cu medicul, se referă Corpului de Armată 

respectiv. 

Art. 8. - Orice certificate de clasare, trebuie să cuprindă nu numai diagnosticul bolii sau infirmităţii, dar şi 

detaliile care motivează hotărârea medicală (de exemplu: talia, perimetrul, greutatea, musculatura etc.). La 

certificatele întocmite la corpurile de trupă se vor ataşa şi avizele serviciilor spitaliceşti, în cazurile când bolnavii au 

fost trimişi pentru stabilirea diagnosticului. Toate certificatele vor purta fotografia respectivă.  

Art. 9. - Medicul recrutor are nevoie de: 

a) O panglică metrică inextensibilă, lungă de 1,50 m; 

b) Un antropometru compus dintr-o platformă jos, o linie verticală unită cu platforma şi gradată până la 2 

m, în lungul căreia se mişcă o altă linie orizontală; 

c) Un cântar-basculă; 

d) Stetoscop, răsunător de pleoape, apăsător de limbă.  

Aparatele de la literele b, c împreună cu instrucţiunile de faţă se vor procura prin îngrijirea Cercurilor 

Teritoriale, iar cele de la literele a şi d vor fi aduse de medicul recrutor. 

Art. 10. - Asistenţa judiciară sau medicală în favoarea tinerilor înscrişi este interzisă în faţa consiliului de 

recrutare. 

CAPITOLUL II 

Bolile generale 

Art. 11. - Vor fi clasaţi: 

a) La prima recrutare, tinerii sănătoşi care au talia minimă 1,48 m, buni pentru serviciul militar 

combatant; 

b) Tinerii care au talia sub 1,48 m, vor fi amânaţi în anul următor, dacă îşi menţin talia sub 1,48 m, vor fi 

clasaţi ca apţi pentru serviciul militar auxiliar; 

c) Se vor clasa ca inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul obştesc, tinerii care au talia sub 

1,45 m. 

Art. 12. - Raportul dintre talie şi perimetrul toracic va fi determinat în toate cazurile de cerinţele de sănătate 

şi aptitudine la serviciu. Limita inferioară a perimetrului toracic este 0,76 cm.  

Gradul de dezvoltare fizică se va aprecia după anumite simptome, care deşi luate în parte nu constituie o  

boală, totuşi sunt semnele unei predispoziţii morbide a organismului, care îl fac inapt de a suporta greutăţile 

serviciului. 

Debilitatea fizică generală pronunţată fără leziuni organice, motivează amânarea. După amânare se 

clasează: bun pentru serviciul militar combatant, bun pentru serviciul militar auxiliar, inapt pentru serviciul militar, 

dar apt pentru serviciul obştesc, după caz. 

Art. 13. - La serviciul militar auxiliar vor fi repartizaţi oameni cu defecte fizice care se vor arăta la fiecare, la 

capitolul respectiv. 

Art. 14. - Obezitatea constituie motiv pentru clasare ca bun pentru serviciul militar auxiliar, dacă omul este 

diform şi prezintă greutate în respiraţie şi turburări circulatorii. Dacă diformitatea şi turburările circulatorii şi 
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respiratorii sunt exagerate, va fi clasat inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Art. 15. - Bolile prin carenţă, când au produs leziuni ireversibile, motivează clasarea ca impropriu pentru 

orice serviciu: 

a) Pelagra, numai atunci când este asociată cu manifestaţiuni nervoase, mintale, digestive evidente şi 

debilitate fizică generală, după observaţie în spital;  

b) Scorbutul, numai atunci când este însoţit de caşexie pronunţată, după tratament în spital şi numai când 

este rebel la tratament. 

Art. 16. - Lepra, în orice stadiu evolutiv şi sub orice formă clinică, este motiv de clasare ca inapt pentru orice 

serviciu, numai după observaţie în spital. 

Art. 17. - Tumorile voluminoase, maligne sau benigne neoperabile, precum şi acelea care prin numărul, 

volumul sau sediul lor, constituiesc diformităţi însemnate, sau un obstacol evident în funcţionarea unui organ sau în 

libertatea mişcărilor, constituiesc motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Art. 18. - Rahitismul, cu deformaţiuni osoase pronunţate şi oprire în dezvoltare, motivează clasarea ca inapt 

pentru orice serviciu. 

Art. 19. - Diabetul consomptiv motivează clasarea ca impropriu pentru orice serviciu. Diabetul simplu 

motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, ambele după observaţie în spital.  

Art. 20. - Hemopatiile grave, ca: anemia pernicioasă, icterul hemolitic, hemofilia, limfogranulomatoza 

(Hodgkin), leucemiile, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Art. 21. - Cicatricele, fibrozele, sclerozele sau sequelele, evidente consecutive leziunilor tuberculoase rânduite 

la diferitele organe, sunt motive de clasare ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, 

dar apt pentru serviciul obştesc, după observaţie în spital.  

Tuberculoza activă şi evolutivă în toate formele şi la orice organ, motivează clasarea ca inapt pentru orice 

serviciu, după observaţie în spital. 

Tuberculoza pulmonară cu caşexie, cexalgie sau artritele tuberculoase fistulizate cu deformaţiuni ale 

membrelor, ankiloze şi atrofii musculare, morbul lui Pott evident, motivează clasarea ca inapt pentru or ice serviciu. 

Art. 22. - Reumatismul cronic deformat motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru 

serviciul obştesc, după observaţie în spital.  

Art. 23. - Când un tânăr prezintă simultan mai multe boli sau infirmităţi, deşi fiecare din ele luată în parte 

poate fi compatibilă cu serviciul militar combatant, toate însă considerate la un loc pot constitui motiv de clasare, ca 

bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după  

observaţie în spital şi numai în raport cu turburările funcţionale.  

CAPITOLUL III 

Bolile nervoase 

Art. 24. - Toate bolile nervoase organice definitive se clasează după cum urmează:  

a) Bolile cerebrale, leziunile de focar ca: hemoragiile şi sequelele lor, hemiplegia, diplegia, monoplegia, 

afazia, sindromele cerebrale, cerebeloase, edunculare, protuberanţiale, bulbare şi ale nucleilor cenuşii centrali 

(subcorticali: sindroamele corpului striat, atetoza, chorea cronică, choreoatetoza, maladia lui Parkinson, Wilson etc.) şi 

leziunile difuze ca: sequelele de encefalită de orice natură (sindromul parkinsonian, sindromul excite -motor, 

turburările mintale etc.), sclerozele cerebrale, necefalopatiile infantile, hidrocefaliile, precum şi sequelele de meningite 

acute de orice natură, sequelele de hemoragie meningee şi de traumatisme cranio- cerebrale definitive şi însoţite de 

incapacitate funcţională pronunţată, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital. 

Sindroamele sus enumerate, care nu au un caracter definitiv şi capacitatea funcţională este foarte uşor 

redusă, motivează amânarea sau clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul mil itar, 

dar apt pentru serviciul obştesc, după observaţie în spital.  
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Paralizia generală progresivă în orice stadiu, chiar în perioada de remisiune impune clasarea ca inapt 

pentru orice serviciu, după observaţie şi tratament în spital.  

Gângăveala, în grad uşor şi mijlociu, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar; gângăveala 

accentuată motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc.  

Sifilisul nervos, adică determinările sifilisului asupra sistemului nervos fără turburări funcţionale, se 

clasează ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, 

după observaţie în spital; 

b) Bolile medulare traumatice, infecţioase tumorale, degenerative, difuze sau sistematizate (poliomielita 

anterioară cronică, atrofia musculară spinală, tip Aran- Duchenne, scleroza laterală amiotrofică, tabesul, sclerozele 

combinate primitive, maladia lui Friederich, heredoataxia cerebeloasă, paraplegia spasmodică familială, atro fia 

musculară tip Charcot-Marie şi sclerozele combinate secundare; degerescenţe combinate subacute, scleroza combinată 

a anemiei pernicioase, a bătrânilor, a stărilor toxice şi infecţioase, sclerozele combinate şi mielitele alcoolice, ale 

tuberculozei şi altor maladii nervoase, paralizia spinală spastică (Erb), tabesul dorsal spasmodic al lui Charcot, 

scleroza primitivă a cordoanelor laterale (Dejerine şi Sotas), tabesul combinat, ataxo -spasmodic, sclerozele combinate 

cu sindromul fibrelor lungi, precum şi bolile medulare nesistematizate, compresiunile medulare şi leziunilor 

traumatice, hematomielita, scleroza în plăci, sequelele de poliomielită (Heine-Medin) şi de mielită acută în raport cu 

leziunile definitive ale măduvei şi mielita cronică, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie şi 

tratament în spital. 

Sequelele meningitelor spinale acute, a hemoragiilor meningee, a meningitelor seroase şi pahimeningita 

servicală cronica hipertrofică, în raport cu incapacitatea funcţională, motivează de asemeni clasarea ca bun pentru 

serviciul militar auxiliar, ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc sau inapt pentru orice 

serviciu, după observaţie în spital. 

Toate bolile medulare cu tulburări trofice şi funcţionale foarte pronunţate, ca: paraplegiile definitive cu 

atrofii musculare, escare întinse, tulburări sfincteriene, deformaţii de segmente ale membrelor, motivează clasarea ca 

inapt pentru orice serviciu; 

c) Leziunile definitive ale rădăcinilor nervoase, ale plexurilor nervoase, ale nervilor cranieni şi rahidieni, 

desequelele nevrite şi polinevrite, nevralgia trigemenului, cauzalgia cu tulburări trofice, motivează clasarea pentru 

amânare, bun pentru serviciul militar auxiliar, inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc sau inapt 

pentru orice serviciu după observaţie şi tratament în spital.  

Paralizia facială definitivă cu lagoftalmie motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt 

pentru serviciul obştesc; 

d) Maladiile nervoase familiale motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar, inapt pentru 

serviciul militar dar apt pentru serviciul obştesc sau inapt pentru orice serviciu în raport cu gradul de incapacitate 

funcţională, după observaţie în spital; 

e) Maladiile muşchilor, miopatiile primitive de orice tip, maladia lui Thompson, miotonia atrofică, miotonia 

congenitală, miastenia gravă, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu sau inapt pentru serviciul militar, dar 

apt pentru serviciul obştesc, după observaţie în spital; 

f) Nevrozele psiho-motrice: spasme, ticuri, mioclonii, crampe funcţionale profesionale, motivează clasarea 

ca bun pentru serviciul militar auxiliar, după tratament în spital.  

Spasmul facial, foarte accentuat şi definitiv, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt 

pentru serviciul obştesc, după observaţie în spital; 

g) Sindroamele endocrine-vegetative şi tulburările trofice, se clasează astfel: 

- Guşa exoftalmică cu simptome pronunţate, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după 

observaţie şi tratament în spital; 

- Basedowul frust şi hipertiroidismul, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar, sau inapt 

pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc; 
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- Cretinismul, infantilismul tiroidian, mixedemul şi caşexia strumiprivă evidente, motivează clasarea ca 

inapt pentru orice serviciu; 

- Tetania motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar, iar în caz de tiro-paratidoidectomie, 

clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital; 

- Gigantismul cu talie peste 2 metri, nanismul, acromegalia, acondroplazia, adipoza dureroasă Dercum cu 

tulburări funcţionale accentuate, maladia lui Cushing, caşexia hipofizară, diabetul insipid cu caşexie, motivează 

clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital; 

- Infantilismul hipofizar şi sindromul adipoza-genital, motivează amânarea, după care se clasează ca bun 

pentru servicul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după observaţie în 

spital; 

- Tulburările fiziopatice, sclerodemio, trofedemul cronic, neurofibromatoza, morbul perforant, maladia lui 

Dupuytren, sindromul lui Raynaud, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu sau inapt pentru serviciul 

militar, dar apt pentru serviciul obştesc, în raport cu gradul de incapacitate funcţională după o observaţie în spital.  

Hemiplegiile sau paraplegiile complete cu deformaţiuni ale membrelor şi retracţii tendinoase ireductibile, cu 

picior strâmb paralitic, atrofii musculare accentuate, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu.  

Toate bolile organice ale sistemului nervos central, periferic şi vegetativ, care au infirmităţi definitive 

împiedicând funcţiunile organelor, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţia în spital, chiar 

dacă nu au fost menţionate în aliniatele de mai sus. 

Bolile mintale 

Art. 25. - In general, alienaţiunea mintală confirmată în spital, motivează clasarea ca inapt pentru orice 

serviciu (Chiar în remisiune sau vindecat, un alienat nu trebuie să intre sau să rămână în armată). 

La clasarea ca inapt pentru orice serviciu, în cazul bolilor mintale, se vor lua în consideraţie numai ca 

documentare, certificatele medicale însoţite de copia de pe foaia de observaţie clinică eliberate de spitalele de boli 

mintale şi nervoase, sau de ospicii de stat, semnate de medicul şef al serviciului, unde a fost internat.  

Clasarea bolilor mintale se face după cum urmează:  

a) Infirmităţile psihice de evoluţie (degenerescenţele psihice şi somato-psihice); 

- Degeneraţii în grad uşor (Degeneraţii superiori): dezechilibrul psihic uşor, nervosismul constituţional, 

hiperemotivii şi fricoşii, nevroza anxioasă, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar, după observaţie 

în spital; 

- Debilitatea mintală, uşoară şi infantilismul psihic uşor, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul 

militar, dar apt pentru serviciul obştesc; 

- Degeneraţii mijlocii: debilitatea mintală, degenerescenţă cu psihoză, motivează clasarea ca inapt pentru 

orice serviciu, după observaţie în spital; 

- Degeneraţii inferiori: monstruozităţile psihice (imbecilitatea şi idioţia), motivează clasarea ca inapt pentru 

orice serviciu (cu acte de notorietate); 

- Nebunia morală (moral insanity), precum şi perversiunile sexuale doveditoare (homosexualitatea, 

masochismul, bestialitatea, sadismul, necrofilia), dacă sunt însoţite şi de alte simptome care intră în cadrul nebuniei 

morale, după observaţia în spital, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc;  

- Infirmităţile psihice de involuţie, scăderea globală a funcţiunilor psihice, demenţa senilă sau arterio -

sclerotică, senilitatea precoce, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţia în spital;  

b) Psihozele se clasează după cum urmează:  

- Mania simplă, acută, subacută şi cronică, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după 

observaţie în spital; 

- Melancolia, psihoza maniaco-depresivă, siclofrenia, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu; 
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- Confuzia mintală acută vindecată în spital, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau 

inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc; 

- Confuzia mintală cronică este motiv de clasare ca inapt pentru orice serviciu;  

- Demenţa precoce, schizophrenia, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în 

spital; 

- Tulburările schizoide, sindroamele schizofrenice, vindecate, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul 

militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după observaţie în spital;  

- Delirul cronic sistematizat, paranoia cu toate formele motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, 

după observaţie în spital; 

- Psihopatiile prin traumatisme, exo sau auto-intoxicaţiuni (alcoolismul cronic, cu tulburări psihice, psihoza 

alcoolică cronică, demenţă alcoolică, toxicomaniile), eteromania, cocainomania, morfinomania etc.) motivează clasarea 

ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după caz;  

- Diatezele cu tulburări demenţiale motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în 

spital; 

- Psihonevrozele, obsesiile şi fobiile, precum şi ideile ipohondriace uşoare, motivează clasarea ca bun pentru 

serviciul militar auxiliar, după observaţie în spital;  

- Obsesiile şi fobiile, precum şi ideile ipohondriace cu caracter psihotic, precum şi impulsiunile, motivează 

clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital;  

- Epilepsia simptomatică, rebelă la tratament, epilepsia esenţială motorie sau psihică, precum ş i epilepsia 

Jaksoniană, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

CAPITOLUL IV 

A. Bolile capului 

Art. 26. - Favusul, când este în perioada atrofică, cu cicatrice întinse şi alopecie, ce depăşeşte, în suprafaţă 

jumătatea pielii capului, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, 

dar apt pentru serviciul obştesc, după observaţie şi tratament în spital. 

Art. 27. - Chelia cicatricială, ocupând mai mult de jumătatea suprafeţei capului, motivează clasarea ca bun 

pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc,  după caz. 

Art. 28. - Tumorile maligne ale capului, precum şi meningocelul ori encefalocelul, motivează clasarea ca inapt 

pentru orice serviciu. 

Art. 29. - Tumorile benigne în cazul când sunt întinse, voluminoase şi inoperabile, motivează clasarea ca 

inapt pentru orice serviciu sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după caz.  

Art. 30. - Pierderea de substanţă osoasă în toată grosimea oaselor craniului pe orice întindere, motivează 

clasarea ca inapt pentru orice serviciu sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după caz.  

Art. 31. - Deformaţiile pronunţate ale capului, figura monstruoasă, atunci când prin dezvoltarea lor sunt 

cauze de repulsiune sau ridicol, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar dar apt pentru serviciul obştesc, 

după observaţie în spital. 

Art. 32.- Corpii străini intracranieni, sunt motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în 

spital. 

B. Bolile urechii 

Art. 33. - Otita medie supurată cronică bilaterală, este motiv de clasare ca inapt pentru serviciul militar dar 

apt pentru serviciul obştesc, după amânare. 

Art. 34. - Otita medie supurată cronică monolaterală, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar 

auxiliar, după amânare. 
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Art. 35. - Surditatea monolaterală, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar, după 

observaţie în spital. 

Scăderea pronunţată de auz bilaterală, cu sau fără leziuni obiective otice, motivează clasarea ca inapt pentru 

serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după observaţie în spital.  

Scăderea mijlocie de auz, cu sau fără leziuni otice, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar 

auxiliar. 

Surditatea completă şi surdo-mutitatea, de notorietate publică, motivează clasarea ca inapt pentru orice 

serviciu, sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după caz.  

Art. 36. - Atrofia pronunţată a pavilionului, precum şi aderenţele totale şi tumorile erectile voluminoase, 

operabile, sunt motive de clasare ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt 

pentru serviciul obştesc, după internare în spital.  

Lipsa totală a pavilionului unei urechi şi imperforaţia congenitală a unuia din conducte, sunt motive de 

clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Art. 37. - Stenoza definitivă a ambelor conducte auditive externe ca şi stenoza bilaterală a trompei lui 

Eustache, otita medie cronică adezivă sau scleroasă, cu îngroşarea sau opaciefierea timpanelor cu sinechii ale acestor 

membrane cu anchiloza escioarelor, cu sau fără producţiune de zgomote subiective anormale, otospongioza, sunt 

motive de clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, dacă prezintă şi scădere 

pronunţată de auz şi numai după observaţie în spital. 

Art. 38. - Evidarea petromastoidiană, monolaterală este motiv de clasare ca inapt pentru serviciul militar, 

dar apt pentru serviciul obştesc; când este bilaterală, este caz de clasare ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 39. - Labirintele cronice, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Art. 40. - Mastrodoctomia simplă vindecată, motivează clasarea bun pentru serviciul militar combatant.  

C. Bolile nasului 

Art. 41. - Lipsa nasului, diformităţile nasului, perforaţia largă a cloazonului de orice natură, cu tulburări în 

vorbire şi în respiraţie, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc.  

Art. 42. - Ozena, după tratament în spital, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt 

pentru serviciul obştesc. 

Art. 43. - Lupusul întins al nasului ulcerat motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 44. - Scleromul, după observaţie în spital motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu. 

Art. 45. - Fibronul naso-faringen, operat şi recidivate, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, 

altfel, inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc.  

Art. 46. - Pansinusitele operate şi recidivate, fistulizate, sunt motive de clasare ca inapt pentru serviciul 

militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după observaţie şi tratament în spital.  

D. Bolile gurii 

Art. 47. - Lipsa sau caria întinsă şi pronunţată a unui mare număr de dinţi şi cu gingiile normale, având cel  

puţin 6 dinţi antagonişti corespunzători, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar combatant.  

Sub 6 dinţi antagonişti corespunzători, bun pentru serviciul militar auxiliar.  

Evidenţa completă a unui singur maxilar, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar. 

Edentaţia completă a ambelor maxilare, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru 

serviciul obştesc. 

Lipsa sau caria întinsă sau totală a dinţilor, însoţită de ulceraţii cronice şi fongozităţi ale gingiilor când 

produce o stare general rea cu denutriţie, fiind incurabile, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 48. - Gura de lup cu despicarea chiar mică a boltei, este motiv de clasare ca bun pentru serviciul militar 

auxiliar, sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, dacă produce jenă funcţională pronunţată.  
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Art. 49. - Cicatricele vicioase, aderente cheloide, când produc jenă funcţională pronunţată sau desfigutează 

faţa, sunt motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul 

obştesc, după observaţie în spital. 

Art. 50. - Atrofia maxilarului inferior, fracturile neconsolidate, pseudoartrozele, esteo-mielitele cronice, lipsa 

de substanţă osoasă a maxilarului inferior, jenând masticaţia, luxaţiile nereduse şi anchiloza definitivă a articulaţiei 

temporo-maxilare, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru 

serviciul obştesc, după caz. 

Art. 51. - Pierderea unei porţiuni apreciabile din limbă, cicatricele vicioase, diviziunea congenitală sau 

accidentală sunt motive de clasare ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt 

pentru serviciul obştesc, după caz. Atrofia şi paralizia limbii, hipertrofia definitivă însoţită de procidenţă, aderenţele 

congenitale sau dobândite, jenând vorbirea şi deglutiţia, precum şi tumorile neoperabile ale acestui organ, motivează 

clasarea ca inapt pentru orice serviciu. 

Art. 52. - Fistulele salivare externe şi slaboreea motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt 

pentru serviciul obştesc, după tratament şi observaţie în spital.  

Aderenţele neoperabile, absenţa sau perforaţia întinsă a vălului palatin, cu tulburări în deglutiţie şi fonaţie, 

motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc.  

Perforaţiile mici ale vălului palatin, dacă nu sunt însoţite de tulburări în deglutiţie şi vorbire, motivează 

clasarea ca bun pentru serviciul militar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după 

observaţie în spital. 

E. Bolile gâtului 

Art. 53. - Adenopatiile cervicale cronice în masă, voluminoase, caseificate sau supurate ori nu, sunt motive de 

clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după amânare şi observaţie în spital; numai 

când sunt ulcerate şi fistulizate, se clasează inapt pentru orice serviciu. Cicatricele consecutive acestor adenite, precum 

şi cele ivite în urma oricăror altor leziuni, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul 

obştesc numai atunci când sunt multiple, întinse, neregulate sau cheloidiene. 

Fistulele branchiale, congenitale, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar.  

Art. 54. - Torticolisul pronunţat şi definitiv motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt 

pentru serviciul obştesc. 

Art. 55. - Guşa chistică sau parenchimatoasă, care prin volumul său mai mare ca un ou de gâscă şi 

situaţiunea sa anatomică, provoacă tulburări funcţionale pronunţate sau jenează în mod evident portul uniformei, 

motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după tratament în spital.  

F. Bolile laringelui, faringelui şi esofagului 

Art. 56. - Leziunile traumatice ale laringelui, atunci când sunt însoţite de alteraţiuni grave ale respiraţiei şi 

vorbirii, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 57. - Laringita tuberculoasă şi neoplasmul laringian, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, 

după observaţie în spital. 

Art. 58. - Paralizia coardelor vocale, monolaterală, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar 

auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Paralizia bilaterală a coardelor vocale cu tulburări în fonaţie şi respiraţie, este motiv de clasare ca inapt 

pentru orice serviciu. 

Art. 59. - Viciile de conformaţie şi strâmtorile definitive ale faringelui, laringelui şi traheii, fistule, laringeale 

traheale definitive, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, dacă sunt 
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însoţite de tulburări funcţionale minime: când tulburările funcţionale sunt accentuate, atunci motivează clasarea ca 

inapt pentru orice serviciu. 

Art. 60. - Dilataţia pronunţată a esofagului, megaesofagul, strâmtorile definitive, diverticulele, tumorile şi 

varicele esofagului, neoperabile sau operate şi recidivate, cu tulburări de nutriţie, motivează clasarea ca inapt pentru 

orice serviciu, după observaţie în spital.  

G. Bolile de ochi 

Art. 61. - Anomaliile de refracţie şi anume: miopia, hipermetropia şi astigmatismul măsurate la skiascopie, 

cu paralizia acomodaţiei, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar combatant, când acuitatea vizuală prin 

corecţiunea cu lentile ajunge la cel puţin 1/2 la ochiul drept şi 1/10 la ochiul stâng şi dacă viciul de refracţie nu trece de 5 

dioptrii. 

Toţi tinerii având unul din viciile de refracţie enumerate mai sus, vor fi clasaţi buni pentru serviciul militar 

auxiliar în cazul când, după corecţiune, acuitatea vizuală revine la cel puţin 1/3 pentru un ochi şi 1/20 pentru celălalt şi 

dacă viciul de refracţie nu trece de 10 dioptrii. 

Toate cazurile în care acuitatea vizuală este cuprinsă între limitele prevăzute la aliniatul precedent şi 1/6 la 

ambii ochi, constituiesc motive de clasare ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar 

apt pentru serviciul obştesc. 

Când acuitatea vizuală este scăzută sub 1/6 la ambii ochi, indiferent de viciile de refracţi i, este motiv de 

clasare inapt pentru orice serviciu. De asemenea, cazurile în care viciul de refracţie trece de 12 dioptrii, sunt motive de 

clasare ca inapt pentru orice serviciu, chiar dacă acuitatea vizuală este egală cu 1. 

Art. 62. - Ambliopia, amauroza, hemianopsiile sunt cazuri de clasare inapt pentru serviciul militar, dar apt 

pentru serviciul obştesc, după observaţie în spital în raport cu prevederile art. 61. 

Reducerea bilaterală a câmpului vizual fie că lasă liberă numai zona centrală şi zonele ce le mai apropiate de 

centru, fie că se prezintă sub formă de lacune, astfel ca în total câmpul vizual să se reducă la jumătate, reducere de 

origine centrală şi fără leziuni apreciabile, sunt cazuri de clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru 

serviciul obştesc, după observaţie în spital. Se vor întrebuinţa toate mijloacele pentru a dejuca tentaţiunile de simulare.  

Art. 63. - Discromatopsiile motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar; acromatopsiile sunt 

motive de clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc.  

Art. 64. - Cicatricele vicioase, ankiloblefarom (aderenţa pleoapelor de bulbul ocular), trichiaza, însoţită de 

leziuni corneene definitive, ptozisul mono sau bilateral (când în privirea orizontală pupila este acoperită), lagoftalmia, 

chiar unilaterală şi coloboma pleoapelor, sunt motive de clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru 

serviciul obştesc. 

Blefaritele ulceroase sau rebele la tratament, cu îngroşarea marginilor pleoapelor şi cu pierderea ireparabilă 

a cililor, sunt motive de clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc . 

Cazurile de blefarită, care nu au ajuns în stadiul de mai sus, sunt motive de amânare, după care se poate 

clasa ca bun pentru serviciul militar auxiliar. 

Ectropionul pronunţat bilateral, împiedicând acoperirea completă a corneei este motiv de clasare ca inapt 

pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc; monolateral, se va clasa ca bun pentru serviciul militar 

auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după caz.  

Art. 65. - Epifora foarte pronunţată, dacriocistita supurată şi fistulele lacrimale, motivează clasarea ca inapt 

pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după observaţie în spital.  

Art. 66. - Pterigionul inoperabil, atingând centrul corneei şi reducând acuitatea vizuală sub limita  prevăzută 

la art. 61, este motiv de clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Art. 67. - Conjunctivita granuloasă, recidivată, complicată cu panus, cu cicatrice întinse, cu îngroşarea şi 

devierea tarsului, cu retracţiuni ale fundului de sac chiar numai la un ochi, este motiv de clasare ca inapt pentru orice 
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serviciu. 

Art. 68. - Opacităţile corneene definitive, precum şi stafilomul corneean sau sclerotical, motivează clasarea ca 

bun pentru serviciul militar combatant, bun pentru serviciul militar auxiliar, sau inapt pentru serviciul militar, dar apt 

pentru serviciul obştesc, după cum interesează acuitatea vizuală, în limitele prevăzute la art. 61. 

Afecţiunile corneene în evoluţie, cheratilele ulceroase Bau interstiţiale, scleritele şi episcleritele foarte 

pronunţate, motivează amânarea şi apoi clasarea în raport cu caracterul definitiv al leziunilor, după tratament 

ineficace în spital. 

Art. 69. - Viciile de conformaţie ale irisului, sinechiile posterioare si anterioare definitive, strâmtorările 

pupilare, motivează clasarea ca bun pentru serviciul auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul 

obştesc sau inapt pentru orice serviciu, după cum interesează acuitatea vizuală, în limitele prevăzute în art. 61. 

Art. 70. - Luxaţia completă a cristalinului şi afaehia sunt motive de clasare ca inapt pentru serviciul militar, 

dar apt pentru serviciul obştesc, când interesează numai un ochi.  

Luxaţiile parţiale ale cristalinului, opacităţile cristalinului sau ale capsulei, motivează clasarea ca bun pentru 

serviciul militar combatant, bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru 

serviciul obştesc, după cum interesează acuitatea vizuală, în limitele prevăzute de art. 61. 

Art. 71. - Leziunile coroidei, coloboma, albinismul (lipsa de pigment), motivează clasarea ca inapt pentru 

serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după cum acuitatea vizuală este interesată în limitele prevăzute de 

art. 61. 

Retinetele, corioretinetele, retinita pigmentară, cu strâmtoarea câmpului vizual şi emeralopie, dezlipirea 

retinei veche şi definitivă şi atrofiile nervului optic, hemianopsiile şi scotomele întinse, rezultând din leziunile căilor ş i 

centrilor optici, sunt motive de clasare ca bun pentru serviciul militar combatant sau bun pentru serviciul militar 

auxiliar, sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc sau inapt pentru orice serviciu, după cum 

interesează acuitatea vizuală în limitele prevăzute de art. 61. 

Art. 72. - Tumorile intraoculare, exoftalmia foarte pronunţată, când acuitatea vizuală a fiecărui ochiu scade 

sub 1/6, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 73. - Strabismele funcţionale şi paralitice, când nu mai dau diplopie, motivează clasarea ca bun pentru 

serviciul militar combatant, sau bun pentru serviciul militar auxiliar, după gradul de diminuare a acuităţii vizuale 

prevăzute la art. 61. 

Art. 74. - Paralizia unuia sau mai multor muşchi ai ochiului însoţită de diplopie, motivează clasarea ca inapt 

pentru orice serviciu când este bilaterală şi clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, 

când este monolaterală, după observaţie în spital.  

Art. 75. - Lipsa sau atrofia unui glob ocular motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar, când 

celălalt ochi este sănătos; în caz contrar, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul 

obştesc. 

Nistagmusul cu reducerea acuităţii vizuale în limitele prevăzute de art. 61, motivează clasarea ca bun pentru 

serviciul militar auxiliar, inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc.  

Glaucomul primitiv, constituie motiv de clasare pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul 

militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după caz şi spitalizare. 

H. Bolile toracelui 

Art. 76. - Diformităţile pronunţate congenitale sau dobândite ale toracelui, sunt motive de clasare ca bun 

pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după caz. 

Art. 77. - Lipsa însemnată a unei porţiuni osoase din pereţii toracelui — cel puţin 6 cm, de la 2 coaste — ori 

din ce cauză ar fi provenită, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar.  

Art. 78. - Leziunile cronice ale oaselor, caria, abcesele reci ale sternului, omoplatului, claviculei şi coastelor, 
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însoţite sau nu de troecte fistuloase, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 79. - Tumorile osoase maligne, precum şi cele benigne, voluminoase şi neoperabile, tumorile mediastinale 

de orice natură, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

a) Bolile aparatului respirator 

Art. 80. - Bronchita fetidă, bronchitozia şi empizemul pulmonar înaintat, astmulbronchie cu crize 

subintrante, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Art. 81. - Pleurezia exudativă motivează amânarea, iar clasarea ca inapt pentru orice serviciu, numai atunci 

când este învechită sau recidivată şi însoţită de debilitate fizică generală. 

Art. 82. - Simfizele pleurale, cu deformaţiuni ale toracelui sau numai cu turburări funcţionale însemnate, 

motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc.  

Art. 83. - Fistulele toracice definitive, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 84. - Corpii străini ai pulmonului când nu produc turburări, motivează clasarea ca bun pentru serviciul 

militar auxiliar, iar când provoacă turburări funcţionale manifeste (congestii, hemoptizii, dispnee, etc.), sunt motive de 

clasare ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Art. 85. - Chistele hidatice inoperabile, tumorile maligne ale pulmonului, sunt motive de clasare ca inapt 

pentru orice serviciu, după observaţie în spital. 

Chistul hidatic operat şi vindecat se va clasa ca bun pentru serviciul militar auxiliar. 

b) Bolile aparatului circulator 

Art. 86. - Pericarditele cronice şi simfizele cardiace motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu,  după 

observaţie în spital. 

Art. 87. - Leziunile organice orificiale definitive, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după 

observaţie în spital. 

Leziunile congenitale ale inimii (persistenţa canalului arterial, comunicarea interauriculară şi 

interventriculară), motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Transpoziţia corpului, fără turburări funcţionale, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar 

auxiliar. 

Art. 88. - Tachicardia paroxistică persistentă, aritmia completă şi pulsul lent permanent, sunt motive de 

clasare ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Art. 89. - Miocarditele cronice, aortitele cronice, angina de piept şi hipertensiunea arterială pronunţată şi 

permanentă cu turburări funcţionale, precum şi anevrismele, sunt motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu, 

după observaţie în spital. 

Arterita obliterată motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar, inapt pentru serviciul militar, 

dar apt pentru serviciul obştesc, sau inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

I. Bolile abdomenului 

Art. 90. - Traectele fistuloase neoperabile, ţinând de o leziune osoasă sau viscerală şi abcesele reci, sunt 

motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Art. 91. - Cicatricele abdominale, atunci când dau loc la eventraţii mari, ale  peretelui, abdominal, cu 

pierderea domiciliului, sunt motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Art. 92. - Herniile ombilicate şi herniile inghinale, operate şi recidivate după a doua operaţie sunt motive de 

clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Herniile inghino-scrotale voluminoase (eventraţii) neoperabile, cu pierderea domiciliului, sunt motive de 

clasare ca inapt pentru orice serviciu, numai după observaţie în spital.  
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Art. 93. - Tumorile maligne viscerale, operate sau nu, motivează clasarea ca inapt pentru, orice serviciu, 

numai după observaţie în spital. 

Tumorile benigne ale tractusului digestiv operate, stenozele pilorice pentru care s-a creat o gastro-entero-

anastomoză şi fistulele aparatului digestiv operate şi vindecate, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar 

auxiliar. 

Ulcerul gastro-duodenal, bine precizat în spital, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar 

sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după observaţie în spital. Formele evolutive cu 

complicaţii şi tulburări de nutriţie generale, sunt cazuri de clasare ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în 

spital. 

Art. 94. - Hemoroizii voluminoşi, complicaţi cu ulceraţii ale mucoasei sau cu fistule anale, sunt motive de 

clasare ca inapt pentru orice serviciu, numai în cazul când tratamentul chirurgical a fost fără succes.  

Art. 95. - Leziunile cronice ale ficatului şi anume: cirozele, chistele hidatice, abcesele s i tumorile, sunt motive 

de clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Art. 96. - Splenomegaliile cronice, cu alteraţia stării generale, sunt cazuri de clasare ca inapt pentru orice 

serviciu, după observaţie în spital. 

Lipsa splinei prin operaţie chirurgicală este motiv de clasare inapt pentru orice serviciu, după observaţie în 

spital. 

Litiaza biliară, prin accidentele pe care le poate provoca când este rebelă la tratament în spital, este motiv de 

clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Art. 97. - Toate tumorile intra-abdominale, maligne sau benigne, voluminoase şi inoperabile, sunt cazuri de 

clasare ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Stenoza pronunţată a rectului sau anusului, anusul contra naturii definitiv şi prolapsul rectal cu procidenţa 

totală, sunt motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Rezecţia stomacului, rezecţia întinsă a intestinului, precum şi incontinenţa permanentă  a materiilor fecale, 

motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Gastro-entero-anastomoza, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru orice 

serviciu, dacă se însoţeşte de fenomene de denutriţie, după observaţie în spital. 

J. Bolile coloanei vertebrale şi bazinului 

Art. 98. - Spina bifidă cu turburări nervoase, fracturile, luxaţiile vertebrelor, când produc deviaţiuni 

pronunţate sau turburări de compresiune ale măduvei, anchiolozele vertebrale, spondiloza rizomelică, după observaţie 

în spital precum şi morbul lui Pott, sunt motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu. 

Art. 99. - Deviaţiunile accentuate ale coloanei vertebrale (cifoza, scolioză, lordoză, etc.), când produc 

turburări însemnate în mişcări şi ar jena portul echipamentului, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu; 

când sunt mai puţin pronunţate, sunt motive de clasare ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru 

serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după caz.  

Art. 100. - Deformaţiile accentuate ale bazinului osteo-artritele cronice sacro- iliace fistulizate, motivează 

clasarea ca inapt pentru orice serviciu. 

Tumorile maligne, cum şi orice tumori, neoperabile sau care după operaţie au lăsat aderenţe, motivează 

clasarea ca inapt pentru orice serviciu. 

K. Bolile rinichilor, vezicii şi organelor genitale 

Art. 101. - Lipsa unui rinichi este motiv de clasare ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital, 

sau clasare ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar dar apt pentru serviciul obştes c, 

dacă rinichiul rămas are funcţia normală. 

Art. 102. - Nefritele şi pialonefritele cronice sunt motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 103. - Litiaza renală şi uretrală recidivată şi cu complicaţii rebele la tratamente în spital, motivează 
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clasarea ca inapt pentru orice serviciu, fără complicaţii, motivează clasarea lor ca bun pentru serviciul militar auxiliar.  

Art. 104. - Rinichiul mobil pronunţat, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar.  

Art. 105. - Rinichiul polichistic, chistele, tumorile, hidro şi pionefrozele, şi tuberculoza renală, motivează 

clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie şi tratament în spital: Anomaliile renale: ectopie, rinichi în 

potcoavă, rinichi unic etc., motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul 

militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după caz şi observaţie în spital, dacă nu sunt complicate de alte procese 

patologice, care motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 106. - Extrofia băşicii, tumorile maligne şi benigne ale băşicii, motivează clasarea ca inapt pentru orice 

serviciu, după observaţie şi tratament în spital.  

Art. 107. - Corpii străini, calculii vezicali, pot motiva clasarea, după tratament în spital, în raport cu 

complicaţiunile permanente ce le produc sau prin insuccesul mijloacelor terapeutice întrebuinţate.  

Art. 108. - Cistitele cronice motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, numai după tratament 

îndelungat şi ineficace în spitalele militare. Cistita tuberculoasă este motiv de clasare ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 109. - Incontinenţa de urină permanentă, datorită unor leziuni organice nervoase sau consecutive unei 

operaţiuni anterioare, este motiv de clasare ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 110. - Epispadiasul şi hipospadiasul de dimensiuni mari şi neoperabile, sunt motive de clasare ca inapt 

pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Art. 111. - Stricturile uretrale filiforme sunt motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu sau ca bun 

pentru serviciul militar auxiliar si inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, numai după 

tratamentul în spital. 

Art. 112. - Tuberculoza şi tumorile maligne ale prostatei, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, 

după observaţie în spital. Hipertrofia prostatei, când determină turburări funcţionale însemnate şi sunt rebele la 

tratament, pot motiva clasarea ca inapt pentru orice serviciu. 

Art. 113. - Hermafroditismul, lipsa chiar parţială a penisului, elefantiazisul scrotului sau penisului, sunt 

motive de clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după caz şi observaţie în spital.  

Art. 114. - Tuberculoza genitală, tumorile maligne ale testicului, epididimului sau tumorile benigne bilaterale 

voluminoase şi neoperabile, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 115. - Castraţia unilaterală motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar combatant, iar cea 

bilaterală motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. Dacă este însoţită de 

turburări datorită lipsei de secreţiune internă, este cazul a fi clasat inapt pentru orice serviciu.  

L. Bolile membrelor 

Art. 116. - Lipsa parţială sau totală a unui membru, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 117. - Amputaţiile, rezecţiile epifizelor oaselor lungi, pseudartrozele, luxaţiile vechi nereduse sau 

incomplet reduse precum şi cele recidivate, relaxarea capsulelor articulare şi a ligamentelor lor, cu o mobilitate 

anormală şi anchilozele osoase ale articulaţiilor mari, sunt motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu sau inapt 

pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, în raport cu gradul de impotenţă funcţională.  

Anchilozele fibroase motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul 

militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după gradul de jenă în mişcări ce produc.  

Curburile pronunţate ale oaselor lungi, cu dificultatea în funcţiunea membrului corespunzător, sunt motive 

de clasare ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, 

după caz. 

Art. 118. - Ruptura muşchilor şi tendoanelor, herniile musculare, retracţiunile, precum şi aderenţele 

tendinoase şi apo-nevrotice, sunt motive de amânare în cazurile recente; în cazurile învechite şi când împiedică simţitor 

funcţiunea membrelor corespunzătoare, sunt motive de clasare ca bun pentru serviciul militar auxiliar, inapt pentru 
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serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc sau inapt pentru orice serviciu, în raport cu impotenţa funcţională a 

membrului interesat şi incapacitatea de muncă. 

Art. 119. - Osteo-melita, tumorile osoase maligne, precum şi cele benigne şi chistele osoase neoperabile, 

constituie motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Art. 120. - Proiectilele bine tolerate, determină clasarea ca bun pentru serviciul militar combatant, iar în caz 

când produc turburări, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar sau ca inapt pentru serviciul 

militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după observaţie în spital. 

Art. 121. - Calusurile vicioase, când produc impotenţa funcţională a membrului corespunzător, sunt motive 

de clasare ca inapt pentru orice serviciu; calusurile recente motivează amânarea.  

Art. 122. - Ulcerele cronice varicoase sau nu, incurabile după tratament îndelungat în spitale şi ulcerele 

perforante trofice, sunt motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu, inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru 

serviciul obştesc, după caz. 

Art. 123. - Pierderea mişcărilor de torsiune ale antebraţului, (suspinaţie şi pronaţie), datorită căluşului vicios 

al oaselor sau anchilozei articulare, precum şi rezacţiunea epifizelor oaselor lungi, determinând impotenţa funcţională 

a membrelor, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar dar apt pentru serviciul obştesc, în raport cu 

incapacitatea funcţională. 

Art. 124. - Sunt motive de clasare ca bun pentru serviciul militar auxiliar, următoarele infirmităţi ale 

mâinilor: 

— Lipsa sau impotenţa funcţională completă şi definitivă, prin amputaţie, anchiloza, cicatrice vicioasă sau 

leziuni nervoase, a două degete sau numai a policelui de la o singură mână sau a indicatorului de la ambele mâini, ca şi 

luxaţia ireductibilă a policelui; 

— Lipsa ultimei falange de la toate degetele unei mâini;  

— Lipsa ultimelor două falange de la indicator şi de la încă un alt deget de la aceeaşi mână; 

— Lipsa ultimei falange de la 7 degete de la ambele mâini, între care să nu se cuprindă policele;  

— Lipsa ultimelor două falange repartizate pe ultimele trei degete, de la o mână sau de la ambele mâini;  

— Lipsa unei falange de la unul sau ambele police, lipsa completă sau incurbarea sau retracţia şi cicatricele 

aderente, neîmpiedecând funcţionarea deplină a mâinii, precum şi lipsa a cel mult trei falange de la o mână, 

repartizată pe 2—3 degete, afară de police; 

— Lipsa ultimei falange de la 6 degete de la ambele mâini, între care să se cuprindă şi un police, determină 

clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Art. 125. - Sindactilia osoasă a două degete, însoţită de impotenţa funcţională totală a degetelor 

corespunzătoare, este caz de clasare ca bun pentru serviciul militar auxiliar. 

Sindactilia fibroasă este motiv de clasare ca bun pentru serviciul militar auxiliar.  

Art. 126. - Genu valgum şi genu varum sunt motive de clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt 

pentru serviciul obştesc, numai în cazurile pronunţate şi care produc greutate în mers.  

Art. 127. - Scurtarea unui membru inferior de la 3 cm în sus, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul 

militar, dar apt pentru serviciul obştesc; scurtarea între 2 şi 3 cm inclusiv, este motiv de clasare ca bun pentru serviciul 

militar auxiliar, iar scurtările de 2 cm şi mai mici, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar combatant.  

Art. 128. - Varicele membrelor ocupând cel puţin jumătate din gambă si chiar  la un singur membru şi 

prezentând flexuozităţi şi dilataţiuni mari, formând pachete, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar 

auxiliar. 

Varicele voluminoase şi varicele profunde, însoţite de turburări trofice, dureri şi oedeme, ulcere varicoase 

chiar când sunt limitate la un singur membru, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru 

serviciul obştesc sau inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Art. 129. - Piciorul strâmb este motiv de clasare ca inapt pentru orice serviciu, numai dacă este pronunţat şi 

împiedică mersul. 
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Piciorul plat, în caz că nu este deviat, motivează clasarea ca bun pentru serviciul militar auxiliar.  

Art. 130. - Sunt motive de clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc 

următoarele infirmităţi ale picioarelor: 

— Lipsa degetului mare de la picior, cu jumătate din metatarsianul corespunzător;  

— Lipsa degetului mare de la ambele picioare, chiar fără metatarsiene. 

Art. 131. - Sunt motive de clasare ca bun pentru serviciul militar auxiliar: 

— Lipsa unui deget mare, fără metatarsian;  

— Lipsa a două degete de la acelaşi picior sau a trei degete repartizate pe ambele picioare;  

— Lipsa ultimelor două falange de la trei degete de la acelaşi picior sau de la patru degete, repartizate pe 

ambele picioare; 

— Lipsa ultimei falange de la şase degete de la ambele picioare. 

Art. 132. - Luxaţia neredusă a degetului mare de la picior când împiedică mersul şi portul încălţămintei, este 

motiv de clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Art. 133. - Caria sau lipsa unuia sau mai multor metatarsiene, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul 

militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Art. 134. - Calusurile oaselor piciorului şi cicatricele plantare aderente când produc atitudini vicioase, sunt 

motive de clasare ca inapt pentru orice serviciu. 

Art. 135. - Calusurile de mutilaţii voluntare, vor fi deferite justiţiei, şi numai după pronunţarea acesteia, vor 

fi clasate după infirmitatea ce prezintă. 

M. Bolile de piele 

Art. 136. - Hipercheratoza extremităţilor membrelor superioare sau inferioare, ichtioza generalizată, sunt 

motive de clasare ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc.  

Art. 137. - Eczemele cronice întinse, dacă sunt persistente, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul 

militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după tratamente ineficace în spital. 

Art. 138. - Elefantiazisul cronic al extremităţilor este motiv de clasare ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 139. - Tuberculoza verucoasă a pielii vegetantă, cu placarde numeroase şi pe suprafeţe întinse, 

motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după tratament în spital.  

Art. 140. - Lupusul tuberculos al pielii când ocupă suprafeţe întinse, motivează clasarea ca inapt pentru orice 

serviciu. 

Art. 141. - Lupusul eritematos, în placarde întinse şi rebele la tratament, lăsând cicatrice atrofice, motivează 

clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Art. 142. - Pemfigusul cronic, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu.  

Art. 143. - Prurigo de Hebra, cu manifestaţiuni papuloase pruriginoase, însoţite de debilitate şi adenopatie, 

motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Art. 144. - Pitiriazisul rubra de Hebra, cu desquamaţie persistent şi debilitate, precum şi eritrodermiile 

exfoliante generalizate, motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu, după observaţie în spital.  

Art. 145. - Asfixiile locale, cu cangrenă simetrică a extremităţilor (boala lui Raynaud), motivează clasarea ca 

inapt pentru orice serviciu. 

Art. 146. - Adipoza generalizată dureroasă, cu turburări funcţionale (boala lui Dereum), motivează clasarea 

ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Art. 147. - Sclerodermia generalizată şi sclerodactilia motivează clasarea ca inapt pentru orice serviciu. 

Art. 148. - Keratomele palmare sau plantare congenitale, cu depozite cornoase rebele la tratament, aducând 

jenă funcţională, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obtşesc.  

Art. 149. - Naevii verucoşi, piloşi, generalizaţi, ocupând trunchiul şi membrele, producând un aspect 

dizgraţios, motivează clasarea ca inapt pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc.  

Art. 150. - Tumorile maligne ale pielii, actinomicoza rebelă la tratament, hidroa veziculoasă generalizată, 
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maladia lui Duhring, dikeratoza foliculară generalizată, maladia lui Neleda, motivează clasarea ca inapt pentru orice 

serviciu. 

Art. 151. - Pelada generalizată a întregului sistem pilos (pelada decalvantă), motivează clasarea ca inapt 

pentru serviciul militar, dar apt pentru serviciul obştesc. 

Art. 152. - Toate afecţiunile care provoacă leziuni organice definitive cu turburări funcţionale, sunt motive de 

clasare ca inapt pentru orice serviciu, inapt pentru servic iul militar, dar apt pentru serviciul obştesc, după observaţie 

în spital, chiar dacă nu sunt menţionate în aliniatele de mai sus. 

CAPITOLUL V 

Înrolarea voluntarilor 

Art. 153. - La înrolarea voluntarilor se vor întrebuinţa toate metodele de exploraţie, aplicându-li-se normele 

de recrutare a trupei în termen. 

Art. 154. - Examenul organelor se va face cu minuţiozitate. Se va da deosebită atenţie examenului psihic.  

Art. 155. - Pentru a se face o selecţie cât mai bună voluntarilor, nu se admite nici una din excepţiunile 

prezentatelor instrucţiuni. 

CAPITOLUL VI 

Statistica recrutării 

Art. 156. - Statistica recrutării constă: 

1. In lucrări statistice consecutive operaţiunilor consiliilor de recrutare şi 

2. Statistica secundară a recruţilor sosiţi la corp. 

A. Statistica medicului recrutor 

Art. 157. - Statistica aceasta se alcătuieşte din următoarele lucrări: 

1. Un raport patologic, conţinând bolile, infirmităţile şi viciile de conformaţie incompatibile cu serviciul 

militar sau serviciul obştesc în ordinea în care sunt prevăzute în prezentele instrucţiuni, cu coloane, pe plăşi (pe 

districte la centralizare). 

2. Un tabel de numărul recruţilor, repartizaţi pe talii şi perimetru din centimetru în centimetru.  

3. Un tabel statistic general în care se va arăta: 

a) Populaţia districtului; 

b) Numărul recruţilor înscrişi; 

c) Numărul recruţilor prezenţi la recrutare; 

d) Numărul celor recrutaţi în absenţă; 

e) Numărul amânaţilor; 

f) Numărul clasaţilor ca inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul obştesc; 

g) Numărul inapţilor pentru orice serviciu; 

h) Numărul total al celor şterşi pentru diferite cauze (a se vedea anexele 1, 2 3 şi 4). Art. 158. - Aceste 

lucrări se vor înainta ierarhic Ministerului Apărării Naţionale, 

în termen de cel puţin 30 zile după terminarea operaţiilor recrutării.  

B. Statistica secundară 

Art. 159. - Statistica secundară constă: 

1. Dintr-un raport patologic, în care se vor trece recruţii clasaţi ca inapţi, în termen de 3 luni de la sosirea 
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lor, pentru boli şi infirmităţi, anterioare încorporării; acest raport se va alcătui de medicul fiecărui corp de trupă, 

stabiliment sau şcoală. 

2. Un tabel de recruţii lăsaţi la vatră, în acelaşi termen de 3 luni de la sosire, fără indicaţia bolii.  

Aceste lucrări se vor înainta ierarhic Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 3 luni de la sosirea  

recruţilor. 

CAPITOLUL VII 

Condiţiunile de admisibilitate în liceele militare, şcolile militare de ofiţeri, subofiţeri şi submaiştri activ şi de 

rezervă, Şcoala de Război şi trimitere în 

străinătate 

Art. 160. - In constatarea stării fizice a candidaţilor, comisia medicală se va călăuzi de următoarele norme:  

a) Pentru candidaţii care au 20 ani împliniţi, se vor cere întocmai condiţiunile prevăzute în prezentele 

instrucţiuni, la care se adaugă ca motive de respingere, surditatea, chiar uşoară sau unilaterale; blefaritele sciliare, 

cronice, pronunţate; conjuctivita granuloasă chiar incipientă; dacriocistitele şi epifora, nistagmusul, strabismul; 

turtirea sau scufundarea nasului, deviaţiunile pronunţate ale septului nazal; buza de iepure simplă, neoperată; 

gângăvirea, adenitele cervicale şi submaxilare cronice, distrucţiunile şi aderenţele cicatriciale ale vălului palatin; 

bronchita cronică, pleurita uscată, herniile neoperate; diformităţile toracelui; deviaţiunile coloanei vertebrale; varicele 

membrelor; criptoorhidia, monorhidia; orice mutilaţiune sau rea conformaţiune a degetelor, mâinilor şi picioarelor; 

manifestaţiunile venerosifilitice, viciile de refracţie sunt admisibile până la 2 dioptrii, atunci când acuitatea vizuală este 

normală pentru fiecare ochi în parte, după corecţia cu lentile. 

Nu vor fi admişi cei cu stigmate vechi de degerescenţă sau maladii nervoase sau mintale, confirmate, nici 

chiar infantilismul psihic, nervozismul constituţional, dezechilibrul psihic uşor, hiperemotivii, impresionabilii, anxioşii; 

iar dacă totuşi au fost admişi, vor fi excluşi în timpul şcolarităţii;  

b) Pentru candidaţii cu vârsta între 18-20 ani, condiţiunile voluntarilor; 

c) Pentru cei mai mici de 18 ani se va ţine seama după putinţă de aceleaşi condiţiuni, fără ca cifrele de talie 

sau perimetru să fie obligatorii, numai medicul să certifice că sunt sau nu dezvoltate;  

d) Pentru elevii liceelor militare se cere să nu fie atinşi de nici o diateză sau boală infecto-contagioasă; 

e) Pentru marină, aviaţie, moto-mecanizate şi trupa de comunicaţie, se cere o vedere normală fără corecţie 

şi fără daltonism; 

f) Pentru toate şcolile militare pregătitoare, vederea trebuie să fie după prevederile generale pentru 

serviciul militar, adică normală sau corectibilă prin ochelari. 

Art. 161. - Ofiţerii şi elevii care se prezintă pentru concurs de trimitere în străinătate şi Şcoala de Război, 

trebuie să nu prezinte nici una din bolile sau infirmităţile semnalate în instrucţiuni şi să aibă vederea normală şi o 

dezvoltare fizică armonioasă generală. 

Art. 162. - Comisiunea medicală întocmeşte în urmă un tabel de candidaţii primiţi şi respinşi însoţit de un 

proces-verbal rezumativ, pentru toate cazurile. 

Art. 163. - Deciziunile comisiunilor medicale de admitere pot fi judecate şi modificate în caz de reclamaţii, 

numai de comitetul sanitar consultativ al armatei, în termen de 48 ore. 

Anexă la art. 157, al. f. din CORPUL ............. ARMATA 

instr. asupra aptitudinilor Cercul Teritorial ..................  
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fizice pentru serviciul militar 

TABEL nr. 1 

  

                                                        
134 Bolile vor fi trecute în ordinea din instrucţiunile de faţă 

de recruţii clasei .............. clasaţi ca inapţi pentru serviciul militar, dar apţi pentru serviciul obştesc, pentru 

infirmităţi, boală sau vicii de conformaţie 
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Anexă la art. 157, al. g. din instr. asupra CORPUL ............. ARMATA 

aptitudinilor fizice pentru serviciul militar Cercul Teritorial  .................  
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CORPUL  ............  ARMATĂ 
Cercul Teritorial  ................  

TABEL nr. 2 
 

Anexă la art. 157, al. 2. din instr. asupra CORPUL ............. ARMATĂ 

aptitudinilor fizice pentru serviciul militar Cercul Teritorial ..................  

TABEL nr. 3135 

de talia şi perimetrul toracic al tinerilor clasei 

Medic recrutor, 

Anexă la art. 157, alin. h. din instr. asupra 

aptitudinilor fizice pentru serviciul militar 

TABEL nr. 4136 

de rezultatul operaţiunilor de recrutare al tinerilor clasaţi 

 

                                                        
135 Acest tabel va avea dimensiunile 0,50 pe 0,49 cm. 

Diferenţa dintre numărul tinerilor înscrişi şi numărul tinerilor şterşi trebuie să fie egală cu numărul 

tinerilor rămaşi buni înscrişi, iar acest număr urmează să fie egal cu numărul total al tinerilor clasaţi. 
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de recruţii clasei...............clasaţi inapţi pentru orice serviciu, pentru infirmităţi, boală sau vicii de conformaţie 

     

CLASAREA TINERILOR RECRUTAŢI 
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Modificarea adusă Legii recrutării armatei din 9 iulie 1942
6
 

Oficiile diplomatice şi consulare vor binevoi să observe următoarele modificări ale Legii recrutării, 

publicate în Monitorul Oficial nr. 250 din 25 octombrie 1942, o însemnare „ad Manual IV, 1" urmând să fie făcută, în 

margine, la articolele respective din textul primit sub nr. IV, 1. 

Legea nr. 789 

Articol unic. Dispoziţiunile art. 6 şi art. 59 din Legea nr. 505 din 1942 asupra recrutării armatei, se modifică 

după cum urmează: 

„Art. 6. - Studenţii Facultăţilor de Medicină Umană, Medicină Veterinară şi Farmacie, ai Şcolilor 

Politehnice, ai Şcolii Superioare de Educaţie Fizică, precum şi ai şcolii de comandanţi ai organizaţiei „Munca 

Tineretului Român", vor fi pregătiţi pentru a deveni ofiţeri de rezervă în primii doi ani de studii în centrele de 

pregătire militară care vor funcţiona pe lângă aceste facultăţi şi şcoli.  

Studenţii facultăţilor şi şcolilor arătate în aliniatul precedent vor fi încorporaţi la începerea primului an 

şcolar. Studenţii facultăţilor şi ai Şcolii Superioare de Educaţie Fizică vor primi instrucţia infanteriei, iar studenţii 

şcolilor tehnice, instrucţia armelor cu caracter tehnic. 

Elevii şcolii de comandanţi a organizaţiei „Munca Tineretului Român", vor fi pregătiţi pentru a deveni 

ofiţeri de rezervă de infanterie, de pionieri şi de administraţie, potrivit celor ce vor fi prevăzute în regulament.  

Studenţii Facultăţilor de Medicină Umană, Medicină Veterinară şi Farmacie, care nu vor obţine titlul 

academic, vor fi instruiţi în arma infanteriei, potrivit normelor ce se vor arăta în regulament".  

„Art. 50. - Excepţiunile prevăzute la articolul precedent se aplică studenţilor Facultăţilor de Medicină 

Umană, Medicină Veterinară şi Farmacie, ai Şcolilor politehnice, ai Şcolii Superioare de Educaţie Fizică, precum şi 

elevilor şcolii de comandanţi ai organizaţiei „Munca Tineretului Român"; ei vor fi încorporaţi la începerea anului 

şcolar următor şi vor presta serviciul militar în cadrul secţiilor de pregătire militară, care vor funcţiona pe lângă 

aceste facultăţi şi şcoli". 

Dat în Bucureşti la 24 octombrie 1942 

* * * * * 

Rectificări la regulamentul pentru aplicarea Legii asupra recrutării 

Îndreptările găsite necesare au apărut în Monitorul Oficial nr. 246 din 21 octombrie 1942. Oficiile vor avea 

grijă să îndrepte exemplarul lor din regulament care face parte din Manual. 

Ad. nr. 70.067/942 

MARELE STAT MAJOR 

SECŢIA I-a Biroul 

Justiţiei 

CONFIDENŢIAL 

INSTRUCŢIUNI 

nr. 916.000 din 30 octombrie 1942 

relative la chemarea în ţară a cetăţenilor români aflaţi în străinătate care au 

obligaţiuni militare8 
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Instrucţiunile nr. 74.115/A din 20 martie 1940, relative la concentrarea ofiţerilor şi subofiţerilor de rezervă, 

precum şi a oamenilor de trupă din completare, rezervă sau miliţii, aflaţi în străinătate, încetează a fi aplicabile pe 

data de azi. 

Pe viitor, toţi cetăţenii români, indiferent de originea etnică, aflaţi în străinătate, care fac parte din 

elementele armatei, oricare le-ar fi gradul, sunt obligaţi să se prezinte în ţară pentru satisfacerea obligaţiunilor 

militare. 

In acest scop, ataşaţii militari vor cerceta imediat situaţia tuturor cetăţenilor români care fac parte din 

elementele armatei, indiferent de grad, dându-le ordin să se prezinte în ţară la unităţile cărora aparţin. 

*** 

Se exceptează de drept: 

1. Acei care, potrivit dispoziţiunilor luate de guvernul român, nu pot obţine viza de intrare în ţară; 

2. Acei care se află în alte continente decât Europa;  

3. Acei care îndeplinesc diferite funcţiuni în corpul diplomatic sau consular, precum şi întregul personal 

ajutător sau de serviciu al acestora, atât timp cât se găsesc în străinătate; 

4. Amânaţii pentru continuare de studii care, potrivit noii Legi şi regulamentului asupra recrutării 

armatei, precum şi ordinului Marelui Stat Major nr. 93.879 din 19 august 1942, au aprobarea Marelui Stat Major de 

a urma studiile în străinătate. In cazuri bine motivate (lipsă de la cursuri sau examene, conduită rea, activitate ilicită 

de orice fel sau activitate politică în contra intereselor statului român etc.) li se va considera anulată amânarea şi vor 

fi trimişi în ţară; 

5. Acei aflaţi în străinătate, indiferent motivul, cu aprobarea Marelui Stat Major, dar numai pentru 

timpul cât li s-a acordat rămânerea în străinătate. In cazuri bine motivate, pot fi trimişi în ţară înainte de expirarea 

termenului; 

6. Acei aflaţi într-o misiune oficială oarecare, pe toată durata misiunii ce au de îndeplinit.  

7. Evreii. 

Se pot excepta, sub rezerva aprecierii ataşaţilor militari şi cu aprobarea Marelui Stat Major, ofiţerii, 

subofiţerii, maiştrii şi submaiştrii militari de rezervă, precum şi asimilaţii lor, în vârstă de peste 50 ani, precum şi 

gradele inferioare din miliţii (de la 41 la 50 ani). 

In aprecierea lor, ataşaţii militari vor avea în vedere pe acei care au o ocupaţie bine determinată sau motive 

serioase de a sta în străinătate, motive de care depinde însăşi existenţa celor în cauză şi a familiilor lor, profesiunea ce 

exercită, vârsta, greutăţile familiale, distanţa la care se află, posibilităţile materiale pentru a suporta voiajul în ţară, 

etc. 

*** 

După ce ataşaţii militari s-au fixat asupra celor susceptibili a se înapoia în ţară, le vor trimite ordine de 

chemare, acordându-le termenul socotit necesar pentru prezentare la unitate. Totodată le vor atrage atenţiunea, prin 

chiar ordinul de chemare, că articolul 544 din Codul Justiţiei Militare modificat (Monitorul Oficial nr. 219 din 19 

septembrie 1942) pedepseşte cu moartea şi confiscarea averii pe cei care nu se prezintă în termenul fixat prin ordin. 

Le va pune de asemenea în vedere că art. 41 punctul 4 din Legea privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii 

române, sancţionează cu ridicarea naţionalităţii pe acei care, primind un ordin de chemare, nu se prezintă în ţară 

pentru satisfacerea oligaţiunilor militare. 

Odată cu expedierea ordinelor de chemare, vor trimite Marelui Stat Major (Secţia I-a), tabele în dublu 

exemplar, pe unităţi, cuprinzând numele, prenumele, gradul, contingentul şi data fixată pentru prezentarea celor 

chemaţi, împreună cu dovezile de înmânarea ordinelor de chemare. Un exemplar din acele tabele, împreună cu 



IV, 2 

689 

 

 

dovezile respective, se trimite unităţii interesate, iar al doilea exemplar se păstrează la Marele Stat Major.  

Unităţile, la primirea tabelelor, vor face mutaţiile respective, procedând cu acei care nu se prezintă în 

termen legal conform ordinului general al Marelui Stat Major nr. 81.060 din 12 martie 1942. Acei care se prezintă 

după expirarea termenului de graţie, vor fi trimişi în judecată conform legii.  

In principiu, cei prezentaţi din străinătate urmează soarta contingentului lor, avându-se în vedere că 

trebuie ţinuţi sub arme până ajung la nivelul zilelor de concentrare a camarazilor lor, socotit din 22 iunie 1941 până la 

zi. 

Unităţile care sunt deplasate la est de Nistru, vor trimite pe cei înapoiaţi din străinătate la părţile active, 

potrivit contingentului şi necesităţii de încadrare. 

Pentru orice nelămuriri asupra situaţiei oamenilor prevăzuţi în instrucţiunile de faţă, unităţile vor putea 

cere relaţiuni ataşaţilor militari, prin Marele Stat Major. 

Ataşaţii militari vor ţine tot timpul la curent evidenţa cetăţenilor români aflaţi în străinătate. In acest scop, 

le vor atrage atenţiunea că sunt obligaţi să păstreze un contact permanent, comunicând orice schimbare de adresă sau 

situaţie. În ţările în care nu există ataşaţi militari, comunicările le vor face reprezentanţilor noştri diplomatici sau 

consulari. Aceste schimbări sunt de asemenea obligaţi să le comunice Cercurilor
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Teritoriale respective şi unităţilor cărora aparţin, cunoscând că, potrivit articolelor 570 şi 571 din Codul Justiţiei 

Militare modificat (Monitorul Oficial nr. 219 din 19 septembrie 

1942), asemenea abateri se pedepsesc cu închisoare corecţională până la 12 ani.  

*** 

Se atrage în fine atenţiunea că şederea în străinătate a celor pentru care Marele Stat Major a dat aviz să li 

se elibereze paşapoarte, nu poate fi prelungită de reprezentanţii diplomatici sau consulari peste timpul acordat, decât 

în caz de forţă majoră bine dovedită şi numai pentru timpul strict necesar, făcându-se aceasta cunoscut Marelui Stat 

Major (Secţia I-a). În ce priveşte aprobările de plecare în străinătate, obţinute cu avizul Marelui Stat Major, se 

înţelege de la sine că ele pot fi anulate în orice moment şi că interesaţii nu le pot invoca în apărarea lor, dacă sunt 

trimişi în judecată pentru nesupunere. Anularea se comunică în mod expres prin ataşaţii militari sau rezultă implicit 

din trimiterea de ordine de chemare de la unităţile respective, ordine care obligă pe cei aflaţi în străinătate să se 

prezinte la unitate în termenul fixat. 

Pentru a evita orice eroare în această privinţă, ordinele de chemare pentru românii aflaţi în străinătate nu 

vor putea fi trimise decât prin Marele Stat Major (Secţia I-a), care are evidenţa tuturor aprobărilor acordate. 

Aceste instrucţiuni privesc şi pe cetăţenii români, aflaţi în străinătate, care nu fac parte din elementele 

armatei, dar care sunt supuşi obligaţiunilor Legii asupra recrutării armatei, adică de la epoca recrutării clasei din 

care fac parte. 

În ţările în care nu există ataşaţi militari, atribuţiunile acestora, în ce priveşte aplicarea instrucţiunilor de 

faţă, revin reprezentanţilor diplomatici sau consulari, după cum va hotărî Ministerul Afacerilor Străine. 

p. ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR 

GENERAL (ss) I. ARHIP9 

Şeful Secţiei I-a Colonel, (ss) En. Borcescu10 

Pentru conformitate 

Consilier juridic 

Colonel Magistrat, 

G. Chiriac11 

COMUNICAT: 

1. M.A.N., M. Înzestr. Armatei; 

2. S.S.A.U., S.S.A., S.S.M., 

3. Tuturor comandamentelor, unităţilor până la 

regiment, batalion, divizion, corp aparte, inclusiv 

şi formaţiunilor de servicii; 

4. Ataşaţilor militari; 

5. Ministerului Afacerilor Străine pentru toţi 

reprezentanţii diplomatici şi consulari 

NESUPUŞII ŞI DEZERTORII12 

I. DISPOZIŢIUNI LEGALE 

§ 1. Codul de Justiţie Militară din 20 martie 1937 (Mon. Of. nr. 66 din 20.III.1937, Hamangiu, XXV, Partea I, 

p. 404-493 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856-

1920, Ediţiunea a 3-a revăzută, completată şi adusă la zi, vol. XXV, Partea I, Coduri, legi şi regulamente: cuprinzând prima 

parte din legislaţiunea anului 1937, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, 1938, 
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1152 p.]), tratează la art. 541-557 şi 570, despre nesupuşi şi dezertori. 

Aceste articole sunt reproduse aici alăturat, cu modificările aduse prin Legea nr. 694 din 17 septembrie 

1942 (Mon. Of. nr. 219 din 19 septembrie 1942, v. anexa). 

In afară de pedepsele prevăzute în acel cod, oficiile vor avea în vedere dispoziţiunile art. 41, alin. 1, din 

Legea naţionalităţilor din 1939 (Manual II, 1), în urma cărora naţionalitatea română poate fi retrasă românului pentru 

diferite delicte militare limitativ expuse (v. textul la Manual II, 1 şi instrucţiunile cuprinse la Manual II, 3 B § 29-30). 

§ 2. a) când un nesupus sau dezertor a stat mai mult de 10 ani peste graniţele ţării, fără să fi fost înmatriculat 

la un oficiu românesc, i se pot aplica dispoziţiunile art. 48-49 ale Legii naţionalităţii, adică pierderea naţionalităţii prin 

absenţă (v. Manual II, 3 B § 33-38); 

b) se vor mai avea în vedere cele arătate la Manual II, 5 B, prin care am dat o nouă interpretare a 

dispoziţiunilor art. 40, punctul 3, al Legii naţionalităţilor din 1939 şi la Manual IV, 21; 

c) de observat sunt dispoziţiunile art. 51 al Legii naţionalităţilor, în urma cărora soţia şi copiii mai mici de 

21 ani, necăsătoriţi, stabiliţi în străinătate, pierd de plin drept naţionalitatea română, odată cu cel care pierde această 

naţionalitate prin absenţă; 

d) dispoziţiunile penale prevăzute la art. 53 din Legea naţionalităţii, se pot aplica atât nesupusului, 

dezertorului, cât şi soţiei şi copiilor lor, nu însă de plin drept.  

II. PROCEDURA DE URMAT 

§ 3. Când o persoană necunoscută şi lipsită de acte de identitate în regulă (cum ar fi: paşaport, acte 

militare, dovadă de mutaţiune de înmatriculare dată de un alt oficiu etc.), se adresează unui oficiu diplomatic sau 

consular, solicitând paşaport, certificat de repatriere, protecţie sau ajutor, i se va lua numaidecât un interogatoriu în 

trei exemplare, conform instrucţiunilor date prin Manual II, 12. 

§ 4. Dacă răspunsurile date în acest interogatoriu sau lipsa de acte militare dau de bănuit că petiţionarul 

este nesupus sau dezertor, se va proceda de îndată precum urmează: 

a) ataşatul militar competent al României va fi înştiinţat în scris, dându-i-se toate lămuririle necesare ce s-

au putut obţine; 

b) dacă ataşatul militar rezidează sau se află în acelaşi oraş ca şi oficiul respectiv, rămâne în sarcina d-sale 

să înainteze Ministerului Apărării Naţionale, toate rapoartele necesare, pentru clarificarea situaţiei militare a celui în 

cauză. 

Ministerul Apărării Naţionale, prin Marele Stat Major, va face să parvină oficiului rezultatul cercetărilor, 

tot prin mijlocirea ataşatului militar, împreună cu avizul necesar, asupra măsurilor ce comportă cazul din punct de 

vedere militar; 

c) când ataşatul militar rezidează sau se găseşte în alt oraş decât cel de reşedinţă al oficiului, demersurile 

necesare pentru clarificarea situaţiei militare a celui în cauză, cad în sarcina funcţionarului diplomatic sau consular 

competent, acesta fiind „un agent legalmente îndatorit cu executarea dispoziţiunilor referitoare la mobilizare",  în sensul 

art. 570 (modificat), al Codului Justiţiei Militare (v. anexa 1); 

d) corespondenţa cu Ministerul Apărării Naţionale va fi întotdeauna trimisă de oficii, prin mijloc irea 

Ministerului Afacerilor Străine, care va primi totodată, pentru dosar, o copie de pe aceste rapoarte;  

e) atât în cazurile menţionate mai sus, la lit. b, cât şi în cele de sub lit. c, interogatoriile despre care este 

vorba la § 4, vor fi înaintate Ministerului Afacerilor Străine, pentru a se cerceta dacă cel în cauză este sau nu cetăţean 

român, având drept la înmatriculare, la paşaport naţional şi protecţie consulară, chestiuni independente de situaţia sa 

militară. 

§ 5. Când va fi cu putinţă, impresiunile digitale vor fi luate şi trimise Ministerului împreună cu 

interogatoriul, precum este menţionat în Manual II, 12 § 13 şi VII, 5. Aceste impresiuni digitale vor fi luate pe 

formularul nr. 1 şi 2, urmând să fie trimise de acest Departament „Serviciului Central pentru Identificarea 
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Judiciară". 

§ 6. Nu se vor elibera nici un fel de acte de călătorie sau protecţie, celor prevăzuţi mai sus la § 4, înainte de 

primirea instrucţiunilor cuvenite de la acest Departament. 

Paşaportul ce are cel în cauză, va fi retras, dacă este cu putinţă, titularul primind în schimb un act de 

identitate temporar, cu o fotografie, arătând că situaţia sa militară este în cercetare, la Minister (v. Manual II, 6 § 8, lit. 

b). 

Cei bănuiţi de nesupunere sau dezertaţiune, vor fi trecuţi pe o fişă de înmatriculare clasată la grupa C, „cu 

naţionalitatea în curs de cercetare", conform instrucţiunilor amănunţite date în Manual II, 5 A § 18. 

§ 7. Numai Ministerul este competent pentru a hotărî, dacă este cazul, ca un nesupus sau dezertor să fie 

repatriat pe cheltuiala statului (v. Manual V, 3). 

§ 8. Domnii şefi de misiune şi de oficii, vor interpreta cuvintele: „în alte continente decât Europa" (folosite 

la alin. 2, punctul 2, al circularei nr. 916.000 a Marelui Stat Major, „Manual IV, 2" şi în orice alte instrucţiuni 

similare), în sensul că toate localităţile situate în apropierea mărilor: Negre, de Marmara şi Mediterană şi uşor 

accesibile, prin serviciul S.M.R. sau alte linii de vapoare, vor fi socotite ca aflându-se pe continentul european. Ceea ce 

importă în asemenea cazuri, este posibilitatea celui în cauză a răspunde chemării, nu continentul în care se află. Este 

de exemplu mai greu pentru un român, aflându-se în nordul Finlandei sau Rusiei, să ajungă în România, decât pentru 

cel care se găseşte la Smirna sau la Brussa ! 

III. PREZENTAREA NESUPUŞILOR ŞI DEZERTORILOR 

§ 9. Dacă un nesupus sau dezertor se adresează unui oficiu consular sau diplomatic al ţării, cerând să fie 

trimis în ţară, pentru a se prezenta la unitate, se vor urma instrucţiunile date mai sus la § 3 -7, înaintându-se 

Ministerului petiţia prezentată, în dublu exemplar. In cazuri urgente, se va raporta Ministerului pe cale telegrafică 

sau 
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prin convorbire telefonică. Acesta este mai ales cazul în ţări vecine ca Ungaria şi Bulgaria, unde nesupuşii 

sau dezertorii români pot fi uneori rău trataţi sau ţinuţi în câmpuri de concentrare sau arest. 

IV. PRESCRIPŢIE 

§ 10. Oficiile vor pune în vedere celor în cauză că, potrivit celor arătate în ordinul general al M.St.M. nr. 

81.060 din 12 martie 1942 „retragerea naţionalităţii române nu stinge acţiunea penală în contra celui urmărit pentru 

dezertare, nesupunere, sau oricare altă infracţiune, cu caracter militar (risipire de armament sau de efecte militare, 

insubordonanţă, insulta superiorului etc.), săvârşite pe vremea când cel în cauză era supus obligaţiunilor militare î n 

România, urmând a fi trimis în judecată pentru aceste fapte, şi după ce a devenit cetăţean străin, dacă este prins pe 

teritoriul naţional". 

§ 11. Codul de Justiţie Militară din 20 martie 1937 (Mon. Of. nr. 66 din 20 martie 1937 şi Hamangiu, XXV, 

Partea I, pag. 404 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 

1856-1920, Ediţiunea a 3-a revăzută, completată şi adusă la zi, vol. XXV, Partea I, Coduri, legi şi regulamente: cuprinzând 

prima parte din legislaţiunea anului 1937, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, 

1938, 1152 p.]), mai prevede următoarele la art. 483: 

„Prescripţiunea în materie de nesupunere şi dezertare, începe să curgă din ziua când învinuitul sau 

condamnatul împlineşte limita de vârstă, pentru serviciul obligator în elementele armatei, potrivit Legii de recrutare, 

a Legii asupra corpului subofiţerilor, al Legii pentru organizarea corpului maiştrilor militari şi al Legii poziţiei 

ofiţerilor. 

Dacă condamnatul va fi prins sau dacă el se va preda înainte de expirarea termenului de serviciu prevăzut 

mai sus, va fi supus judecăţii iar după executarea pedepsei la care va fi fost condamnat, ori în caz de achitare, va fi 

trimis la corpul sau serviciul său, pentru a completa termenul legal de serviciu, obligator în armata activă. 

Nu există pentru militari, prescripţie pentru trădare". 

Este deci o eroare a crede, cum a fost adesea cazul în trecut, că termenul de prescripţie este împlinit în ziua 

când inculpatul ajunge la vârsta când ar înceta a face parte din cadrele armatei.  

Termenele de prescripţie sunt cele prevăzute la art. 164 din Codul Penal. 

V. „INCAPACITATE FIZICĂ" ŞI „FORŢĂ MAJORĂ" 

§ 12. Oficiile vor avea în vedere instrucţiunile date la Manual IV, 20, pentru cazurile ce se vor ivi, când 

cetăţenii rechemaţi în ţară pentru îndeplinirea unor îndatoriri militare, invocă o cauză de „incapacitate fizică", „forţă 

majoră" ori „sărăcie", arătând că nu-şi pot plăti drumul până în România. 

V. şi cele arătate la Manual VI, 26 § 26 nota în josul paginii. 

VI. FAMILIA DEZERTORULUI 

§ 13. Măsurile punitive prevăzute de Legea contra nesupuşilor şi dezertorilor, nu atinge întru nimic 

membrii familiilor lor. Se vor avea totuşi în vedere, cele expuse mai sus la § 2, lit. c şi d. 

Familia unui nesupus sau dezertor român, se bucură deci, în principiu, de toate drepturile acordate altor 

cetăţeni români. 

VII. ACTE DE NOTARIAT 

§ 14. Nu se vor satisface cererile de autentificare de acte prezentate de cei vizaţi în instrucţiunile de faţă, 

fără ordinele cuvenite, date de Minister, care pot fi cerute prin raport deosebit, dacă este cazul (v. Manual III, 1 § 35 şi 

68). 
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VIII. PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA JURIDICĂ 

§ 15. În ceea ce priveşte protecţia şi asistenţa juridică de acordat nesupuşilor şi dezertorilor, sau celor 

bănuiţi de asemenea delicte, se vor avea în vedere cele expuse la Manual III, 6 sprijinul autorităţilor noastre 

mărginindu-se la cazuri penale, sau la cele când cel în cauză este arestat (în închisoare sau într-un câmp de 

concentrare străin). 

În asemenea cazuri, oficiile vor proceda cu cea mai mare prudenţă, cât timp cetăţenia română a celui în 

cauză n-a fost definitiv stabilită. 

IX. CONSULATELE ONORIFICE 

§ 16. Documentaţia şi instrucţiunile de faţă trebuind să fie cunoscute şi consulatelor onorifice,  legaţiunile 

competente vor traduce textul de faţă împreună cu anexa, în limba străină respectivă, pentru a fi puse la dispoziţia 

acelor oficii, conduse în genere de străini.  

X. CAZURI DE ÎNDOIALĂ 

§ 17. In toate cazurile de îndoială neprevăzută, oficiile vor cere de urgenţă Ministerului, instrucţiunile 

cuvenite. Aceste instrucţiuni pot fi cerute şi date după cum este cazul, prin raport, telegramă sau pe cale telefonică, 

urmând în acest din urmă caz, să fie confirmate în scris, atât de oficiul în chestiune, cât  şi de Minister. Consulatele 

onorifice vor solicita instrucţiuni pe cale ierarhică. 

Instrucţiunile de faţă au fost lucrate în deplină înţelegere cu Marele Stat Major, ceea ce s-a confirmat 

acestui Departament sub nr. 928.189 din 26 ianuarie 1943. 

Ele au fost trimise oficiilor sub nr. 17.048/943. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca 
ANEXA 

EXTRAS 

din Codul de Justiţie Militară din 20 martie 1937, cu art. 544, 549-552, 554, 557 şi 570, 

modificate conform Legii nr. 694 din 17 septembrie 1942
a
 

NESUPUNEREA 

Art. 542. - Este nesupus orice recrut chemat în virtutea legii, ori angajat de bună voie, care, în afară de 

cazurile de forţă majoră, nu s-a dus la destinaţia sa, în termen de 10 zile, socotite din ziua fixată a se prezenta şi despre 

care a fost încunoştiinţat prin înmânarea sau afişarea la domiciliu a ordinului de chemare, ori prin înştiinţare în 

comună, cu viu grai, batere de tobă sau în orice alt mod.  

Sunt de asemenea nesupuşi, oamenii de trupă din concediu limitat sau nelimitat, rezerviştii, miliţienii, 

precum şi ofiţerii în concediu, disponibilitate sau rezervă, care, în afară de cazurile de forţă majoră, fiind chemaţi în 

modul arătat mai sus, nu vor veni la destinaţie, în termen de 4 zile, de la data când trebuiau să fie prezenţi la corp. 

Termenele mai sus menţionate, sunt sporite până la o lună pentru toţi chemaţii aflaţi în străinătate.  

In timp de război, mobilizare, concentrare sau chemare urgentă, termenele de prezentare vor fi cele 

specificate în ordinele de chemare, termene ce vor începe să curgă de la data încunoştinţării, prin mijloacele arătate în 

aliniatul 1. 

Art. 543. - Nesupunerea se pedepseşte în timp de pace cu închisoare de la 2-6 luni, când nu durează mai 

mult de trei luni. 

Pedeapsa va fi de la 1-3 ani închisoare, când întârzierea este mai mare de trei luni.  
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Nesupuşilor care se vor prezenta de bună voie, li se va putea reduce pedeapsa la jumătate din minimul 

prescris mai sus. 

Art. 544 (modificat). - Nesupusul care va comite un act din care să reiasă neîndoios intenţiunea de a se 

sustrage definitiv de la îndatorirea serviciului militar, se pedepseşte cu închisoare de la 3 -5 ani. 

In caz de circumstanţe atenuante pedeapsa nu va putea fi mai mică de doi ani. 

Când chemările prevăzute de art. 542 şi prezentul art. sunt făcute pentru reprimarea dezordinilor 

interioare, pedepsele pot fi îndoite. 

In timp de mobilizare şi război, nesupunerea se pedepseşte, în toate cazurile, cu moartea şi confiscarea 

averii. 

DEZERTAREA 

Art. 545 (modificat). - Este dezertor: 

1. Orice militar care lipseşte fără voie mai mult de două zile libere de la corpul sau serviciul său.  

a
 Textele reproduse sunt luate din ultima ediţie apărută, a Codului Justiţiei Militare, care cuprinde cele mai recente 

modificări (februarie 1943). 

Recruţii sau soldaţii voluntari, care nu au împlinit 30 zile de prezenţă sub arme, nu vor fi socotiţi dezertori 

decât după o lipsă de 8 zile. 

2. Orice militar care nu se prezintă la corpul său în termen de 4 zile de la expirarea permisiei sau 

concediului ce i-a fost acordat. 

3. Orice militar din trupa cu schimbul, care fără scuză legală nu s-a prezentat la serviciu în termen de 2 

zile din ziua hotărâtă pentru ordinul de chemare.  

In timp de mobilizare şi război, termenele de mai sus se reduc la jumătate. 

Art. 546. - Dezertarea în ţară în timp de pace, se pedepseşte cu închisoare de la 2-6 luni, dacă lipsa n-a fost 

mai mare de 3 luni. 

Pedeapsa va fi de la 1-3 ani închisoare, în cazurile următoare: 

1. Când absenţa a fost mai mare de trei luni. 

2. Dacă a mai fost condamnat pentru dezertare, indiferent dacă a executat sau nu pedeapsa.  

3. Dacă a luat cu sine armament, muniţii sau orice alt obiect de specialitate, încredinţat lui pentru 

serviciu. 

4. Dacă a luat cu sine calul sau orice alt mijloc de transport, încredinţat lui pentru serviciu. 

Art. 547. - Dezertarea se pedepseşte cu închisoare de la 1-5 ani: 

1. Dacă învinuitul a suferit mai mult de două condamnări anterioare pentru dezertare, indiferent dacă a 

executat sau nu vreuna din pedepse. 

2. Dacă a dezertat fiind în serviciu, sau în prezenţa rebelilor, sub rezerva pedepselor mai grave, prevăzute 

pentru părăsire de post, din prezentul Cod. 

Art. 548. - Se pedepseşte cu îndoitul pedepselor prevăzute la art. 546 şi 547, dezertorul care, comiţând 

infracţiunea în una din condiţiunile de mai sus, trece frontiera şi petrece în ţară străină, o parte sau tot timpul 

dezertării sale. 

Când această ţară va intra în război cu România şi dezertorul cu voinţă nu se întoarce la corpul său, se va 

socoti dezertor la inamic. 

Militarul din activitate de serviciu, care aflându-se în permisie sau concediu, ori lipsă de la corpul său, în 

termenul de graţie, trece hotarele ţării, fără învoirea autorităţilor militare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 -6 luni. 

Art. 549 (modificat). - Dacă dezertarea s-a petrecut pe un teritoriu sub stare de asediu, pedepsele ce se aplică 
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sunt următoarele: 

1. închisoarea de la 6 luni la 3 ani, în cazul art. 546, alin. 1 şi art. 548, alin. 3. 

2. închisoarea de la 6 luni la 5 ani, în cazul art. 546, punctele 1, 2, 3 şi 4. 

3. Muncă silnică de la 4-15 ani şi confiscarea averii, în cazul art. 547, punctele 1 şi 2, şi art. 548, alin. 1.  

Art. 550 (modificat). - In timp de mobilizare şi război, se va aplica pedeapsa cu moartea şi confiscarea averii 

în toate cazurile prevăzute de art. 546, 547 şi 548. 

Art. 551 (modificat). - Orice militar culpabil de dezertare în prezenţa inamicului, se pedepseşte cu moartea şi 

confiscarea averii. 

Nu se pot acorda circumstanţe atenuante. 

Art. 552 (modificat). - Militarul care dezertează la inamic, se pedepseşte cu moartea şi confiscarea averii.  

Nu se pot acorda circumstanţe atenuante. 

Art. 553. - Dacă dezertorul este ofiţer, i se va aplica şi destituirea, ori de câte ori pedeapsa aplicată nu atrage 

degradarea după sine.
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Art. 554 (modificat). - În toate cazurile de dezertare, mai sus prevăzute, când se acordă circumstanţe 

atenuante, pedeapsa nu poate fi mai mică decât jumătate din maximul prescris de lege pentru fiecare caz iar când 

legea prevede pedeapsa cu moartea, se va aplica munca silnică pe viaţă şi confiscarea averii.  

Art. 555 (/modificat). - Când dezertorul se prezintă de bună voie, pedeapsa nu va putea fi mai mare decât 

jumătate din maximul prescris de lege, iar când legea prevede pedeapsa cu moartea, se va aplica munca silnică pe 

viaţă şi confiscarea averii. 

Art. 556. - Dezertorul din timp de pace, care continuă a rămâne în această poziţie şi după declararea stării 

de asediu, mobilizare sau război, se va socoti după caz, ca dezertor de pe un teritoriu pus sub stare de asediu, 

respectiv în timp de mobilizare sau război. 

Art. 557 (modificat). - Se consideră dezertare cu complot, orice dezertare săvârşită prin înţelegere între mai 

mulţi de doi militari. 

Culpabilii de dezertare cu complot, în ţară sau în străinătate, în timp de pace, se pedepsesc cu muncă 

silnică pe timp mărginit şi confiscarea averii, aplicându-se şefului complotului maximul pedepsei. 

Pe un teritoriu sub stare de asediu, precum şi în timp de mobilizare şi război, culpabilii de dezertare cu 

complot, se pedepsesc cu moartea şi confiscarea averii. 

Art. 570 (modificat). - Abaterile relative la regulile prescrise de regulamentele, instrucţiunile sau ordinele 

referitoare la mobilizarea armatei, se pedepsesc: 

1. Când infractorul este şeful garnizoanei, sau agentul legalmente îndatorat cu executarea dispoziţiunilor 

referitoare la mobilizare, cu închisoare de la 1-12 ani, iar când se constată intenţia de a sustrage pe alţii de la serviciul 

militar, cu moartea şi confiscarea averii.  

2. Când infractorul este militar, grad inferior, din oricare element al armatei şi se abate de la îndatoririle 

relative la primirea livretului şi vizarea lui, strămutările de domiciliu şi absentarea temporară de la domiciliu, cu 

închisoare de la 1-12 ani, iar când se constată intenţia de a se sustrage de la serviciul militar, cu moartea şi confiscarea 

averii. 

URMAREA I-A13 

NESUPUŞII ŞI DEZERTORII 

§ 1. Marele Stat Major trimite acestui Departament o adresă nr. 66.125 din 10 noiembrie 1943, cu 

rugămintea să fie prezentate întotdeauna următoarele date, când este vorba de cetăţeni români, presupuşi ca fiind 

nesupuşi sau dezertori: 

- numele şi prenumele; 

- contingentul sau vârsta; 

- unitatea sau Cercul Teritorial căruia au aparţinut; 

- data plecării din România; 

- transportul cu care au sosit în ţara în care se află; 

- punctul de frontieră pe la care au părăsit ţara; 

- eventual, grupul străin din România, care i-a recrutat. 

§ 2. Când este cazul, oficiile vor avea deci grijă ca aceste date să fie cuprinse, în măsura posibilului, în 

interogatoriile ce trimit acestui Departament, conform Manual IV, 3 § 3. 

§ 3. Aceste interogatorii vor fi trimise Departamentului în triplu exemplar (pentru dosarul Ministerului 

Afacerilor Străine, pentru Marele Stat-Major şi pentru Ministerul Justiţiei), oprindu-se un al patrulea exemplar în 

dosarul oficiului diplomatic sau consular respectiv. 
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Bucureşti, 15 noiembrie 1943. 

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

Karadja 

p. Directorul Afacerilor Consulare 

P. Cernovodeanu 
Ad. nr. 103.053 din 23 noiembrie 1943
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14TAXE MILITARE DATORATE DE EVREI15 

§ 1. Aplicarea dispoziţiunilor din Decretele-legi nr. 132 din 20 ianuarie 1941, 2.030 din 12 iulie 1941 şi 2.978 

din 29 octombrie 1941, nu a fost cu putinţă peste hotarele ţării, când a fost vorba să se încaseze taxele militare 

datorate de evrei. 

Această chestiune a fost cercetată împreună cu reprezentanţii departamentelor competente şi ne este astăzi 

cu putinţă să dăm următoarele instrucţiuni în materie. 

§ 2. Pe de o parte, Ministerul de Finanţe nu poate stabili cota proporţională exigibilă în fiecare caz,  în lipsă 

de documentaţie asupra veniturilor contribuabililor respectivi
a
. 

Pe de altă parte, nu este în interesul statului ca evreii în chestiune să fie aduşi în ţară pentru a îndeplini 

munca obligatorie prevăzută. 

Am căzut astfel de acord cu departamentele interesate, că nu ar fi cazul să se aplice sancţiunile prevăzute 

de zisele texte legislative evreilor români domiciliaţi în străinătate, pentru vina de a nu fi prestat munca obligatorie şi 

a nu fi plătit taxele militare stabilite. 

Nu se va proceda deci, în nici un caz - pentru asemenea culpe - la retragerea paşapoartelor, evitând a se 

provoca conflicte cu autorităţile străine pe o temă fiscală, aşa cum s-a aflat la Manual II, 2 § 12 (v. şi Manual II, 3 B § 

43). 

§ 3. Oficiile vor acorda deci, la cerere, evreilor aflaţi în asemenea situaţiuni, o amânare de plată a taxelor 

militare, până la înapoierea lor eventuală în România (conform rezoluţiei Ministerului de Finanţe Jn. nr. 

284.582/942
b
), sau până la luarea unor noi dispoziţiuni. 

In acest scop, evreii în chestiune vor depune o petiţie timbrată, conform tarifului consular, solicitând 

păsuirea necesară. 

Petiţiile vor fi aprobate de agenţii diplomatici sau consulari pe temeiul instrucţiunilor de faţă.  

§ 4. Din punctul de vedere al prestării muncii obligatorii şi a plăţii taxelor militare, nimic nu se opune 

prelungirii valabilităţii paşapoartelor celor în cauză.  

Oficiile nu vor avea nevoie de alte avize pentru acordarea unor asemenea prelungiri, decât de cel al 

comisiunii speciale ministeriale, trimis prin instrucţiunile ce vor primi de la acest Departament, în condiţiunile 

stabilite prin Manual II, 21 care se aplică şi evreilor. 

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

Karadja p. Directorul Afacerilor Consulare 

V. Ştirbu 

Ad. nr. 1.448 din 10 februarie 1943. 

a
 Aceste taxe au fost înzecite pentru evreii locuind în străinătate, conform Decretului nr. 2.978/941. 

b
 Marele Stat 

Major ne-a adus pe de altă parte la cunoştinţă, sub nr. 6.565 din 1942, că stabilirea modalităţilor de plată în 

străinătate a taxelor militare datorate de evrei, nu intră în atribuţiile sale, Ministerul de Finanţe fiind competent în 

această materie.
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REGULAMENT16 

ASUPRA DECRETULUI-LEGE RELATIV LA STATUTUL MILITAR 

AL EVREILOR 

CAPITOLUL I 

Definirea evreilor 

Art.1. - Evreii, în înţelesul art. 2 din Decretul-lege din 9 august 1940, privitor la starea juridică a locuitorilor 

evrei din România, indiferent de categoria din care fac parte, sunt excluşi atât de la pregătirea premilitară, cât şi de la 

serviciul militar. 

Art. 2. - Sunt socotiţi evrei, în înţelesul legii, următorii:  

a) Cei de religie mozaică; 

b) Cei născuţi din părinţi de religie mozaică; 

c) Creştinii, născuţi din părinţi de religie mozaică nebotezaţi, adică copii care au primit taina botezului, 

dar se trag din părinţi de religiune mozaică, nebotezaţi, precum şi copiii creştini, când numai unul din părinţi este 

evreu botezat, iar celălalt nu este botezat; 

d) Creştinii, născuţi din mamă creştină şi tată de religiune mozaică, adică copiii creştini a căror mamă este 

creştină, dar tatăl este de religie mozaică; 

e) Copiii naturali ai mamei de religie mozaică, adică născuţi în afară de căsătorie, indiferent dacă au fost 

sau nu botezaţi; 

f) Cei care au părăsit religiunea mozaică declarându-se atei. 

Sunt de asemenea socotiţi evrei, acei care făceau parte din comunităţi religioase evreieşti la data de 9 august 

1940. 

Art. 3. - Adopţiunea nu are urmări asupra situaţiunii juridice de evreu a copilului adoptat. Pentru stabilirea 

filiaţiunii copilului adoptat, se va ţine seama de părinţii acestuia. 

Art. 4. - Copilul legitimat prin căsătorie este socotit a avea religiunea ce anterior legitimării avea, până la 

expirarea termenului prevăzut de art. 45, alin. 4, din Legea pentru regimul general al cultelor.  

Art. 5. - Simpla declaraţie de trecere la religiunea creştină, făcută în faţa ofiţerului stării civile şi înscrierea 

ei în registrele respective, nu schimbă calitatea de evreu, dacă nu se face dovada că a fost urmată de taina botezului.  

Art. 6. - Sunt consideraţi creştini: 

a) Copiii creştini, născuţi din părinţi de religie mozaică botezaţi; 

b) Copiii creştini, născuţi din mamă de religie mozaică nebotezată, dar al căror tată este creştin de sânge;  

c) Copiii naturali, creştini, adică botezaţi, născuţi din mamă de religie mozaică botezată.  

Art. 7. - Trecerea la creştinism, adică botezarea celor de religie mozaică, după 9 august 1940, data punerii în 

aplicare a Decretului-lege nr. 2.650 din 8 august 1940, privitor la starea juridică a locuitorilor evrei din România, nu 

mai poate atrage schimbarea situaţiei de evreu a celui caracterizat ca atare, după criteriile stabilite la articolele 

precedente din prezentul regulament. Evreii trecuţi astfel la creştinism rămân excluşi de la pregătirea premilitară şi 

de la serviciul militar. 
CAPITOLUL II 

Recensământul evreilor 

Art. 8. - Legea asupra recrutării armatei şi regulamentul ei, în partea privitoare la operaţiunile de 

recensământ şi recrutare, se aplică şi evreilor, cu deosebirile şi adausurile prevăzute în regulamentul de faţă.  

Art. 9. - La întocmirea tabelelor de recensământ, prevăzute la art. 8 şi 9 din Legea asupra recrutării armatei 

şi art. 18-20 din regulamentul acestei legi, evreii vor fi trecuţi în tabele separate. 

Situaţia de evreu se determină după prescripţiunile art. 2-7 din regulamentul de faţă. 

Organele care întocmesc tabelele de recensământ ale evreilor au îndatorirea de a cerceta adevărata 
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situaţiune a tinerilor evrei, pentru a nu înscrie în ele decât pe acei care intră în prevederile regulamentului de faţă, 

sub sancţiunile prevăzute în Legea asupra recrutării armatei. 

Evreii născuţi în alte localităţi se vor înscrie definitiv în localitatea unde domiciliază la data întocmirii 

tabelelor. 

Art. 10. - Reclamaţiunile asupra înscrierii în tabelele de recensământ, în ce priveşte originea şi starea civilă, 

se adresează consiliului de recrutare. Acesta cercetează reclamaţiunile ce îi sunt adresate, dând deciziune asupra 

hotărârii luate. 

Aceste deciziuni pot fi apelate la Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Recrutări, care, luând avizul 

Direcţiunii Contenciosului, dă hotărâre definitivă în cauză.  

Art. 11. - Evreii înscrişi în tabelele de recensământ sunt datori să se prezinte în faţa consiliului de recrutare, 

odată cu ceilalţi tineri din clasa anului respectiv.  

Consiliul de recrutare nu se va ocupa decât de stabilirea identităţii, a stării civile, a originii etnice, a 

profesiunii şi a studiilor ce posedă în momentul recrutării, indiferent de starea fizică a evreilor ce recrutează.  

In cazul când tânărul evreu nu se prezintă, el poate fi reprezentat printr-un membru din familie. 

In lipsă, el va fi înscris din oficiu ca absent la recrutare. 

Art. 12. - înscrierea evreilor se va face într-un „registru special control pentru evrei" (model anexă nr. 1), 

care va fi ţinut de Cercurile de Recrutare. 

Art. 13. - Consiliul va da următoarea decizie: 

1. Pentru evreii care se vor prezenta la recrutare: 

„Prezent (sau reprezentat), stabilit identitatea, starea civilă şi studiile şi înscris în registrul special control 

pentru evrei la nr  .........................................................................., clasa ..." 

2. Pentru evreii are nu se vor prezenta la recrutare: 

„Absent şi înscris din oficiu în registrul special control pentru evrei la nr. ..., clasa ..." 

CAPITOLUL III 

Obligaţiunile evreilor 

Art. 14. - In schimbul serviciului premilitar şi militar, evreii sunt obligaţi să plătească taxele militare 

stabilite prin lege şi să presteze munci de interes obştesc, potrivit nevoilor statului, în condiţiunile fixate prin Decretul-

lege relativ la statutul militar al evreilor şi prin regulamentul de faţă, cu excepţiile prevăzute de articolul 2, aliniatul 2 

din Decretul-lege asupra taxelor militare, datorate de evrei din 21 ianuarie 1941. 

Aceste obligaţiuni iau naştere odată cu împlinirea vârstei de 18 ani şi încetează îndată ce s -a atins vârsta de 

50 ani, indiferent de gradul ce au avut în armată cei care au satisfăcut în total sau în parte serviciul militar, ori au 

contat ca ofiţeri, subofiţeri, maiştri, submaiştri, sau gagişti militari în cadrele de rezervă ale armatei.  

Se exceptează evreii specialişti prevăzuţi de articolul 8 din Decretul-lege relativ la statutul militar al 

evreilor, care vor putea fi chemaţi în serviciul armatei până la împlinirea limitei de vârstă corespunzătoare gradului 

ce au avut în armată. 

Art. 15. - Plata taxelor militare este obligatorie pentru evrei, potrivit situaţiunii lor materiale, indiferent de 

starea fizică. Obligaţiunea de muncă nu poate fi impusă însă decât acelora găsiţi apţi a o presta potrivit hotărârii unei 

comisiuni compusă din comandantul Cercului de Recrutare ca preşedinte, şeful biroului recrutării şi un medic militar 

numit de comandantul garnizoanei respective, ca membri.  

Această comisiune se va pronunţa cu ocaziunea chemării evreilor la Cercurile de Recrutare pentru a fi 

trimişi în detaşamente de muncă sau pentru a li se da vreo altă întrebuinţare în armată ori la diferite instituţiuni 

publice. 

In darea hotărârii sale, comisiunea va ţine seamă de starea fizică şi aptitudinile evreilor, în raport cu felul 

muncii la care urmează a fi supuşi. 

Art. 16. - Sunt obligaţi a plăti taxele militare şi evreii care au recrutat până la data publicării 
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regulamentului de faţă, dar care, din cauza condiţiunii fizice, se găsesc în prezent amânaţi medical, dispensaţi 

medical, improprii sau reformaţi, precum şi acei excluşi de la serviciul militar, conform articolului 3 din Legea asupra 

recrutării armatei. Evreii clasaţi improprii sau reformaţi nu se pot chema însă la munci de interes obştesc, chiar dacă 

fiind insolvabili, nu plătesc taxele militare la care sunt impuşi. 

Art. 17. - Impunerea la plata taxelor militare se face de către Ministerul Finanţelor, după tabelele nominale 

întocmite de Cercurile de Recrutare şi trimise anual administraţiilor de constatare, conform prescripţiunilor 

Decretelor-legi asupra taxelor militare datorate de evrei. 

Aceste tabele vor fi extrase din tabelele de recensământ ale evreilor şi după registrul special control pentru 

evrei, cuprinzând datele necesare pentru identificarea evreilor impozabili, precum şi mutaţiile acelora care în anul 

expirat au fost folosiţi în armată, ori au executat munci de interes obştesc. Cercurile de Recrutare vor primi tabelele 

trimise de administraţiile financiare, cuprinzând numele evreilor care nu au achitat în termen taxele militare la care 

au fost impuşi, urmând a transforma debitul de plată în obligaţiune în muncă. 

CAPITOLUL IV 

Întrebuinţarea evreilor pentru nevoile armatei sau ale diferitelor instituţiuni publice 

Art. 18. - Evreii între 18 şi 50 ani pot fi întrebuinţaţi atât individual, cât şi în grup sau detaşament, fie 

pentru nevoile armatei, fie ale altor instituţiuni publice de stat, judeţ sau comună, indiferent dacă sunt solvabili şi sunt 

la curent cu plata taxelor militare la care au fost impuşi, cu excepţiunile prevăzute în prezentul regulament.  

Art. 19. - Evreii nu pot fi întrebuinţaţi la munci de folos obştesc decât de Marele Stat Major, care va 

satisface, în măsura posibilităţilor şi cererile primite de la alte instituţiuni publice de stat, judeţ sau comună.  

Art. 20. - Marele Stat Major va ţine la curent, prin Comandamentele Teritoriale, situaţia numerică pe 

profesiuni, precum şi repartiţia pe Cercuri de Recrutare a evreilor susceptibili a fi întrebuinţaţi la munci de interes 

obştesc. 

Art. 21. - Chemarea evreilor se face numai prin Cercurile de Recrutare unde sunt înscrişi în controale.  

Cercurile de Recrutare vor ţine evidenţa nominală pe profesiuni a evreilor înscrişi în controale, cunoscând 

în orice moment pe acei care nu sunt la curent cu plata taxelor militare la care sunt impuşi şi zilele de muncă prestată.  

Numai Marele Stat Major poate aproba chemarea anumitor evrei, direct la comandamente, unităţi sau 

formaţiuni de serviciu. 

Art. 22. - Durata întrebuinţării la munci de interes obştesc este de maximum 60 de zile pentru evreii între 18 

şi 21 ani, 180 de zile pe an pentru cei între 21 şi 24 ani, 120 zile pentru cei între 24 şi 26 ani, 90 zile pe an pentru cei 

între 26 şi 41 ani şi 60 zile pe an pentru cei între 41 şi 50 ani, vârste ce corespund diferitelor elemente ale armatei în 

care ar fi trebuit să se afle evreii. 

Evreii care, pentru a fi scutiţi de plata taxelor militare, doresc să fie întrebuinţaţi la munci de interes 

obştesc peste termenele fixate, pot face cereri în acest sens către Marele Stat Major, ele urmând a fi satisfăcute după 

posibilităţi. 

Pe timp de concentrări prelungite, mobilizare sau război, durata întrebuinţării evreilor la munci de interes 

obştesc este nelimitată, potrivit nevoilor generale ale statului. In orice alt timp, prelungirea duratei întrebuinţării 

evreilor se poate face numai printr-un jurnal al Consiliului de Miniştri. 

Art. 23. - Medicii, farmaciştii, veterinarii, inginerii, arhitecţii sau alţi specialişti evrei folosiţi, fie de armată, 

fie de alte instituţiuni publice, vor fi plătiţi conform deciziunii ministeriale nr. 23.325 din 27 ianuarie 1941 a 

Ministerului Apărării Naţionale. 

Ceilalţi evrei, chemaţi la munci de interes obştesc, vor avea drepturile de hrană, întreţinere şi soldă pe care 

le are trupa, dacă sunt întrebuinţaţi pentru nevoile armatei. Dacă sunt puşi în serviciul altor instituţiuni publice, ei 

vor avea drepturile în bani ale trupei. 

In toate cazurile, evreii vor purta hainele lor civile, fiind obligaţi a se prezenta la muncile de interes obştesc 

cu echipamentul potrivit anotimpului în care sunt chemaţi şi cu cel puţin două schimburi de rufe. Ei vor avea pe 
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braţul stâng o brasardă de culoare galbenă, lată de 10 cm, cu numele Cercului de Recrutare respectiv. Se exceptează 

numai medicii, farmaciştii, veterinarii, inginerii şi arhitecţii întrebuinţaţi în armată, care vor purta uniforma şi 

semnele distinctive prevăzute în decizia ministerială nr. 23.325 din 27 ianuarie 1941. 

Brasardele se confecţionează de Cercurile de Recrutare. 

Art. 24. - Evreii chemaţi la munci de interes obştesc local, nu pot fi folosiţi decât în localitatea unde 

domiciliază. In acest caz, ei vor lucra sub comanda unui militar numit prin grija garnizoanei respective, având 

dreptul să ia masa şi să doarmă în familie. 

In toate celelalte cazuri, evreii pot fi deplasaţi în orice regiune a ţării, constituiţi în detaşamente de muncă, 

astfel cum se arată la art. 27. 

Se consideră ca timp servit la muncă numai zilele efectiv servite, inclusiv duminicile şi sărbătorile legale.  

Art. 25. - In măsura în care este absolut necesar, evreii pot fi înscrişi şi în lucrările de mobilizare, după 

instrucţiunile Marelui Stat Major, trimiţându-li-se ordinele cuvenite. 

Art. 26. - Pentru chemarea evreilor se trimit ordinele de chemare obişnuite, cu deosebirea că, în loc de grad, 

se va scrie: evreul ...............................................................................................................  

Aceste ordine le dau dreptul al călătoria gratuită pe C.F.R., în clasa III. 

Se exceptează ordinele de chemare trimise evreilor prevăzuţi în deciziunea ministerială nr. 23.325 din 27 

ianuarie 1941, în care, în loc de „evreul" se va scrie, după 

caz: evreul medic, farmacist, veterinar, inginer sau arhitect........................................................ sau evreul medic 

ajutor, farmacist ajutor etc .................................... 

Ordinele de chemare trimise evreilor din această din urmă categorie dau dreptul la călătoria gratuită pe 

C.F.R., în clasa corespunzătoare gradului în care este asimilat posesorul, făcându-se menţiunea necesară în acest scop 

pe ordinul de chemare. 

Art. 27. - Evreii chemaţi în grup pentru anumite lucrări, vor fi totdeauna constituiţi în detaşamente de 

muncă, sub comandă militară, având cadrele necesare pentru menţinerea ordinii şi a disciplinei. Detaşamentele vor fi 

utilate cu materialul necesar pentru cazarea, igiena şi hrănirea oamenilor. 

In cazul când, în mod excepţional, asemenea detaşamente sunt puse la dispoziţiunea altor instituţiuni 

publice, acestea au îndatorirea să acopere cheltuielile prevăzute atât pentru întreţinerea evreilor, cât şi a militarilo r 

care însoţesc detaşamentele. Sumele respective se vor vărsa Ministerului Apărării Naţionale.  

Art. 28. - Cercurile de Recrutare au îndatorirea de a ţine evidenţa zilelor de muncă, astfel ca să nu se 

depăşească numărul fixat anual la art. 22. Anul de muncă se calculează de la 1 aprilie la 31 martie al anului următor. 

Art. 29. - Nu pot fi chemaţi, în timp de pace, la munci de interes obştesc: 

a) Foştii ofiţeri, subofiţeri, maiştri, submaiştri şi gagişti activi evrei;  

b) Foştii ofiţeri, subofiţeri, maiştri, submaiştri şi gagişti de rezervă evrei. 

De aceste scutiri nu pot beneficia specialiştii consideraţi indispensabili pentru anumite lucrări de interes 

obştesc. 

Art. 30. - Evreii chemaţi la munci de interes obştesc, foşti ofiţeri, subofiţeri, maiştri, submaiştri şi gagişti 

activi şi de rezervă, foştii tineri cu termen redus grade inferioare şi acei care au recrutat după promulgarea 

Decretului-lege relativ la statutul militar al evreilor şi posedă cel puţin 8 clase de liceu sau şcoală similară, vor fi 

întrebuinţaţi în servicii potrivite aptitudinilor sau pregătirii lor, ţinându-se seama de gradul avut în armată, de 

studiile ce posedă şi de poziţiunea lor socială.  

Ei vor purta următoarele semne distinctive:  

a) Foştii ofiţeri activi şi de rezervă, o stea de metal galben, în şase colţuri, cu diametrul de doi centimetri, 

aşezată pe brasardă, deasupra denumirii cercului de recrutare; 

b) Foştii subofiţeri, maiştri, submaiştri şi gagişti activi şi de rezervă, o stea de metal alb de acelaşi model şi 

dimensiuni, aşezată în acelaşi fel; 

c) Foştii tineri cu termen redus, grade inferioare, precum şi acei care n-au făcut parte din elementele 



IV, 5 

704 

 

 

armatei, dar posedă cel puţin 8 clase de liceu sau şcoală similară, o stea de metal roşu, de acelaşi model şi dimensiuni, 

aşezată în acelaşi fel. 
CAPITOLUL V 

Evidenţa evreilor 

Art. 31. - Evidenţa evreilor între 18 şi 50 ani cade în sarcina Cercurilor de Recrutare respective, care 

întocmesc şi ţin la curent registrul special control pentru evrei, prevăzut la articolul 12. 

Fiecare Cerc de Recrutare va înscrie în registrul special control pentru evrei, pe toţi evreii care domiciliază 

pe raza sa, făcându-le toate mutaţiile din foaia matricolă la zi, completate cu aceea de: „exclus de la serviciul militar, 

conform Decretului-lege relativ la statutul militar al evreilor". 

La cei proveniţi din activitate (ofiţeri, subofiţeri, maiştri, submaiştri şi gagişti militari), indiferent dacă au 

părăsit cadrele oştirii înainte sau după promulgarea Decretului-lege relativ la statutul militar al evreilor, se va face 

aceeaşi mutaţie, adăugându-se: „scutit de plata taxelor militare; scutit de munci de interes obştesc, în timp de pace, 

fiind provenit din activitate". 

In acest scop, în termen de cel mult 30 zile de la publicarea prezentului regulament, toate comandamentele, 

corpurile de trupă şi formaţiunile de serviciu ale armatei vor trimite Cercului de Recrutare respectiv formele de 

vărsare ale evreilor ce au înscrişi în controale. 

Art. 32. - Fiecare evreu care a împlinit 18 ani şi n-a depăşit vârsta de 50 ani, indiferent dacă a satisfăcut sau 

nu serviciul militar, este dator să se prezinte, în termen de 60 de zile de la publicarea regulamentului de faţă, la Cercul 

de Recrutare pe raza căruia domiciliază, spre a se îndeplini următoarele formalităţi:  

a) Evreilor care au satisfăcut Legea asupra recrutării armatei şi care posedă un livret militar, li se va 

aplica pe copertă şi pe prima pagină a livretului, cu tuş roşu, cuvântul „EVREU", iar pe ultima pagină scrisă se va 

adăuga mutaţia prevăzută la articolul 31;  

b) Evreilor care nu au satisfăcut Legea asupra recrutării armatei li se va da un „Livret militar pentru 

evrei" (model-anexă nr. 2). 

Cei aflaţi în străinătate pot fi reprezentaţi printr-un mandatar sau rudă, ori se pot prezenta personal, 

imediat după înapoierea în ţară, făcând însă dovada că sunt la curent cu plata taxelor militare prevăzute de lege. 

Tinerii evrei care vor împlini în viitor vârsta de 18 ani, se vor prezenta la Cercul de Recrutare spre a -şi 

primi livretul, în cursul lunii aprilie a anului respectiv.  

Art. 33. - In livretul militar pentru evrei se vor înscrie toate mutaţiile, la zi, asupra situaţiei titularului, după 

registrul special control pentru evrei, ca şi la evreii care au satisfăcut Legea asupra recrutării armatei.  

Art. 34. - Evreii care au satisfăcut serviciul militar, sau o parte din el, precum şi acei care au recrutat numai 

până la data publicării prezentului regulament, se înscriu direct în registrul special control pentru evrei (model-anexă 

nr. 2), prevăzut de articolul 12, după foile matricole şi datele primite de Cercurile de Recrutare. 

Tabele extrase din registrul evreilor vor fi comunicate administraţiilor financiare, separat de acelea 

prevăzute de articolul 37 din regulamentul Legii asupra recrutării armatei, astfel cum se arată la articolul 17 din 

prezentul regulament. 

In acest registru se arată şi cuantumul sumei la care au fost impuşi anual, precum şi sumele plătite, după 

recipisele prezentate sau după comunicările făcute de percepţiile fiscale, ori de administraţiile financiare.  

Pentru cei care au fost chemaţi la munci de interes obştesc, numărul zilelor de muncă prestată se constată 

prin mutaţiile „concentrat pentru muncă" şi „desconcentrat" şi se scade din taxele militare datorate.  

Corespondenţa pe baza căreia se fac aceste mutaţii se păstrează în dosare speciale pe ani şi pe contingente. 

Mutaţiile făcute în registrul special control pentru evrei, asupra plăţii taxelor militare şi asupra efectuării 

muncilor de interes obştesc, se înscriu şi în livretele militare pentru evrei.  

In livretele militare ale celor care au satisfăcut Legea asupra recrutării armatei se vor face aceleaşi 

mutaţiuni, adăugându-se în acest scop file albe, după modelul celor din livretul militar pentru evrei.  
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Art. 35. - Fiecare evreu este dator a purta asupra sa livretul militar, în care trebuie să fie înscrise la timp 

taxele anuale la care este impus, sumele plătite şi numărul zilelor de muncă prestată. 

Livretul conţinând aceste mutaţii, constituie dovada legală a satisfacerii obligaţiunilor fiscale şi de muncă.  

Art. 36. - Livretele evreilor între 18 şi 50 ani, vor fi prezentate anual, în cursul lunii februarie, la Cercurile 

de Recrutare, pentru a fi vizate. 

Viza nu se face decât acelora care dovedesc cu recipisele fiscului că au plătit taxele militare prevăzute de 

lege. 

Cei care nu fac dovada plăţii taxelor militare, precum şi acei care nu se prezintă la viză, vor fi înscrişi pe 

tabelele evreilor ce urmează a fi chemaţi la munci de interes obştesc, în afară de sancţiunile prevăzute de articolul 570 

din Codul Justiţiei Militare, pentru infracţiuni relative la pregătirea mobilizării, care le sunt de asemenea aplicabile.  

CAPITOLUL VI 

Dispoziţiuni finale 

Art. 37. - Evreii chemaţi pentru nevoile armatei sau pentru munci de interes obştesc, sunt supuşi regimului 

şi jurisdicţiunii militare, ca şi militarii sub arme. 

Art. 38. - Toate abaterile de la prescripţiunile regulamentului de faţă se judecă şi se pedepsesc potrivit 

dispoziţiunilor prevăzute în Codul Justiţiei Militare, sau în orice alte legi speciale aplicabile militarilor.  

Art. 39. - Dispoziţiunile cuprinse în prezentul regulament pot fi completate cu instrucţiuni de detaliu, date 

de Marele Stat Major, după nevoi. 

Art. 40. - Orice alte dispoziţiuni contrarii se abrogă. 

Dat la Marele Cartier la 12 iulie 1941. 

Conducătorul statului român ş
i
 

Preşedintele Consiliului de Miniştri Ministrul Apărării Naţionale, 

General ION ANTONESCU General de corp de armată adjutant Iosif Iacobici17 

Nr. 2.030
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18
VIZA LIVRETELOR MILITARE19 

Instrucţiunile în vigoare au fost trimise oficiilor sub nr. 91.701 din 19 decembrie 1941. Aceste instrucţiuni 

vor fi de acum înainte, păstrate la locul lor în Manual. 

MARELE STAT MAJOR GENERAL AL ARMATEI 

S e c ţ i a  I - a  

INSTRUCŢIUNI nr. 65.400
20

 

din 6 decembrie 1941 

relative la viza livretelor de serviciu militar md. E şi carnetelor md. E I  

I. CINE SE PREZINTĂ LA VIZĂ 

In acest an, viza livretelor ş carnetelor md. E şi E I se va face: 

1. - Pentru tot personalul de la vatră (ofiţeri şi subofiţeri de rezervă, trupă) aflat în străinătate. 

2. - Pentru personalul de la vatră (ofiţeri şi subofiţeri de rezervă, trupa din completare, rezervă şi miliţii) 

care nu a executat nici o concentrare în decursul anilor 1 aprilie 1939-15 decembrie 1941, precum şi pentru aceia care 

au executat mai puţin de 60 zile de concentrare (sau mobilizare) în total sau în parte, între 1 aprilie 1939-15 decembrie 

1941. 

3. - Se mai prezintă toţi aceia care au pierdut legătura cu unităţile sau formaţiunile cărora aparţin, fie 

prin schimbările de domiciliu, fie prin vărsări la alte unităţi sau formaţiuni pe timpul mobilizării, indiferent de 

numărul zilelor de concentrare efectuate. 

4. - Aceia care nu posedă nici un ordin de chemare galben, roşu sau ordin de rămânere la vatră, precum şi 

aceia care au asemenea ordine dar sunt emise cu date mai vechi decât 1 ianuarie 1940, indiferent de numărul zilelor 

de concentrare efectuate până la 1 ianuarie 1940 sau ulterior. 

5. - Nu se prezintă: 

a) - Ofiţerii şi subofiţerii de rezervă şi trupa de la vatră, care nu intră în categoriile menţionate mai sus. 

b) - Ofiţerii de rezervă care au împlinit limita de vârstă prevăzută de art. 22 din Legea poziţiei ofiţerilor, 

pentru a fi trecuţi în retragere, dar care figurează încă în controalele armatei.  

c) - Ofiţerii de rezervă care în cursul anului ating limita de vârstă. 

d) - Ultimul contingent din miliţii. 

e) - Scutiţii legal de serviciul militar, dispensaţii medical, reformaţii şi excluşii.  

f) - Personalul de la vatră din Basarabia şi Bucovina de Nord realipite, pentru care s-au dat instrucţiuni 

speciale de recensământ şi control. 

g) - Evreii care urmează un regim special. 

II. LOCUL ŞI TIMPUL UNDE SE VA EXECUTA VIZA 

a) . În străinătate, la legaţiuni şi consulate, între 8 ianuarie-15 februarie 1942. 

b) . În ţară, între 8 ianuarie-15 februarie 1942: 

- la sediul Cercurilor de Recrutare şi prin comisiuni, la reşedinţa plăşilor de pe raza fiecărui Cerc de 

Recrutare; 

- la reşedinţa plăşilor din judeţ anume fixate, pentru comunele rurale, unde viza se va face de către 1-3 

comisiuni fixate de Cercurile de Recrutare şi care se vor deplasa după itinerarii hotărâte şi comunicate din timp prin 

afişaje şi presă. Aceste comisiuni vor fi comunicate şi Comandamentelor Teritoriale, pentru organizarea controlurilor 

asupra executării operaţiunilor de viză.  
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III. PREZENTAREA LA VIZĂ 

A. În străinătate 

Prezentarea se va face la legaţiuni sau la consulate, la personalul anume însărcinat cu executarea vizei; acei 

care nu se pot prezenta personal la viză, pot trimite livretul sau carnetul prin scrisoare recomandată legaţiei sau 

consulatului român cel mai apropiat, însoţit de un raport în care va arăta cauzele neprezentării în persoană şi pentru 

ce motive se găseşte în străinătate (studii, comerţ, etc.). 

B. În ţară 

1. - Prezentarea la viză este obligatorie pentru personalul arătat la capitolul I. 

Oamenii din comunele rurale, anunţaţi din timp prin publicaţiuni, posturi de  

jandarmi etc., se prezintă la reşedinţa plăşilor la datele fixate de Cercurile de Recrutare prin itinerariu, unde comisia 

C. R. face viza. 

2. - Aceia care nu se pot prezenta la aceste comisiuni, din cauze de forţă majoră dovedită (caz de boală, 

închisoare), pot trimite livretul printr-un membru al familiei (părinţi, fraţi, surori sau rude apropiate, majori), în nici 

un caz prin corespondenţă. 

3. - Aceia care au lipsit din diferite motive din comună la data când comisiunea C. R. a trecut prin plasa 

respectivă, sunt obligaţi ca în limita timpului acordat vizei livretelor, să se prezinte pentru viză direct Cercurilor de 

Recrutare unde contează. 

4. - Aceia care se găsesc în timpul vizei pe teritoriul altor Cercuri de Recrutare, se pot prezenta la sediul 

Cercului de Recrutare pe raza căruia se găsesc, pentru viză, Cercul de Recrutare fiind obligat apoi  a comunica 

Cercurilor de Recrutare cărora aparţin aceştia, prin state nominale, rezultatul vizei.  

5. - Ofiţerii de rezervă generali şi superiori, care intră în categoriile de la cap. I, au latitudinea de a se 

prezenta personal la viză, sau prin corespondenţă, comunicând în acest caz Cercului de Recrutare, adresa exactă 

(comuna, strada, numărul) cât şi profesiunea (specialitatea) ce au. 

IV. LUCRĂRI PREGĂTITOARE DE EXECUTAT 

Până la 1 ianuarie 1942 cel mai târziu, toate organele de mobilizare vor trimite Cercurilor de Recrutare: 

1. - State nominale de toţi oamenii cu situaţia neclară (nesiguri), cu mutaţiile respective.  

2. - State nominale de oamenii care au executat concentrări, cu mutaţiile respective.  

Aceste state se întocmesc de către organele de mobilizare, pe contingente, în dublu 

exemplar şi se trimit cercurilor de recrutare cu adrese separate pentru fiecare contigent. 

Statele vor cuprinde: nr. crt., nr. matricol al C. R. unde se găseşte înscris, nr. control md. I al C. R. de la 

contingentul din care face parte, cu care a satisfăcut serviciul militar, nr. control md. 911 unde se găseşte înscris la 

unitate, numele şi prenumele, gradul, numele părinţilor, comuna-judeţul unde a recrutat, comuna-judeţul unde 

domiciliază. 

Aceste state servesc cercurilor de recrutare la completarea mutaţiilor în controale, care trebuiesc să fie 

terminate de C. R. până la 8 ianuarie 1942. 

V. ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA OPERAŢIUNILOR DE VIZĂ 

A. În străinătate 

1. - Viza la legaţiuni se va face de către ataşaţii militari; unde nu există ataşaţi militari, viza se va face de 

personalul legaţiei însărcinat cu executarea vizei.  

2. - Viza la consulate se va face de către personalul consulatelor, anume însărcinat cu executarea vizelor.  

3. - Personalul de la vatră este anunţat de către legaţiuni şi consulate prin anunţuri prin presă şi radio, 

asupra perioadei de timp când trebuie să se prezinte la viză şi unde anume.  
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4. - Viza se face în condiţiuni similare cu acelea executate în ţară, cum se arată în cap. B, pct. 4 din 

instrucţiuni, adică pe livretele, carnetele militare sau pe orice act militar prezentat, în lipsa livretului sau carnetului 

de serviciu militar. 

Dacă cel în cauză nu posedă nici un act militar, viza se va face pe actul de legitimaţie.  

5. - Rezultatul vizei se trece pe fişe individuale, după modelul anexă nr. 1 şi nr. 2, care vor fi înaintate prin 

Statul Major al Armatei, Secţia I-a, până la 15 februarie 1942. 

Pentru ţările prea depărtate (ex. America), rezultatul se va înainta până la 15 martie 1942. 

B. În ţară 

1. - Viza se execută la sediul Cercurilor de Recrutare şi la sediul plăşilor, de către comisiunile anume 

fixate. 

2. - Cercurile de Recrutare fixează comisiunile şi itinerariile de parcurs, pe etape, în funcţiune de numărul 

aproximativ al oamenilor şi capacităţii de lucru a comisiunilor. 

3. - Pe măsură ce C. R. şi comisiunile execută viza, comunică organelor de mobilizare rezultatul.  

Unităţile sunt obligate a trece rezultatul în măsura în care este primit de la C. R.  

4. - Viza se face: 

a) - Pe livretul sau carnetul de serviciu militar sau, în lipsă, pe orice act militar ce posedă. 

b) - În lipsă de acte militare, se va elibera o dovadă de viză, cu dată certă de valabilitate, maximum o lună 

de la eliberare, în care timp, cel în cauză este obligat a-şi procura livretul de serviciu militar. 

Pentru această categorie de oameni, viza şi eliberarea dovezilor se face numai la reşedinţa Cercului de 

Recrutare, după ce în prealabil li se va stabili adevărata situaţie militară a lor, după controalele cercului şi după  ce vor 

face dovada cu actele civile asupra identităţii.  

Acei care se găsesc în această situaţie, adică fără acte militare, pe raza altor Cercuri de Recrutare, sunt 

obligaţi a se prezenta la Cercurile de Recrutare cărora aparţin, pentru a obţine viza şi dovada respectivă. 

5. - Cum se execută viza: 

a) Delegaţii Cercurilor de Recrutare vor avea asupra lor controale de viză, întocmite pe contingente şi 

comune. 

Dacă nu au aceste controale, vor întocmi state nominale separat pentru fiecare contingent şi pentru fiecare  

comună, de oamenii prezentaţi la viză, pe care comisiunile le trimit Cercurilor de Recrutare de care depind, a doua zi 

după executarea vizei la comunele respective. 

b) C. R., după primirea acestor date, le operează în controale şi în statele primite de al unităţi. 

Statele unităţilor, completate cu rezultatul vizei, vor fi apoi înapoiate lor, pe măsură ce sunt terminate.  

c) Pentru oamenii care se prezintă la viză şi nu sunt trecuţi în statele unităţilor, se vor întocmi state sau 

fişe individuale, care vor cuprinde toate datele necesare identificării în controale, după cum s-a specificat la cap. IV. şi 

trimise unităţilor. 

d) C. R. care efectuează viza pentru oamenii altor cercuri, întocmesc fişe individuale (model-anexă nr. 1 şi 

nr. 2) pe care le trimit cu adrese separate la C. R. unde sunt înscrişi. 

VI. LUCRĂRI DE EXECUTAT DUPĂ TERMINAREA VIZEI 

A. De către Cercuri de Recrutare şi Comandamente Teritoriale 

1. C. R. vor ţine evidenţa cu rezultatul vizei livretelor şi carnetelor, pe unităţi şi contigente.  

2. înaintează Comandamentelor Teritoriale: 

a) O situaţie numerică pe contingente, pe arme, de toţi oamenii de la vatră prezentaţi la viză (anexa 3).  

b) O situaţie numerică a naţionalităţii, pe arme şi contingente a oamenilor prezentaţi la viză (anexa 4).  

c) O situaţie numerică de ofiţerii de rezervă, pe grade, pe arme, pe specialităţi şi etate (până la 21 ani, de 

la 32-42 ani, de la 42-50 ani şi peste 50 ani. 
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d) Idem. 

Cercurile de Recrutare înaintează aceste situaţii Comandamentelor Teritoriale, până la data de 1 martie 

1942. 

Comandamentele Teritoriale le centralizează pe Cercuri de Recrutare, după acelaşi model, înaintându-le 

Statului Major al Armatei, Secţia I-a, până la 10 martie 1942, împreună cu situaţiile originale ale C. R.  

B. La organele de mobilizare 

a) - O situaţie numerică, pe grade şi contingente, de toţi oamenii de la vatră, prevăzuţi la cap. I, cărora li 

s-a făcut viza, arătându-se într-o rubrică separată la fiecare contingent, câţi au mai rămas cu situaţia neclarificată în 

urma operaţiunilor de viză. 

b) - O situaţie numerică de toţi oamenii de mai sus, pe contingente şi naţionalităţi.
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ŞEFUL SECŢIEI I-a 

COLONEL, 

Borcescu 

c) - O situaţie de ofiţeri de rezervă, pe grade, pe specialităţi şi etate (până la 32 ani, de la 32 -42 ani, de la 

42-50 ani, peste 50 ani). 

d) Idem. 

Aceste situaţii se întocmesc şi de Cercurile de Recrutare, pentru oamenii ce aparţin cercurilor.  

Aceste situaţii se înaintează C. A. şi similare, până la 1 martie 1942; acestea le centralizează pe arme şi pe 

organe de mobilizare, după acelaşi model, fără a mai anexa situaţiile unităţilor şi le vor înainta Statului Major al 

Armatei, Secţia I-a, până la 10 martie 1942. 

VII. INDEMNITĂŢI 

Comandamentele Teritoriale vor înainta Statului Major al Armatei, Secţia I-a, până la 15 decembrie a.c. 

câte un deviz de sumele necesare pe Cercuri de Recrutare pentru publicaţiuni, scripte şi misii (din care să se scadă 

alocaţia de hrană), ţinând seama a prevedea minimum posibil. 

VIII. PRESCRIPŢIUNI FINALE 

1. - Comandamentele Teritoriale, pe baza acestor instrucţiuni, vor da ordine de detaliu, în raport cu 

situaţia locală, astfel ca operaţiunea de viză să se desfăşoare în cele mai bune condiţiuni şi în timpul maxim prevăzut 

prin prezentul ordin. 

2. - Va organiza controale prin ofiţerii de Stat Major din Statele Majore respective, pentru a verifica 

modul cum se execută operaţiunile de viză.  

3. - Marele Stat Major General al Armatei va controla de asemenea executarea vizei, prin ofiţeri delegaţi 

în acest scop. 

ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR GENERAL AL 

ARMATEI GENERAL DE CORP DE ARMATĂ 

ADJUTANT 

I. IACOBICI 

C O M U N I C A T  

tuturor Cd-mentelor unităţilor şi 

serviciilor 

Comandamentul ......................... Teritorial Anexa nr. 1. 
Cercul de Recrutare ......................................  
Echipa de viză...............................................  

F I Ş Ă  I N D I V I D U A L Ă  

de prezenţă la viza livretului de serviciul militar  

md. E în anul 194... 

Numele  ..................................................................... Prenumele  ...........................................  

Gradul  ...........................................  Contingentul  ..........................................  nr. matricol 

Nr. din control md. I  ...............................................................................................................  

Data naşterii137  ......................................................................................................................   

                                                        
137 Ziua, luna şi anul. 

** Bun sau neapt pentru serviciul militar. 

Se va indica ce anume ordin pentru mobilizare are. 

**** Are, în bună stare, sau are, însă degradat sau pierdut. 



Anexa nr. 711, 
CERCUL DE RECRUTARE   

 

 

Comandamentul ... Teritorial Anexa nr. 2. 

Cercul de Recrutare  ................  

Locul naşterii: comuna  ........................................................................  judeţul 

Tată  ..................................................................  Mamă  .......................................  

Corpul de trupă unde a făcut serv. militar ............................................................  

Corpul de trupă căruia aparţine azi  ......................................................................  

Cercul de Recrutare la care a recrutat  ..................................................................  

Cercul de Recrutare la care aparţine azi  ..............................................................  

Meseria ............................................................. Profesiunea.................................  

Nr. diplomei ...................................................... nr. brevetului ..............................  

Nr. cărţii de meseriaş  ...........................................................................................  

Specialitatea militară  ...........................................................................................  

Domiciliul în momentul prezentării la viză  .........................................................  

Domiciliul provizoriu în momentul prezentării la viză  ........................................  

Viza făcută pe anul 194 ....................................  

Starea fizică138  .......................................  

Posedă ordinul139  ...........................................  

Livretul de serviciul militar md. E**** 

ŞEFUL ECHIPEI DE VIZĂ 

F I Ş A  I N D I V I D U A L A  

de prezenţa la viză a carnetului md. E 1 în anul 194... 

Numele  ..........................................  Prenumele  ..........................................................Gradul 

Nr. din controlul nominal md. E 1 şi of. rezervă  ......................................................................  

Nr. carnetului md. E. 1
140

  ..........................................................................................................  

Data naşterii
**

  ...........................................................................................................................  

Locul naşterii: comuna  ........................................................................  judeţul  .......................  

Tată  .........................................................................  Mamă  .....................................................  

Corpul de trupă căruia aparţine  .................................................................................................  

Cercul de recrutare la care este înscris  ......................................................................................  

Profesiunea civilă  ................................................................  Titluri academice  ......................  

Nr. diplomei  ............................................................  nr. brevetului  ..........................................  

Specialitatea militară  ................................................................................................................  

Domiciliul în momentul prezentării la viză  ..............................................................................  

Limbile străine pe care le cunoaşte  ...........................................................................................  

Viza făcută pe anul 194 .............................................................................................................  

Starea fizică
***

  ................................................................................................................  

ŞEFUL ECHIPEI DE VIZĂ

                                                        
138 Ziua, luna şi anul. 
*** Bun sau neapt pentru serviciul militar. 

140 Se va arăta numărul şi starea în care se găseşte sau „pierdut" dacă nu-l are. 



IV, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMANDAMENTUL TERITORIAL 
SITUAŢIA NUMERICĂ 

pe arme, contingente şi categorii de naţionalităţi a oamenilor prezenţi la viză 

ARME Categorii 

C O N T I N G E N T E L E  TOTAL 
GENERAL 

OBSER- 
VAŢIUNI 

19
39

 

19
38

 

19
37

 

19
36

 

19
35

 

19
34

 

19
33

 

19
32

 

19
31

 

19
30

 

19
29

 

19
28

 

19
27

 936
1 

19
25

 

19
24

 

19
23

 

19
22

 

19
21

 

19
20

 

19
19

 

19
18

 

19
17

 916
1 

19
15

 

19
14

 

19
13

   

INFANTERI
E 

I                              

II                              

III                              

TOTAL                              

GRĂNICERI 
I 
II 
III 

TOTAL 

                             

CAVALERIE 
I 
II 
III 

TOTAL 

                             

ARTILERIE 
I 
II 
III 

TOTAL 

                             

GENIU 
I 
II 
III 

TOTAL 

                             

AERONA
UTICĂ 

I 
II 
III 

TOTAL 

                             

MARINĂ 
I 
II 
III 

TOTAL 

                             

JANDARMI 
I 
II 
III 

TOTAL 

                             

SERVICII 
I 
II 
III 

TOTAL 

                             

TOTAL 
GENERAL 
Pe categorii 

şi 
contingente 

I 
II 
III 

TOTAL 

                             

 



Anexa nr. 713, 
CERCUL DE RECRUTARE   

 

 

TERITORIAL COMANDAMENTUL 

 

SITUAŢIA NUMERICĂ 

pe arme, etăţi, categorii şi specialităţi a ofiţerilor de rezervă prezentaţi la viza carnetelor md. E 1 

ARMELE GRADELE 

Până la 32 ani Între 32 şi 

42 ani 
Între 43 şi 

40 ani 
Intre 51 şi 

55 ani 
T OTALUL 

pe grade 
SPECIALIŞTII PE GRADE 
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UJ 0 
UJ 

INFANTERIE 

Generali                                   

Coloneli                                   

Lt. Coloneli                                   

Maiori                                   

Locotenenţi                                   

Sublocotenen
ţi 

                                  

TOTAL                                   

CAVALERIE Idem                                   

ARTILERIE                                    

GENIU                                    

AERONAUTIC
Ă 

                                   

GRĂNICERI                                    

JANDARMI                                    

MARINĂ                                    

MEDICI 
UMANI ŞI 
VETERINARI 

„"                                   

FARMACIŞTI                                    

PREOŢI                                    

TOTAL 
GENERAL 

Generali                                   

Colonei                                   

Lt. Colonei                                   

Maiori                                   

Locotenenţi                                   

Sublocotenen
ţi 

                                  

TOTAL                                   
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Marele Stat Major Nr. 53.300 din 1 iunie 1943 

Secţia I-a 
MARELE STAT MAJOR21 

către 

Cu onoare se face cunoscut: 

In acest an, viza livretelor şi carnetelor md E şi E 1 se va executa între 10 iulie - 31 august 1943, conform 

instrucţiunilor M.St.M. Secţia I-a nr. 65.400 din 6 decembrie 1941, 

cu următoarele modificări: 

1. La cap. I: CINE SE PREZINTĂ LA VIZĂ: 

In acest an, viza livretelor şi carnetelor md.E şi E. 1 se va face: 

A. În străinătate: pentru tot personalul aflat la vatră (ofiţeri de rezervă, subofiţeri de rezervă şi trupă).  

B. În ţară: pentru tot personalul aflat la vatră (ofiţeri de rezervă, subofiţeri de rezervă şi trupa din 

completare, rezervă şi miliţii), afară de: 

a) Ofiţerii de rezervă care au împlinit limita de vârstă prevăzută de art. 22 din „Legea poziţiei ofiţerilor" 

pentru a fi trecuţi în retragere, dar care figurează încă în controalele armatei;  

b) Ofiţerii de rezervă care în cursul anului ating limita de vârstă; 

c) Ultimul contingent din miliţie (ctg. 1915); 

d) Ofiţerii şi subofiţerii de rezervă şi trupa din completare, rezervă şi miliţii, care se află în concedii 

acordate de unităţi, pe bază de bilete de voie sau bulete cu dungă albastră; 

e) Scutiţi de serviciul militar, dispensaţii medical şi reformaţii, care au fost revizuiţi şi clasaţi ca inapţi 

pentru orice serviciu militar; 

f) Mobilizaţii pentru lucru şi scutiţii de mobilizare (pe 3 luni sau mai mult) care la data începerii 

operaţiunilor de viză posedă ordine de mobilizare pentru lucru sau scutire de mobilizare;  

g) Oamenii din ctg. 1942, 1943 şi 1944 din Basarabia şi Bucovina, care nu au fost încă încorporaţi;  

h) Evreii care urmează un regim special. 

Rezultă deci că sunt obligaţi a se prezenta la viză - în afara celor specificaţi la punctele, a, b, c, d, e, f, şi g de 

mai sus - toţi oamenii de la vatră, indiferent de numărul zilelor de concentrare sau mobilizare efectuate până la data 

începerii operaţiunilor de viză. 

2. La cap. II: LOCUL ŞI TIMPUL UNDE SE VA EXECUTA VIZA 

a) În străinătate, la legaţiuni şi consulate, între 10 iulie-31 august 1943. 

b) În ţară, între 10 iulie-31 august 1943. 

La sediul Cercurilor Teritoriale şi prin comisiuni, la reşedinţele plăşilor de pe raza fiecărui Cerc Teritorial. 

3. La cap. IV: LUCRĂRI PREGĂTITOARE DE EXECUTAT Până la 20 iunie 1943, cel mai târziu toate 

organele de mobilizare vor trimite Cercurilor Teritoriale: 

1. State nominale de toţi oamenii cu situaţia neclară (nesiguri) cu mutaţiile respective.  

2 ..............................................................................................................................................  

Aceste state servesc Cercurilor Teritoriale la completarea mutaţiilor în controale, care trebuie să fie 

terminate de Cercurile Teritoriale, până la 10 iulie 1943.  
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ŞEFUL SECŢIEI I-a 

Colonel, 

ss. E. Borcescu 

4. La cap. V: ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA OPERAŢIUNILOR DE VIZĂ 

A. În străinătate: 

1 ....................................................................................................................   

2 ....................................................................................................................   

3  ............................................................................................................................ 

4  ............................................................................................................................ 

5. Rezultatul vizei se trece în fişe individuale după modelul anexat nr. 1 şi nr. 2, care vor fi înaintate prin 

Marele Stat Major, Secţia I-a, până la 30 septembrie 1943. 

5. La cap. VI: LUCRĂRI DE EXECUTAT DUPĂ TERMINAREA VIZEI  

A. De către Cercuri Teritoriale şi Corpuri Armată (Teritoriale) 

1 ..............................................................................................................................................  

2. Înaintează Corpurilor Armată (Teritoriale)  
a)  ...............................................................................................  
b)  ...............................................................................................  

c)  ...............................................................................................  
d)....................................................................................................  

Cercurile Teritoriale înaintează aceste situaţii Corpurilor Teritoriale, până la data de 25 septembrie 1943.  

Corpurile Armată (Teritoriale) le centralizează pe Cercuri Teritoriale, după acelaşi model, înaintându-le 

Marelui Stat Major, Secţia I-a, până la 5 octombrie 1943, împreună cu situaţiile originale C. T.  

B. La organele de mobilizare 
a)  ...............................................................................................  
b)  ...............................................................................................  

c)  ...............................................................................................  
d)....................................................................................................  

Aceste situaţii se întocmesc şi de Cercurile Teritoriale, pentru oamenii ce le aparţin. 

Situaţiile de mai sus se înaintează C. A. şi similare, până la 15 septembrie 1943, acestea le centralizează pe 

arme şi pe organe de mobilizare, după acelaşi model, fără a mai anexa situaţiile unităţilor şi le vor înainta Marelui 

Stat Major, Secţia I-a, până la 25 septembrie 1943. 

6. La cap. VII: INDEMNITĂŢI 

Corpurile Armate (Teritoriale) vor înainta Marelui Stat Major, Secţia I-a, până la 15 iunie 1943, câte un 

deviz de sumele necesare, pe Cercuri Teritoriale, pentru publicaţiuni, scripte şi mis ii. 

Se atrage atenţiunea că nedispunându-se de fonduri prea numeroase, cheltuielile se vor limita la strictul 

necesar atât la scripte, cât şi la misii şi transport. 

Sumele maxime aprobate pentru fiecare Cerc Teritorial şi Corp Armată, se vor comunica telegrafic până la 

10 iulie 1943. 

Restul dispoziţiunilor din instrucţiunile nr. 65.400 din 6 decembrie 1941, ale 

Marelui Stat Major, rămân în vigoare şi se vor executa întocmai.  

Vă rugăm a dispune urgent de urmare. 

SUBŞEFUL MARELUI STAT MAJOR 

General, 

ss. I. Arbore22



IV, 7 

716 

 

 

ÎNDATORIRILE CONSULATELOR DIN PUNCTUL DE VEDERE AL DREPTULUI MARITIM 23 

PRIVIRE GENERALĂ 

§ 1. înţelegând să dea o atenţiune deosebită chestiunilor de drept maritim, Ministerul a întocmit în această 

materie o serie de instrucţiuni în cadrul Manualului, în deplină înţelegere cu Subsecretariatul de Stat al Marinei.  

§ 2. Izvoarele de drept, pe baza cărora sunt întemeiate îndatoririle consulilor în acest domeniu sunt foarte 

variate, deoarece, cu toate că navigaţia se face sub pavilion naţional, ea are totuşi un caracter internaţional. Vasele 

circulă pe toate mările, transportând călători şi mărfuri în porturi adesea îndepărtate, echipajele fiind alcătuite din 

marinari de diferite naţionalităţi. întreaga materie este deci supusă dreptului naţional, arătat prin pavilionul arborat, 

dreptului teritorial (legis locis delicti, legis rei sitae, legis fori) şi dreptului internaţional. Este vorba aici de legiuiri şi 

uzanţe, codificate sau nu, interne şi străine, vechi şi noi, uneori contradictorii, din care vom încerca să cristalizăm 

treptat o doctrină, pentru uzul nostru. 

§ 3. Instrucţiunile ce dăm acum, urmează să fie îmbunătăţite după cum ne va arăta experienţa, după 

cerinţele marinei noastre militare sau comerciale şi potrivit adâncilor transformări politice, economice, sociale şi 

juridice, prin care vor trece toate statele, în urma războiului actual.  

§ 4. Oricum se va dezvolta astfel dreptul nostru maritim şi cel internaţional, întreaga materie, văzută din 

orizontul consulului nostru, poate fi rânduită sub următoarele cinci rubrici:  

1. Legile noastre interne, puse pe cât va fi cu putinţă, de acord cu cele străine de care suntem legaţi, aceste 

legi interne aplicându-se în parte şi atunci când vasele noastre se găsesc în ape teritoriale sau în porturi străine, 

indiferent dacă ar funcţiona sau nu acolo o reprezentanţă consulară a ţării.  

2. Dreptul comun (dreptul şi uzanţele internaţionale) care sunt în vigoare pretutindeni, fiecare ţară 

creându-şi însă felul său de interpretare şi aplicare a acestui drept. 

3. Legile şi uzanţele teritoriale care variază fireşte de la ţară la ţară şi asupra cărora nu avem alt control 

decât cel izvorât din obligaţiile ce fiecare stat în parte a luat faţă de România sau faţă de comunitatea naţiunilor. 

4. Dreptul convenţional în vigoare între România şi alte state, sau jocul clauzei tratamentului naţiunii celei 

mai favorizate, când este vorba de înţelegeri încheiate între puteri străine, şi  

5. Convenţiunile internaţionale, semnate mai ales de la primul război mondial (dintre care unele nu mai 

sunt respectate) prin care au fost codificate chestiuni însemnate şi din punctul de vedere consular (de ex. convenţii 

sanitare, veterinare, fitopatologice, de drept maritim, de navigaţie etc). 

§ 5. în orice post s-ar afla el, consulul nostru este ţinut să se documenteze, după putinţă, asupra acestor 

cinci izvoare de drept. Aceasta va fi cu atât mai necesar celor având a se ocupa de chestiuni maritime sau fluviale. 

Talleyrand24 spunea: „Après avoir été un ministre habile, que de choses, il faut encore savoir pour être un bon 

consul", cuvinte tot atât de adevărate, astăzi ca şi atunci
a
. 

a
 în elogiul contelui [Charles Frédéric] Reinhard, [p. 15] fost consul al Franţei la Iaşi [Charles Maurice de Talleyrand-

Périgord, Éloge de M. le comte Reinhart, prononcé a l'Académie des sciences morales et politiques dans la séance du 3 mars 

1838, Paris, Chez Warée Gabriel Libraire, 1838, 21 p.]. 

§ 6. Se va observa în fapt că navigaţia, ca şi multe alte ramuri ale activităţii omeneşti, tinde spre o 

concentrare din ce în ce mai strânsă în mâna câtorva întreprinderi mari, dirijate aşa cum cer interesele fiecărui stat în 

parte. Aceasta aduce cu sine o restrângere a navigaţiei dezorganizate, caracteristică vre murilor trecute. Armatorii 

mici dispunând de un tonaj redus, sub forma de „tramps" dispar treptat şi vedem nu numai în porturile noastre 

maritime şi dunărene, ci şi în cele străine, pavilioanele naţionale arborate de vase aparţinând unui număr limitat de 

puternice societăţi maritime sau fluviale, proprietatea statului sau fiind cel puţin subvenţionate de el
b
. 

Această evoluţie a modificat mult îndatoririle consulilor, mai ales prin:  

a) Dezvoltarea mijloacelor de comunicaţie prin T.F.F. care îngăduie căpitanilor  de vase să primească 

instrucţiunile necesare direct de la armatori, fără a mai avea nevoie de mijlocirea consulatelor.  

b) Dezvoltarea la toate ţările a concepţiilor dreptului tinzând spre suprimarea ultimelor vestigii ale 
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tribunalelor capitulare sau consulare, ce mai erau încă în fiinţă în Egipt, până în timpul din urmă; 

c) Numeroasele convenţii internaţionale (când ele mai sunt încă ţinute în seamă). Dăm ca exemplu 

Convenţia sanitară din 1926 şi cea pentru desfiinţarea vizei consulare pe patentele de sănătate, din 1934 (despre care se 

tratează în Manual VI, 22). 

§ 7. O bună parte din activitatea consulului funcţionând într-un port maritim sau fluvial este de natură 

birocratică, ca de pildă acordarea diferitelor vize pe livretele de marinari sau pe cele militare,  sau alte îndatoriri a 

căror executare cade mai ales în sarcina funcţionarilor în subordine. 

§ 8. Contractul personal dintre consuli şi căpitanii de vase, întemeiat cel puţin pe îndatoririle lor de serviciu, 

a devenit mai puţin strâns decât altădată, fiind totuşi necesar atunci când s-ar ivi cazuri ieşind din cadrul obişnuit 

când vor trebui luate hotărâri energice, prompte şi totuşi bine chibzuite, evitându-se greşeli pricinuite, fie din lipsă de 

experienţă, fie din faptul că nu s-au primit instrucţiuni clare şi aplicabile de la centru. 

§ 9. Prin instrucţiunile ce urmează (Manual IV, 8 şi următ.), Ministerul îşi propune să remedieze cel puţin la 

această a doua lacună. 

Dând aceste instrucţiuni, vom avea întotdeauna în vedere faptul primordial care domină întreaga materie şi 

anume că scopul activităţii consulului este nu numai ocrotirea şi apărarea intereselor noastre materiale, ci în primul 

rând, a celor ale cetăţenilor români, aflaţi peste hotare. Mai mult decât oricine, marinarii noştri care şi-au ales o 

meserie plină de răspundere, pericole şi dificultăţi, au nevoie de sprijin şi poveţe din partea reprezentanţilor noştri 

consulari, deoarece n-au adesea alţi prieteni sau sfătuitori la care s-ar putea adresa, în ţările îndepărtate unde s-ar 

afla, decât tocmai aceşti reprezentanţi ai ţării. 

b
 În Europa de mâine această repartizare şi sistematizare a navigaţiei între naţiuni, va merge desigur încă mult mai 

departe decât până acum: „Auf verkehrpolitischem Gebiet wird es notwendig sein, die Seeschiffahrt der europäischen 

Länder mehr als bisher aufeinander abzustimmen und ihre bisherige gegenseitige Konkurrenz zum Schaden Europas 

und zum Nutzen anderer Grosslebensräume durch eine europäisch gesehene Zusammenarbeit zu regeln. Auch das 

Problem des übermässigen Wettstreites der europäischen Seehäfen untereinander, ohne Rücksicht auf das 

gemeinsame europäsche Interesse, muss eine neue Regelung zugeführt werden", spune, de exemplu, ministrul Werner 

Daitz în „Das Neue Europa", Dresden, 1941 [Werner Daitz, Die Grundlagen der europäischen Marktordnung, p. 19-28. 

In: „Das neue Europa. Beiträge zur nationalen Wirtschaftsordnung und Großraumwirtschaft", Herausgegeben von 

der Gesellschaft für Europäische Wirtschaftsplanung und Großraumwirtschaft Berlin, Dresden, Meinhold 

Verlagsgesellschaft, 1941, 373 p.]. 

§ 10. Prin felul în care consulii, cei de carieră ca şi cei onorifici, se vor achita de aceste îndatoriri, se va 

putea judeca, nu numai calităţile lor intelectuale şi cunoştinţele lor tehnice, dar mai ales sentimentele lor de  dreptate şi 

de umanitate, mai necesare aici decât în aproape orice altă carieră. 

§ 11. Ministerul dă o însemnătate deosebită acestei laturi a activităţii consulare, dorind să fie ţinut la curent 

cu toate cazurile ce s-ar putea ivi şi de felul cum au fost rezolvate, aşteptându-se totodată la propunerile practice pe 

care le-ar face consulii în urma experienţei ce vor fi dobândit în acest domeniu, unde mai sunt încă foarte multe de 

făcut. 

Instrucţiunile de faţă au fost date în deplin acord cu Subsecretariatul de Stat al Marinei, ceea ce s-a 

confirmat sub nr. 145.690 din 21 august 1942. Ele au fost trimise legaţiunilor şi consulatelor, sub nr. 70.067/942.  

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: G. Davidescu
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CODIFICAREA INTERNAŢIONALĂ A DREPTULUI MARITIM 25 

I. INTRODUCERE 

§ 1. Convenţiile internaţionale maritime sunt în genere menite să rămână în vigoare mult timp, stricta lor 

aplicare fiind în interesul tuturor. Să ne gândim numai la măsurile internaţionale luate pentru siguranţa vaselor sau la 

uniformizarea sistemului de balizaj. 

Aplicarea convenţiilor cere însă o adaptare a legilor interne, ceea ce s-a şi făcut în mai toate ţările. În urma 

acestei evoluţii a dreptului, îndatoririle oficiilor consulare sunt întrucâtva simplificate. O examinare a regulamentelor 

şi altor dispoziţiuni în vigoare în România, sau în orice altă ţară semnatară a unei convenţii, este adesea de ajuns 

pentru rezolvarea chestiunilor practice ce se vor ivi, fără ca agentul consular să fie silit să cerceteze cu de -amănuntul 

textele tratatelor însele
a
. 

Aceasta este mai ales cazul în ţările din apus, unde legile erau, cel puţin înainte de război, aplicate de o 

administraţie corectă şi conştiincioasă. 

§ 2. Adevărat este că unele din convenţiile internaţionale menţionate în expunerea de faţă, nu mai sunt 

respectate în timp de război
b
. Avem însă speranţa că va veni o vreme când principiile de drept şi umanitare vor fi 

iarăşi ţinute în seamă. 

Dacă o cunoştinţă adâncă a chestiunilor tehnice cuprinse în majoritatea convenţiilor n-ar fi de mare folos 

funcţionarilor acestui Departament, este totuşi de dorit să ştim în ce privinţă s-a ajuns până acum la o codificare 

internaţională, aceasta mai ales în cazurile când România s-a arătat interesată, prin semnarea unui tratat sau a unei 

convenţii. 

Fiind documentaţi asupra înţelegerilor internaţionale în fiinţă, consulii noştri vor şti când ar putea avea 

eventual drepturi de apărat şi de valorificat. Vor cerceta atunci chestiunile ivite mai de aproape când interese 

româneşti ar putea fi în joc, sau când s-ar putea crea precedente în dauna noastră, aplicându-ni-se uneori până şi un 

tratament discriminator. Asemenea cazuri vor fi atunci raportate legaţiunii competente în cunoştinţă de cauză, 

arătând că drepturile noastre sunt într-adevăr nesocotite. 

§ 3. Pentru documentaţia în caz de nevoie, Ministerul înţelege deci să pună, pe viitor, la îndemâna oficiilor 

din străinătate, în măsura putinţei, textele de convenţii internaţionale ce vom semna, în cazurile când ele urmează să 

fie aplicate în parte sau în total de funcţionarii noştri.  

Textele tratatelor semnate în trecut, nu pot fi reproduse însă aici, mai ales cele având un caracter tehnic, 

ceea ce nici n-ar fi de prea mare folos. In caz de nevoie, legaţiile şi consulatele noastre vor consulta Monitorul Oficial 

sau colecţiile de tratate tipărite, care se află în marile biblioteci publice, cerând eventual un text sau altul de la 

Minister. 

a
 Nu este însă întotdeauna uşor de ştiut care dispoziţiuni legale interne - în România sau în altă parte - au fost luate în 

executarea unei convenţii sau unde trebuie căutate normele precise în vigoare la un moment dat şi fără pierere de 

timp, într-o chestiune ridicată pe neaşteptate. Un exemplu clasic este legea noastră pentru poliţia maritimă şi străină 

(v. Manual IV, 13 anexa), în care sunt cuprinse dispoziţiuni luate în executarea multor convenţiuni de care suntem 

legaţi. 
b
 In lucrarea de faţă am lăsat la o parte toate convenţiile internaţionale încheiate la Haga, la Geneva sau în altă parte, 

referitoare la regulile de război maritime. Puţine din aceste învoieli sunt încă actuale, deoarece nimeni nu le mai 

aplică. Cele două războaie mondiale au distrus tot ce se făcuse înainte în acest domeniu. 

§ 4. Între timp se recomandă mai ales tinerilor noştri colegi, intraţi recent în carieră, să studieze cu atenţie 

bogatul material ce au la îndemână în Condica Tratatelor [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale 

României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I-III, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, vol. I, 1938, 354 p; vol. II, 1938, p. 355 -687, 88 p.; vol. III, Legăminte din 
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anii 1938-1941 şi adausuri la volumele I şi II (1354-1937), 1942, 147 p.], rubricile însuşi din această colecţie arătând în ce 

domenii s-a ajuns la o codificare internaţională a dreptului şi unde s-au făcut cel puţin încercări, mai mult sau mai 

puţin reuşite în acest sens. 

§ 5. Pentru înlesnirea acestui studiu, arătăm în aceste pagini situaţiunea de astăzi a ramurii de drept despre 

care ne ocupăm, precum a fost stabilită prin convenţiile multilaterale încheiate. Unele din aceste probleme au fost de 

altfel discutate şi în altă parte în Manual, de pildă la IV, 10; IV 13; IV 14; IV 15; VI, 22; VII, 16 în măsura în care ele 

ar putea interesa consulatele noastre, funcţionând în porturile maritime sau fluviale
c
. 

§ 6. Ministerul ar vedea cu satisfacţie ca şi colegii noştri în străinătate, având o deosebită experienţă în 

această materie, să prelucreze subiectele care n-au fost încă tratate, completând astfel documentaţia noastră a tuturor. 

Asemenea studii vor putea fi publicate în „Manual". 

II. LIMITA APELOR NAŢIONALE ŞI TERITORIALE 

§ 7. Deşi nu s-a ajuns la norme internaţionale recunoscute de toate statele maritime art. 229 din Legea 

noastră pentru poliţia maritimă şi fluvială din 1942, dă următoarea definiţie: 

„În prezenta lege, prin ape naţionale se înţelege marea teritorială, apele de la malul românesc până la talveg 

din fluviile sau râurile de frontieră, precum şi râurile, canalele şi apele navigabile interioare ale României".  

Un control al statului riveran în aceste ape este indispensabil pentru securitatea lui. Acest stat are deci 

dreptul să ia toate măsurile necesare din punctul de vedere al apărării naţionale, sanitar, vamal, al navigaţiei, al 

pescuitului, uzând de drepturile sale suverane mărginite numai când ar veni în conflict cu principiul general al 

libertăţii mării sau cu convenţiile eventual semnate
d
. 

§ 8. Depărtarea de trei mile maritime (adică de 3 x 1.852 yards = cam 5 V km) de la coastă, fixată încă de 

Grotius, pentru lărgimea mării teritoriale, era altădată cea mai lungă bătaie a tunurilor. Această limită n-a putut 

urma dezvoltarea tehnică în domeniul balistic. 

§ 9. Tratatele moderne prevăd deci depărtări convenţionale, începând cu vechea limită de trei mile maritime 

şi mergând până la de patru ori această distanţă, de pildă pentru interese de pescuit, control vamal ş.a.m.d. La lipsa de 

convenţie, nu există regulă absolută cu toate că dreptul internaţional, în interpretarea engleză şi germană, păstrează 

încă zona de trei mile maritime, ca normă generală, refuzând să ţină seamă de inovaţii mai moderne. România 

menţine şi ea această limită, pentru apele sale teritoriale în Marea Neagră. 

c
 Învoirile internaţionale a căror aplicare este limitată în spaţiu (de pildă Dunărea, Strâmtorile, Canalele de Suez şi 

Panama, Insulele Aaland), nu intră în cadrul expunerii de faţă. 
d
 De ex. C.I.D. sau C.E.D., care convenţii vor fi evident revizuite prin tratatele de pace viitoare sau prin alte învoiel i 

deosebite.
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§ 10. Această chestiune de drept internaţional public este interesantă şi din punctul de vedere consular, din 

cauza jurisdicţiunii parţiale a statului teritorial asupra vaselor noastre comerciale, când ele se găsesc în apele naţionale 

sau teritoriale ale unui stat străin. Lămuriri mai amănunţite sunt date la Manual IV, 13 „Legea şi poliţia pe bordul 

vaselor de comerţ române" şi la Manual IV, 15 „Avarii, abordaje şi alte accidente maritime". Câteodată nu va fi totuşi 

cu putinţă de stabilit locul exact unde se află vasul pe bordul căruia s-a ivit un accident, o crimă sau alt eveniment. 

III. DATORIA DE AJUTOR RECIPROC ÎN CAZ DE PERICOL 

§ 11. Această îndatorire a fost recunoscută treptat de toate popoarele civilizate, devenind astfel un principiu 

de drept comun al mării. „On doit accorder aux navires et à leurs équipages tous les secours nécessaires et leur laisser 

le libre usage des établissements de secours", spune Bluntschli. Acelaşi autor spune mai departe: „Les Etats situés au 

bord de la mer sont tenus d'employer tous les moyens dont ils disposent pour secourir les navires en détresse, 

d'accueillir les naufragés et de leur accorder aide et protection, sans distinction de nationalité ou de religion"
e
. 

§ 12. Deşi, în urma dezvoltării luate de războiul maritim modern, această îndatorire nu mai este ţinută 

întotdeauna în seamă de beligeranţi, principiul este consacrat în dreptul nostru intern prin art. 67 şi 70 a! Legii pentru 

organizarea marinei comerciale, dispoziţiuni puse la zi art. 91, 92, 105 şi 201 din Decretul-lege pentru poliţia maritimă şi 

fluvială (Manual IV, 13 anexa 1). 

§ 13. Legile interne menţionate sunt în deplin acord cu dispoziţiunile corespunzătoare din Convenţiunea 

pentru unificarea unor reguli în materie de asistenţă şi salvare maritimă  de la Bruxelles din 23 septembrie 1910 (Cond. 

Trat., nr. 1.322) şi din Convenţia pentru unificarea unor anume reguli în materie de ciocniri de vase (abordaje) din aceeaşi 

dată (Cond. Trat., nr. 1.323) [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 13541937, întocmită sub 

auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 

Naţională, 1938, nr. 1.322, p. 414-415; nr. 1.323, p. 415], înţelegeri semnate şi ratificate de România ca şi de 

majoritatea statelor maritime
f
. 

§ 14. Aici este locul să mai amintim că România a mai aderat şi la Regulamentul internaţional pentru 

prevenirea ciocnirilor pe mare (R.I.A.) din 3 martie 1932 (Cond. Trat., nota la nr. 1.609 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi 

a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.609, nota nr. 1, p. 559], textul în Mon. Of., 

nr. 265 din 13 noiembrie 1936), fixând regulile generale de navigaţie.  

Contravenţiunile la dispoziţiile acestui regulament sunt sancţionate în dreptul nostru potrivit art. 233 din 

Decretul-lege pentru poliţia maritimă. Acelaşi articol de lege mai prevede sancţiunile cuvenite contravenienţilor 

regulamentului de poliţie al navigaţiei eliberat de comisia internaţională a Dunării cu modificări ulterioare. 

e
 Droit international codifié, [art. 333, p. 202-203; art. 337, p. 204] art. 333, 337 [Johann Caspar Bluntschli, Le droit 

international codifié, Cinquième édition revue et augmentée, Paris, Guillaumin et Cie Éditeurs, 1895, 

602 p.]. 
f
 Convenţiunea internaţională de la Geneva din 9 decembrie 1930 (Cond. Trat., nr. 1.668 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor 

şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.668, p. 592]), a rămas în stare de proiect, 

neintrând în vigoare. 

îndatoririle consulilor şi jurisdicţiunea tribunalelor române şi străine în cazuri de avarii, abordaje şi alte 

accidente, sunt discutate la Manual IV, 15. 

IV. PROPRIETATEA EPAVELOR ŞI OBIECTELOR PROVENITE DIN 

NAUFRAGII 

§ 15. în vechile sisteme de drept medievale (cum ar fi de pildă Codul Maritim spaniol, „Consolato del 

Mare", legile maritime de la Visby sau din celelalte oraşe hansiatice sau vechiul drept cutumiar englez), epavele şi 
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toate bunurile provenite din vase naufragiate erau însuşite de locuitorii coastelor. Astfel nu mai este cazul, respectul 

proprietăţii naufragiaţilor fiind de mult stabilit în dreptul internaţional. Chestiunea este reglementată şi în dreptul 

nostru modern prin art. 100-104 din Decretul-lege pentru poliţia maritimă. 

V. DREPTURILE NEUTRILOR ÎN RĂZBOIUL PE MARE 

§ 16. Aceste drepturi au fost recunoscute de marile puteri de atunci încă prin prima Declaraţie de la Paris din 

1856 (Cond. Trat., nr. 352 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub 

auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 

Naţională, 1938, nr. 352, p. 70]). Principiul respectării proprietăţii particulare pe mare în timp de război (afară de 

cazurile de contrabandă de război sau de prize maritime luate de la duşman), a fost dezvo ltat în a doua Conferinţă de la 

Haga din 1907 (Cond. Trat., nr. 1.312-1.313 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Impri meriile Statului, 

Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.312, p. 407-408; nr. 1.313, p. 408-409]), la care România a aderat şi prin Declaraţia 

de la Londra referitoare la războiul maritim din 1909, la care România n-a luat însă parte. 

§ 17. Cele două războaie mondiale au distrus mai tot ce se făcuse înainte pentru a se ajunge la o codificare 

internaţională în acest domeniu. Nu se mai ţine, de pildă, seamă de nici o regulă elaborată privind vizita sau prizele 

maritime, nu se mai respectă corespondenţa poştală aflându-se pe bordul vaselor neutre, acestea fiind, precum ştim, 

torpilate sau bombardate fără preaviz şi nu mai există nici o scutire de rechiziţie a vaselor neutre.  

VI. CODUL INTERNAŢIONAL DE SEMNALIZARE 

§ 18. Acest cod, întocmit mai întâi de englezi, a devenit proprietatea comună a tuturor naţiunilor, în urma 

publicării primei ediţii din anul 1857. în mai fiecare deceniu apar ediţii noi, folosite azi de navigatorii tuturor ţărilor.  

VII. SIGURANŢA NAVIGAŢIEI 

§ 19. întreaga materie este dominată de însemnata Convenţie internaţională pentru ocrotirea vieţii umane pe 

mare, de la Londra, din 31 mai 1929 (Cond. Trat., nr. 1.609 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale 

României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.609, p. 559-560]) de care România este legată ca şi 

majoritatea ţărilor. 

Prin acest fapt, statul asumă o largă răspundere pentru securitatea tuturor vaselor navigând sub pavilion 

naţional. Această chestiune este dezvoltată la Manual IV, 14 § 7 şi 8 sub rubrica „Vânzarea vaselor de comerţ şi 

trecerea lor sub alt pavilion". 

§ 20. Dispoziţiunile legale interne sau fost puse în acord cu convenţia, fiecare vas trebuind să aibă acte de 

bună stare de navigabilitate în regulă, conform art. 8, 11, 15, 119120 al Legii pentru poliţia maritimă şi toate aparatele 

de scăpare necesare, conform art. 7173 al Legii de organizare a marinei comerciale şi art. 12 al regulamentului respectiv. 

§ 21. Condiţiunile tehnice cerute pentru examinarea vaselor sunt foarte complicate, cunoaşterea lor cerând 

o pregătire profesională pe care consulul nu poate să o aibă. Sarcina este deci lăsată în toate ţările, pe seama unor 

experţi oficiali, autorităţile maritime fiind în drept să constate şi să controleze oricând, starea de navigabilitate şi 

aparatele de scăpare ale vaselor navigând în apele naţionale. Această îndatorire este prevăzută în art. 20 din Legea 

noastră pentru poliţia maritimă. 

§ 22. Un drept de control similar există fireşte şi din partea autorităţilor maritime străine asupra vaselor 

române când ele se găsesc într-un port sau în apele teritoriale străine. In ceea ce priveşte normele după care lucrează 

experţii competenţi pentru eliberarea certificatelor, cele mai moderne sunt probabil dispoziţiunile publicate la 15 

octombrie 1938 de asociaţia de navigaţie germană sub titlul „Richtlinien der SeeBerufsgenossenschaft für die Prüfung 
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eines Schiffes bei Ausstellung eines Flaggenzeugnisses". Acest text se găseşte la orice consulat german de carieră, 

funcţionând într-un port maritim sau fluvial. 

§ 23. Dacă nu putem cere consulilor cunoştinţe tehnice deosebite, li se impune totuşi o datorie de inspecţie pe 

bordul vaselor noastre, cu care ocazie se vor convinge personal de nevoile şi lipsurile semnalate (v. Manual VI, 22 § 14-

16). 

Aceste inspecţii nu sunt numai vizite de curtenie, făcute comandanţilor respectivi, ci ele alcătuiesc pentru un 

consul conştiincios, o ocazie interesantă pentru documentare. 

§ 24. Orice plângere sau denunţ primit, referitor la starea de navigabilitate sau de înzestrare a vasului cu 

instalaţiile necesare, va fi luată în serios şi aceasta indiferent dacă este vorba de un vas român sau străin, când 

oarecare interese româneşti ar putea fi în joc. Asemenea cazuri vor fi numaidecât aduse la cunoştinţa autorităţilor 

maritime superioare ale portului în care se află vasul, fiind totodată raportate legaţiunii competente şi acestui 

Departament (când este vorba de un consulat de carieră), spre a se putea lua măsurile urgente ce ar comporta cazul.  

§ 25. Consulul va mai raporta dacă ar afla dintr-un izvor serios că, comandantul unui vas maritim sau 

fluvial pune în pericol echipajul, pasagerii sau alte persoane la bord, sau dacă el ar putea vătăma interesele 

armatorilor, asigurărilor sau altor persoane române, prin neprevedere, neştiinţă sau nepricepere. 

Plângerile celor interesaţi vor fi înaintate în dublu exemplar consemnate sub formă de proces -verbal, 

întocmit în formă autentică cu scutire de taxe (v. Manual VI, 2 § 32, lit. f, şi § 35). 

Un interes românesc este în joc, dacă vasul primeşte pasageri sau mărfuri româneşti pe bord sau când 

echipajul este în total sau în parte alcătuit din români sau când pasagerii, echipajul sau încărcătura sunt în total sau în 

parte asigurate la o societate românească®. 

g
 Pagubele suferite de un vas sau de mărfurile încărcate provenind din viciul sau vechimea vasului, sau din culpa ori 

neglijenţa căpitanului sau a echipajului, nu sunt însă socotite, în dreptul nostru, ca „avarii comune", ci ca „avarii 

particulare", plătite de „proprietarul lucrului care a încercat paguba, sau a dat ocaziune la o cheltuială" (conform Cod 

Maritim, art. 655, punctul 19, art. 658, punct 3 şi 7 şi art. 659). 

Consulul care omite să intervină într-un asemenea caz, fără pierdere de timp, asumă o răspundere foarte serioasă, 

dacă cele astfel aflate s-ar dovedi ca fiind întemeiate. 

§ 26. Dacă lipsurile aduse la cunoştinţa consulului par a fi reale, nefiind vorba de un denunţ uşuratic, sau 

făcut cu rea credinţă, legaţiunea competentă va fi telegrafic înştiinţată, fără nici o pierdere de timp.  

Totodată, consulul va pune în vederea căpitanului vasului, bănuielile ce există, dacă este vorba de un vas 

român. Consulul sau căpitanul, va putea provoca în caz de nevoie, efectuarea unei expertize care va fi plătită de 

armator. 

Printre certificatele de bună navigabilitate, emise în străinătate, notăm cele ale agenţilor lui „Lloyds, British 

Corporation for the Survey and Registry of Shiping" sau „Germanischer Lloyd", date în portul străin în care se află 

vasul. Asemenea acte oferă în genere toate garanţiile de seriozitate ce ar fi necesare, dacă consulul nu poate avea 

cumva o deplină încredere în onestitatea autorităţilor maritime ale portului respectiv.  

Certificatele emise de autorităţile competente scandinave, îndeplinesc de asemenea toate condiţiunile cerute. 

Asupra temeiului ce poate fi atribuit certificatelor date în alte ţări, oficiile vor culege informaţiuni directe, când vor 

avea ocaziunea, ele putând fi însemnate pe marginea instrucţiunilor de faţă, pentru a fi la îndemână în caz de nevoie. 

VIII. ÎNCĂRCAREA VAPOARELOR 

§ 27. România este legată de Convenţia internaţională privitoare la liniile de încărcare a vapoarelor, de la 

Londra, din 5 iulie 1930 (Cond. Trat., nr. 1.660 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-

1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile 

Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.660, p. 587-588]). 

Prin această convenţie internaţională, s-a prevăzut că vapoarele navigând sub pavilionul puterilor 
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contractante, nu pot fi încărcate în aşa fel, încât să rezulte vreun pericol pentru securitatea vasului.  

Legea pentru poliţia maritimă cuprinde la art. 11, 15 şi 19 dispoziţiunile necesare de aplicare a convenţiei în 

apele noastre. Suntem în drept să ne aşteptăm ca toate statele semnatare să aplice convenţia în mod riguros.  

§ 28. Consulii vor ţine seama de orice denunţ, plângere sau avertisment ce ar primi, relatând abuzuri sau 

fraude comise pe vasele noastre sau pe cele străine când ar fi interesul României în joc. Ei sunt datori să ancheteze 

cazul, fără întârziere, pe căile ce vor socoti potrivite de la caz la caz. Deoarece mai toate statele sunt legate de această 

convenţie, autorităţile locale vor lua întotdeauna şi pretutindeni, măsurile necesare pentru respectarea ei, ceea ce este 

în interesul tuturor. 

Notăm în treacăt că principalele societăţi române de asigurare sunt cartelate în privinţa asigurărilor maritime. Poliţele 

emise de ele sunt de diferite tipuri internaţionale, şi anume: „Police française d'assurance maritime sur facultés" sau 

„Polizia italiana di assicurazione maritima sopra merci" sau „Maritime assurance policy", întocmit după regulile 

„York-Anvers". În practică, nu este necesar ca consulul să adâncească asemenea chestiuni de specialitate. El va urma 

dispoziţiunile cuprinse în Codul Maritim Comercial, cerând instrucţiuni de la Minister, în caz de nevoie. 
IX. CONVENŢIILE DE TELE- ŞI RADIOCOMUNICAŢIUNI 

§ 29. Deşi nu se prea vede cazul, când funcţionarii ţinând de acest Departament ar avea îndatoriri de 

îndeplinit în această privinţă, amintim totuşi diferitele Convenţiuni internaţionale, referitoare la tele- şi radio-

comunicaţiii. Ele sunt toate de natură tehnică, fiind trecute în Condica Tratatelor, sub nr. 1.721-1.728, 1.742 şi 1.809 

[F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului 

Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial ş i Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.721-

1.728, p. 609-619; nr. 1.742, p. 624-625; nr. 1.809, p. 655], România luând şi ea parte la ele. 

X. SEMNALELE MARITIME 

§ 30. Tot astfel este cazul cu Acordurile privitoare la semnalele maritime la vasele- faruri şi la uniformizarea 

sistemului de balizaj maritim. Ele sunt trecute în Condica Tratatelor sub nr. 1.662, 1.663 şi 2.117 bis [F.C. Nanu, Condica 

Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, 

Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.662, p. 589 -590; nr. 1.663, p. 

590-591; F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: legăminte din anii 1938-1941 şi adausuri la 

volumele I şi II (1354-1937), întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. III, Bucureşti, Monitorul 

Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1942, nr. 2.117 bis, p. 115-116]. 

XI. CONVENŢIILE SANITARE 

§ 31. Mai importante din punctul de vedere consular, în porturile maritime şi fluviale, sunt Convenţiile 

sanitare. 

Convenţia internaţională sanitară de la Paris, din 21 iunie 1926 (Cond. Trat., nr. 

1. 561 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile 

Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 

1938, nr. 1.561, p. 533-534]) este discutată în Manual VI, 22 iar Convenţiile privitoare la importul stupefiantelor, la 

Manual IV, 13 § 36. 

XII. STATUTUL INTERNAŢIONAL AL PORTURILOR 

§ 32. La a doua Conferinţă internaţională a transporturilor de la Geneva, s-a încheiat o convenţie sau mai bine 
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zis un statut internaţional al porturilor, alcătuind o încercare de codificare internaţională a clauzelor cuprinse în 

genere în tratatele de comerţ şi navigaţie bilaterale. 

România n-a semnat acest statut, legea, poliţia şi jurisprudenţa în porturile noastre fiind fixată prin Legea 

pentru poliţia maritimă şi fluvială, menţionată mai sus. 

XIII. CONOSAMENTE 

§ 33. Convenţiunea internaţională pentru unificarea unor reguli în materie de conosament (Cond. Trat.,  nr. 1.520 

[F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 13541937, întocmită sub auspiciile Ministerului 

Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul 

Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.520, p. 511]) a fost semnată la Bruxelles în ziua de 

25 august 1924. România este legată de această convenţie, stabilind norme precise şi generale în ceea ce priveşte 

drepturile, obligaţiunile şi răspunderile părţilor contractante (armatorul, căpitanul şi încărcătorul sau agentul său), 

pentru transporturile maritime. 

Multe state au refuzat însă să semneze sau să adere la această convenţie. Conform art. 10 dispoziţiile ei se 

aplică tuturor conosamentelor eliberate în unul dintre statele contractante. 

XIV. PRIVILEGII MARITIME ŞI IPOTECI 

§ 34. Prin Convenţia internaţională pentru unificarea unor reguli privitoare la privilegii maritime şi ipoteci  de la 

Bruxelles din 10 aprilie 1926 (Cond. Trat., nr. 1.555 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 

1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile 

Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.555, p. 529]), semnată şi ratificată de România, s -a întocmit un număr de 

reguli de drept pentru gajuri şi ipoteci asupra vaselor sau încărcăturilor lor, stabilindu-se rangul privilegiilor izvorâte 

din diferite obligaţiuni legale luate (cheltuieli de judecată, de conservare, taxe maritime, creanţe rezultând din 

contractele de angajament ale căpitanului şi echipajului, cheltuieli de salvare maritimă, indemnizaţii datorate în 

cazuri de abordaj etc.), evitându-se astfel pe cât posibil, conflicte de legi. 

În practică, consulii n-au de rezolvat asemenea chestiuni, cei direct interesaţi recurgând întotdeauna la 

serviciile unui avocat. Funcţionarii acestui Minister, se vor abţine de a lua vreun angajament sau de a emite vreo 

părere într-un caz de litigiu, observând instrucţiunile precise date la Manual IV, 14 § 12, în cazuri de gajuri sau 

împrumuturi, iar cele date la Manual IV, 15 în cazuri de avarii. 

XV. DECLARAŢIA RECUNOSCÂND DREPTUL LA PAVILION STATELOR LIPSITE DE 

LITORAL MARITIM 

§ 35. Această declaraţie nu face decât să consacre un drept recunoscut de mult, deşi uneori contestat. 

Acordul a fost semnat la Barcelona, la 20 aprilie 1921, România aderând ulterior în anul 1923 (Cond. Trat., nr. 1.405 

[F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului 

Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.405, 

p. 456-457]). chestiunea nu prezintă vreun interes deosebit pentru consuli. 

XVI. CONVENŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU UNIFICAREA UNOR REGULI PRIVITOARE 

LA IMUNITĂŢILE VASELOR DE STAT 

§ 36. Convenţia, semnată la Bruxelles la 10 aprilie 1926 (Cond. Trat., nr. 1.554) a fost urmată de un protocol 

adiţional de la Bruxelles din 24 mai 1934 (Cond. Trat., nr. 

1. 769) [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile 

Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 
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1938, nr. 1.554, p. 528; nr. 1.769, p. 642]. România este semnatară acestor învoieli. Vapoarele aparţinând statului, sau 

exploatate de stat, sunt supuse aceloraşi reguli de drept ca şi vasele aparţinând unor proprietari particulari. Se 

exceptează bineînţeles navele de război şi cele urmând un regim similar cu acestea (v. Manual IV, 12). 

XVII. CONVENŢIILE INTERNAŢIONALE AVÂND DREPT SCOP 

PROTECŢIA MARINARILOR 

§ 37. Aceste convenţii încheiate sub auspiciile B.I.T. din Geneva, sunt menţionate la Manual IV, 10 sub 

rubrica „Protecţia marinarului român". 

*** 

§ 38. S-a expus astfel pe scurt situaţia actuală în care ne aflăm, urmând ca prin acest Manual oficiile să fie 

ţinute la curent cu dezvoltarea viitoare. 

XVIII. CONSULATELE ONORIFICEFUNCŢIONÂND ÎN PORTURI  

MARITIME ŞI FLUVIALE 

§ 39. Documentaţia de faţă, putând interesa şi consulatele onorifice funcţionând în porturile maritime şi 

fluviale şi contribuind totodată la cultura profesională a agenţilor respectivi, oficiile de carieră în subordinea cărora 

funcţionează asemenea consulate, vor avea grijă să le treacă îndată ce va fi cu putinţă, în limba respectivă pentru a fi 

cuprinse în Manualele prescurtate aparţinând acestor oficii onorifice. 

Documentaţia de faţă a fost întocmită în deplină înţelegere cu Subsecretariatul de Stat al Marinei, ceea ce ni 

s-a confirmat sub nr. 20.398 din 28 noiembrie 1942. 

A fost trimisă oficiilor, sub nr. 1.448/942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca
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PROTECŢIA MARINARULUI ROMÂN26 

I. PROTECŢIA CONSULARĂ 

§ 1. In urma unei înţelegeri intervenite între Ministerul Afacerilor Străine şi Subsecretariatul de Stat al 

Marinei, toţi marinarii vor fi sfătuiţi, în momentul când îşi primesc livretele, să se adreseze consulatelor ţării, efective 

sau onorifice, ori de câte ori au dificultăţi de întâmpinat într-o ţară străină. Aceste oficii au de acum înainte 

instrucţiunile şi puterea necesară pentru a-i sprijini, fiind documentaţi asupra drepturilor ce ar fi de valorificat faţă 

de autorităţi sau particulari, în urma convenţiilor pe care le-am semnat, conform principiilor generale ale dreptului 

internaţional sau dispoziţiunilor legale române sau străine ce ar urma să fie aplicate. 

Marinarul român trebuie să mai ştie că sprijinul şi protecţia consulară se dă gratuit, fiind unul din rosturile 

de căpetenie ale oficiilor funcţionând în porturile maritime şi fluviale străine.  

Prin termenul de „marinar" se înţelege, în instrucţiunile de faţă, orice persoană făcând serviciu pe bordul 

unui vas, de orice categorie ar fi, cuprinzând deci, atât pe comandanţi, ofiţeri, cât şi pe marinarii propriu-zişi, 

bucătari, oameni de serviciu ş.a.m.d. 

II. MARINARUL NEDREPTĂŢIT 

§ 2. Când un marinar român se plânge că a fost rău tratat, căpitanul neţinându-şi angajamentele faţă de el, 

bunăoară când mateloţii sunt la număr insuficient pentru a asigura bunul mers al serviciului, neacordându-se 

echipajului timpul liber socotit ca normal, când hrana pe bord este neîndestulătoare sau de proastă calitate, când 

condiţiunile de trai pe vas sunt neigienice, când solda cuvenită nu a fost plătită sau când sunt alte cauze de 

nemulţumire. Consulul este dator să cerceteze cazul, uzând de dreptul său de inspecţie, în calitate de reprezentant al 

puterii de stat, în portul unde funcţionează şi conform art. 34 al Legii pentru organizarea marinei comerciale 

(Hamangiu, III-IV, pag. 575 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale 

în vigoare) 18561907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. 

IV, Legi uzuale 1907-1908, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1908, 1073 p.]) şi art. 144 din regulamentul 

consular (v. Manual I, 7) în toate cazurile când este vorba de un vas navigând sub pavilion românesc
a
. 

§ 3. Legea pentru organizarea marinei comerciale prevede la capitolul III, „Personalul necesar pe vasele 

române" iar regulamentul numitei legi fixează, la art. 7 şi 8, orele libere la care are dreptul personalul vaselor noastre 

comerciale. 

Acelaşi regulament stabileşte, la art. 10, hrana cuvenită echipajelor.  

Textul acestor dispoziţiuni din regulament se alăturează (anexa 1). 

§ 4. Precum mai reiese şi din instrucţiunile date la Manual IV, 13 § 17 diferende ca cele menţionate la § 2 şi 

alte certuri, ivite între căpitan şi echipaj sau între membrii acestuia, pe un vas român, nu trebuie aduse în faţa 

tribunalelor străine, consulul este deci 
a
 In privinţa inspecţiilor consulare obligatorii, se vor observa dispoziţiunile 

cuprinse în Manual IV, 22 § 1416, IV, 8 § 23, IV, 13 § 38-40 şi V, 5 § 9. 

dator să uzeze de autoritatea sa, intervenind pentru aplanarea conflictelor ce s-ar ivi între căpitanii şi ofiţerii vasului 

şi între mateloţi şi îndeosebi acelor relative la soldă şi la îndeplinirea angajamentelor reciproce contractate.  

§ 5. Această dispoziţiune este prevăzută la art. 27 din Tratatul nostru consular cu Italia, din 26 februarie 1881 

(Hamangiu, II, pag, 342
b
 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în 

vigoare) 1856-1907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. II, 

Legi uzuale 1856-1900, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1907, 2232 p.]). Fiind conformă cu principiile 

dreptului internaţional, aceeaşi dispoziţiune se mai aplică şi în celelalte ţări unde funcţionează consulate române. 

Conform art. 34 din legea menţionată, consulul va încheia un proces-verbal, în asemenea cazuri, „comunicând 

rezultatul proprietarului vasului, spre a lua măsurile necesare”. 
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§ 6. Consulul va încheia un proces-verbal asupra celor întâmplate, actul fiind semnat de marinarul român 

în chestiune, precum şi de ceilalţi români ce ar mai fi interesaţi în conflict. Străinii vor semna procesul-verbal, dacă 

consimt să o facă; Actul astfel încheiat şi înregistrat va fi păstrat la dosarul oficiului şi folosit după cum cere cazul, 

dacă sforţările consulului pentru a obţine o împăcare nu duc la rezultatul dorit. 

§ 7. Chestiunea va putea fi atunci adusă la cunoştinţa legaţiunii române respective, urmând ca şeful 

misiunii să ia hotărârile sau să întreprindă demersurile ce va socoti necesare. 

În majoritatea cazurilor, experienţa arată că nu se va ajunge atât de departe, chestiunea putând fi 

soluţionată de consul cu sau fără ajutorul autorităţilor locale şi a colegului său străin.  

§ 8. Chestiuni ivite în legătură cu disciplina pe bordul vaselor române, crime, delicte, infracţiuni, 

menţinerea disciplinei şi jurisdicţiunea maritimă, sunt discutate la Manual IV, 12 „Nava de război" şi Manual IV, 13 

,,Legea şi poliţia pe bordul vaselor de comerţ române".  

III. CONVENŢIUNI SOCIALE PENTRU PROTECŢIA MARINARILOR*  

§ 9. Biroul Internaţional al Muncii din Geneva a desfăşurat o activitate rodnică pe tărâmul social. S-a ajuns 

astfel la o serie de convenţii internaţionale, având drept scop ocrotirea marinarilor. Următoarele convenţii au fost 

semnate şi ratificate de România: 

a) Convenţia relativă la indemnizaţia de lipsă de lucru în caz de pierdere prin naufragiu, de la Geneva, din 9 

iulie 1920 (Cond. Trat., nr. 1.384 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită 

sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 

Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.384, p. 445]), vezi mai jos la § 29; 

b) Convenţia fixând vârsta minimă de admitere a copiilor în munca maritimă , de la Geneva, din 9 aprilie 1920 

(Cond. Trat., nr. 1.385 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub 

auspiciile Ministerului Afacerilor 
b
 Textul acestui articol este reprodus la Manual IV, 13 § 10. 

c
 In legătură cu protecţia datorată marinarilor români, consulii vor veghea în măsura putinţei, ca patronii vaselor 

româneşti să-şi îndeplinească obligaţiunile legale faţă de asiguraţi. D-nii consuli sunt rugaţi să ridice această chestiune 

ori de câte ori au prilejul să facă o inspecţie la bordul unui vas naţional (conf. celor arătate la Manual IV, 8 § 23, IV, 13 

§ 38-40 şi VI, 22 § 14-16). 

Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.385, p. 445 -

446]). Vârsta fixată este de 14 ani (art. 2), afară de acele vase unde nu sunt întrebuinţaţi decât membrii aceleiaşi 

familii; 

c) Convenţia privitoare la plasarea marinarilor, de la Geneva, din 10 iulie 1920 (Cond. Trat., nr. 1.386 [F.C. 

Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor 

Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.386, p. 446]) 

(vezi textul art. 1-11, aici alăturat, la anexa 4). V. mai jos § 141; 

d) Convenţia statornicind vârsta minimă de muncă a tinerilor în calitate de cărbunari sau fochişti,  de la 

Geneva, din 11 noiembrie 1921 (Cond. Trat., nr. 1.426 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 

1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.426, p. 469]). Vârsta fixată este de 18 ani (art. 2), cu unele 

excepţii expuse limitativ (art. 3 şi 4); 

e) Convenţia privitoare la examinarea medicală obligatorie a copiilor şi tinerilor întrebuinţaţi pe bordul 

vaselor, de la Geneva, din 11 noiembrie 1921 (Cond. Trat., nr. 1.427 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte 

ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial 

şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.427, p. 470]); 

f) Aranjamentul privitor la înlesnirile de acordat marinarilor vaselor de comerţ,  pentru tratamentul bolilor 

venerice, de la Bruxelles, din 1 decembrie 1924 (Cond. Trat., nr. 1.532 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor 

legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, 
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Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.532, p. 517]), vezi mai jos la § 25 -26; 

g) Convenţia privitoare la indicarea greutăţii pe coletele mari transportate pe vapoare, de la Geneva, din 21 

iunie 1929 (Cond. Trat., nr. 1.613 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită 

sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 

Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.613, p. 561-562]), având drept scop de a evita, pe cât este cu putinţă, accidentele de 

muncă. 

Mai sunt trei convenţii, având scopuri sociale similare, încheiate de asemenea sub auspiciile B.I.T. din 

Geneva, pe care România nu le-a semnat; 

h) Convenţia pentru repatrierea marinarilor, din 23 iunie 1926; 

i) Convenţia referitoare la contractele de înrolare ale marinarilor, din 24 iunie 1926, şi 

j) Convenţia pentru protecţia lucrătorilor în contra accidentelor ivite la încărcarea sau descărcarea vaselor , 

din 21 iunie 1929. 

IV. MARINARUL DEBARCAT (CONCEDIAT) 

§ 10. Deşi România nu a aderat la Convenţia internaţională pentru repatrierea marinarilor, consulii sunt 

datori să facă tot posibilul pentru a înlesni înapoierea în ţară a marinarilor debarcaţi în străinătate şi lipsiţi de 

mijloace. 

Căpitanii români sunt datori să respecte dispoziţiunile art. 535 din Codul Maritim Comercial, prevăzute în 

toate contractele de îmbarcare încheiate în ţară (v. text. la anexa 2). 

Consulul va încerca să obţină de la căpitanul vasului sau plata cheltuielilor  de înapoiere în patrie a 

marinarilor debarcaţi sau o nouă îmbarcare, chiar în cazul când erau îmbarcaţi pe vase străine, cu toate că nu putem 

cere aplicarea convenţiei susmenţionate, de vreme de România nu a aderat la ea. 

De observat este însă, că toate contractele de îmbarcare de marinari români pe bordul vaselor străine, 

încheiate în România şi vizate de căpitanii de porturi români, prevăd o repatriere gratuită pe spesele armatorului 

până într-un port român, în caz de debarcare în străinătate (v. anexa 3). 

Se va mai avea în vedere că în dreptul de repatriere gratuită, pe socoteala armatorului, conform art. 535 

menţionat, intră şi dreptul la întreţinerea şi la transportul bagajelor marinarului, până la portul său de înmatriculare.  

§ 11. Când nu este cu putinţă să se obţină repatrierea gratuită a unui marinar român, se va proceda 

precum urmează: 

In porturile deservite de liniile de navigaţie române, consulul va interveni pe lângă căpitanul primului vas 

sub pavilion naţional ce va sosi în localitate, pentru ca marinarul să fie primit pe bord. Cu toate că; nu s-a legiferat 

încă în acest sens (cum este cazul în Germania şi în multe alte ţări), căpitanul nu va refuza în genere, să angajeze un 

marinar român cu atât mai mult, când el este un element folositor, cazul contrar putând fi constatat din pedepsele 

înscrise în livret (v. Manual IV, 9 § 12-13). 

§ 12. Dacă un marinar român a fost debarcat într-un port lipsit de comunicaţii maritime cu România, 

consulul va încerca, prin căpitanul portului, prin reprezentanţii locali ai societăţilor de navigaţie sau prin alte relaţii 

personale ce va avea, să obţină ca acest marinar să fie primit pe bordul unui vapor străin, pentru a fi debarcat la un 

port deservit de vasele noastre (exemplu: consulul nostru onorific din Trieste, va încerca să obţină ca un marinar 

ajuns acolo să fie primit pe un vapor cu destinaţia Pireu, unde consulul respectiv va avea grijă ca acel marinar să fie 

îmbarcat pe un vapor S.M.R. sau altul, plecând spre un port român). 

§ 13. În cazul când repatrierea unui marinar pe spesele statului ar fi de neînlăturat, se vor observa 

dispoziţiunile date la Manual V, 3 § 9, lit. c şi e şi în caz de boală, cele cuprinse la § 11. 



IV, 10 

729 

 

 

V. ÎNROLARE ŞI SALARII 

§ 14. Marinarul debarcat într-un port străin, are dreptul la solicitudinea consulului şi la ajutorul său, 

pentru a găsi un nou angajament. 

Consulul va avea grijă să obţină, în asemenea cazuri, cele mai bune condiţiuni pentru cel înrolat, modele de 

contracte, întocmite de Inspectoratul General al Navigaţiei şi Porturilor şi uzuale în România, se anexează (anexa 2 si 

3). Condiţiuni oneroase, neobişnuite în marina noastră, vor fi refuzate, marinarul trebuind apărat în contra oricărei 

exploatări, fiind de datoria consulului să-i explice obligaţiile ce asumă prin semnarea unui contract. 

Oficiile noastre vor mai avea grijă ca marinarul român în căutare de lucru, să nu fie speculat de 

intermediari sau oficii de plasare. În ţările care au semnat Convenţia de la Geneva privitoare la plasarea marinarilor 

din 10 iulie 1920 (Cond. Trat., nr. 1.386 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 

Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.386, p. 446]), al cărui text se alăturează în extras (anexa 4), Căpitănia de Port sau 

autorităţile de poliţie locale vor fi numaidecât înştiinţate de orice abuz semnalat.  

Făcând o asemenea reclamaţie, consulul se va referi la textul convenţiei menţionate.  

§ 15. Consulii vor încerca să obţină întotdeauna ca dispoziţiunile cuprinse la art. 533-536 din Codul Maritim 

Comercial (anexa 2), să fie prevăzute în contractele de înrolare încheiate în circumscripţiile lor. Când un marinar 

urmează să se îmbarce pe un vas străin, se vor avea în vedere condiţiunile cuprinse în contractul tip al cărui model se 

alăturează (anexa 2). 

Dacă comandantul refuză să pună în contract aceste condiţiuni, se va aviza de la caz la caz, dacă marinarul 

va fi sfătuit să accepte sau nu îmbarcarea propusă, iar consulul urmează să-1 îndrume, după cum este avantajos 

pentru el. 

§ 16. Dovada că un astfel de sprijin poate fi într-adevăr necesar, este faptul că sa întâmplat în trecut ca 

marinarii români să semneze contracte oneroase, cu căpitanii străini, într-o limbă ce nici măcar nu o cunoşteau, 

văzându-se apoi legaţi pe timp îndelungat, prin învoieli pe care nu le-au înţeles decât prea târziu. 

§ 17. Conform, art. 532 din Codul Maritim Comercial (anexa 2), „contractul de înrolare va fi făcut prin act 

scris, legalizat de autoritatea maritimă în ţară, de cea consulară în străinătate, trecut în registrele oficiului maritim şi 

transcris în registrul vaselor”. 

Autoritatea consulară menţionată, este cea română, contractele încheiate cu căpitanii străini urmând să fie 

însă legalizate şi de consulul străin respectiv, dacă comandantul sau marinarul o doresc şi dacă consulul străin 

consimte să o facă. 

La consulatele române, legalizarea va fi trecută ca de obicei în registrul de intrare şi ieşire, o copie de pe 

contract fiind oprită la dosar (Manual III, l § 23-37). 

VI. MARINARII BOLNAVI 

§ 18. În caz de boală, infirmitate sau invaliditate a unui marinar, consulul va avea grijă ca acesta să fie 

ocrotit, dându-i posibilitatea să găsească ajutorul şi îngrijirea necesare. 

In afară de cazurile prevăzute la art. 168 şi 169 din regulamentul consular, când comandantul vasului a 

informat în scris pe consul şi când cheltuielile de întreţinere, spital şi repatriere, sunt suportate de acel căpitan, sumele  

trebuincioase fiind depuse în acest scop la consulat1 se vor ivi fireşte, în practică, şi multe alte împrejurări, care nu pot 

fi prevăzute în nici un regulament, dar unde consulul are totuşi un rol umanitar foarte însemnat.  

Ministerul socoteşte nimerit să dea directivele ce urmează:  

§ 19. In momentul când comandantul pune un marinar bolnav sau rănit sub ocrotirea consulului, el va 

înmâna oficiului respectiv: 

a) o copie de pe adnotările cuprinse în jurnalul de bord, referitoare la acel marinar şi la boala sa;  
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d
 Faptul că un comandant român ar refuza cumva să depună suma cerută pentru îngrijirea bolnavului, înapoierea sa 

în România, etc., va fi numaidecât raportat Ministerului (în trei exemplare), cu toate amănuntele necesare. Un atare 

refuz nu dispensează pe consul să facă cele necesare, marinarul având nevoie de sprijin şi ajutor, netrebuind să fie 

lăsat în voia soartei (consulatele germane, engleze, belgiene şi daneze au instrucţiuni similare).  

b) o copie de pe contractul de îmbarcare al marinarului; 

c) certificatele medicale eventuale şi 

d) salariile datorate marinarului bolnav; 

e) dacă bolnavul nu este în stare să aibă el singur grijă de hârtiile şi efectele sale, acestea vor fi de 

asemenea înmânate consulului, contra chitanţă, însoţite de un borderou amănunţit.  

Actele arătate sub lit. a-e vor fi însoţite de o petiţie semnată de comandant, căreia i se va alătura un 

certificat medical, arătând mai ales dacă marinarul suferă cumva de o boală molipsitoare (tuberculoză în formă 

contagioasă, boală venerică într- un stagiu contagios, lepră, etc.), medicul respectiv arătând măsurile ce vor trebui 

luate. 

§ 20. Se va observa că dacă comandantul şi autoritatea consulară sunt datori să facă cele necesare pentru 

îngrijirea bolnavului (fie că este vorba de o boală molipsitoare sau nu), acest marinar este  pe de altă parte obligat să se 

supună măsurilor şi tratamentului hotărâte în interesul său, de consulul ţării în deplină înţelegere cu medicul 

competent. În caz de neascultare, consulul se va vedea nevoit să recurgă eventual la asistenţa poliţiei locale, sau a 

autorităţilor sanitare pentru internarea bolnavului. 

§ 21. Cele arătate la § 20 se aplică tuturor persoanelor pe bordul unui vas român, indiferent în ce calitate 

au fost îmbarcate. Comandantul vasului va depune la consulat — contra chitanţă — o sumă rotundă reprezentând 

cheltuielile prevăzute. 

Dacă bolnavul este străin, cheltuielile făcute în interesul său vor fi recuperate, după putinţă, de oficiul 

nostru, de la autorităţile de care ţine (consulat străin, administraţie locală sanitară, etc.). Sumele astfel redobândite 

vor fi înapoiate comandantului care le-a avansat, în schimbul chitanţei eliberate. După plecarea vasului din port, 

aceste sume vor fi restituite armatorului, prin mijlocirea agentului său local, sau, în lipsă de agent, prin acest 

Departament. 

§ 22. Pentru a se putea stabili în sarcina cui ar cădea cheltuielile de îngrijire şi eventual de înmormântare 

necesare şi ca act justificativ, arătând că şi-a făcut datoria, consulul va avea întotdeauna grijă să întocmească un 

proces-verbal arătând în ce împrejurări s-a îmbolnăvit marinarul şi toate măsurile ce au fost luate. 

Intocmindu-se acest proces-verbal, consulul va face mai ales menţiune de: 

a) bolile sau infirmităţile rezultând din propria vină a marinarului, de pildă boli venerice (recidivele sunt 

însă socotite ca accidente); 

b) boli sau infirmităţi contractate cu voinţa însăşi a marinarului (de pildă automutilări şi încercări de 

sinucidere); 

c) idem, prin neobservarea măsurilor de siguranţă prescrise şi luate pe vas (de pildă pentru manevra 

maşinilor, încărcare sau descărcare); 

d) în urma unui abuz de alcool, morfină, ş.a.m.d.; 

e) boli sau infirmităţi ascunse, adică care nu puteau fi necunoscute marinarului şi pe care le-a tăinuit, în 

momentul semnării contractului de îmbarcare. 

§ 23. În cele cinci cazuri arătate mai sus, la § 22, sub lit. a-e, cheltuielile de îngrijire (şi eventual de 

înmormântare) cad în principiu în sarcina marinarului, în măsura în care acesta dispune de mijloacele necesare, 

urmând să fie achitate din solda ce i se cuvine şi care va fi predată consulului, precum s-a arătat la § 19, lit. d. 

La întocmirea procesului-verbal sus-menţionat, consulul se va folosi de însemnările făcute de comandant, în 

jurnalul de bord, de alte acte produse, de declaraţiuni făcute sub formă de protest de mare, sau altfel, dacă este cazul, 

şi de orice alte informaţii pe care le va fi putut culege. 

§ 24. Principiile generale de urmat în asemenea cazuri, sunt de altfel cele expuse la Manual VII, 10 § l-4 şi 7-
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9, sub rubricile „Asistenţa medicală” şi „Accidente de muncă". 

Consulii se vor documenta în măsura putinţei pentru a şti, la nevoie, în ce măsură un român lipsit de 

mijloace, fie el marinar sau nu, poate pretinde la căutare medicală şi o spitalizare gratuită în ţara respectivă, avându -

se în vedere înţelegerile luate de România în această privinţă (v. şi § 25 de mai jos), şi principiul reciprocităţii, în 

cazurile când s-ar putea aplica. 

Nu este totuşi mai puţin adevărat, că asemenea cazuri se vor întâmpla foarte rar, deoarece consulul ţării va 

avea grijă să observe întocmai cele arătate mai sus la § 18 şi 21. Este de dorit ca suma rotundă luată în primire pentru 

căutarea bolnavului, să fie larg calculată, spre a putea acoperi toate cheltuielile necesare. In caz contrar, este de 

aşteptat, ca, cel puţin în unele cazuri, recuperarea, prin mijlocirea Subsecretariatului de Stat al Marinei a sumei 

avansate de consul, va dura câtva timp, din cauza formalităţilor necesare. Consulul este de altfel dator, să facă tot 

ceea ce ar fi cu putinţă, ca asemenea cheltuieli să nu cadă în sarcina statului român, raportând tot ceea ce a putut face 

în acest scop şi mai ales să nu cheltuiască decât sumele strict necesare. 

In toate cazurile când vasul atinge în mod obişnuit portul în care a fost internat marinaru l, armatorul sau 

societatea de navigaţie respectivă va avea un agent permanent la faţa locului. Acesta va putea avansa sumele necesare 

în aceeaşi măsură ca şi comandantul vasului.  

In îndeplinirea îndatoririlor sale legale şi umanitare, în cazuri de boală, consulul va mai avea în vedere 

dispoziţiunile art. 547-548 al Codului Maritim Român (anexa 2). 

VII. TRATAMENTUL BOLILOR VENERICE 

§ 25. Aranjamentul privitor la înlesnirea de acordat marinarilor vaselor de comerţ, pentru tratamentul bolilor 

venerice, menţionat mai sus la § 10, lit. f, a fost semnat şi ratificat de România, împreună cu multe alte state (Cond. 

Trat., nr. 1.532 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile 

Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 

1938, nr. 1.532, p. 517]), care şi-au luat angajamentul de a crea şi a întreţine în fiecare din porturile lor mai însemnate, 

maritime şi fluviale, servicii venerologice, deschise tuturor marinarilor vaselor de comerţ şi barcagiilor, fără deosebire 

de naţionalitate. 

In ţările care n-au aderat la această convenţie, consulul se va informa la ce protecţie sau ajutor se poate 

aştepta marinarul bolnav, aflându-se în acea ţară. 

Germania a aderat cu restricţia ca aranjamentul să nu se aplice decât în porturile Hamburg, Bremen, 

Stettin, Bremerhaven, Kiel, Königsberg, Rostock, Emden si Greifswald (nu se aplică deci în porturile dunărene 

germane). 

Aranjamentul prevede la art. 2: „căutarea medicală, precum şi furnizarea medicamentelor vor fi gratuite, 

de asemenea va fi gratuită şi internarea bolnavilor, când aceasta va fi recunoscută ca necesară de către medicul de 

serviciu. Bolnavii vor primi de asemenea gratuit medicamentele necesare tratamentelor de urmat în cursul drumului 

până la viitoarea escală”. 

§ 26. In ţările care n-au aderat la acest aranjament, consulii vor urma instrucţiunile date la Manual VII, 10 

şi IV, 16 § 9, semnalând Ministerului tratamentul acordat marinarilor noştri, dacă se prezintă cazul, precum şi 

cheltuielile cerute pentru tratament, etc. 

Se va observa că tocmai ţările vecine şi cele deservite de liniile maritime române n-au semnat până acum 

aranjamentul despre care este vorba (U.R.S.S., Ungaria, Bulgaria, Turcia, Egipt şi Palestina). 

VIII. ÎNDATORIRILE CONSULATELOR LA IEŞIREA MARINARILOR BOLNAVI DIN 

SPITAL 

§ 27. La ieşirea marinarului din spital, consulul va avea grijă să-i înmâneze sumele şi efectele eventual luate 

de el în primire, conform § 20, lit. d şi e, de mai sus. Sumele de restituit vor fi însoţite de un decont (înregistrat şi 
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semnat de şeful oficiului şi contrasemnat eventual de contabilul oficiului) şi de toate actele justificative, pentru sumele 

ce s-ar fi cheltuit în contul bolnavului, în cazurile arătate mai sus la § 23. Marinarul este obligat să dea consulului o 

chitanţă de descărcare pentru cele primite.  

In cazul când marinarul urmează să mai rămână câtva timp în localitate, dacă socoteşte necesar, consulul îi 

va înmâna sumele ce i se cuvin, în rate, pe măsura nevoilor sale. Acesta va fi mai ales cazul, când marinarul este beţiv, 

sau dacă există vreo altă cauză, pentru luarea unei măsuri de prudenţă. In acest caz, solda nu-i va fi înmânată, decât 

în momentul îmbarcării sale pe alt vapor sau a repatrierii sale. 

§ 28. Dacă marinarul declară cumva că are intenţia să rămână în ţara străină în care se găseşte, nedorind 

altă îmbarcare sau repatrierea în ţară, consulul va putea încheia socotelile definitive cu dânsul, dacă legislaţia locală 

străină îngăduie ca acest marinar să rămână pe loc şi dacă autorităţile din România, consultate prin mijlocirea acestui 

Departament acordă învoiala necesară. In acest caz, marinarul va semna o declaraţie în dublu exemplar (unul pentru 

dosarul oficiului şi al doilea de înaintat Ministerului pentru Subsecretariatul de Stat al Marinei) declarând că nu mai 

are de formulat nici o pretenţie faţă de armator sau de comandantul vasului, pe bordul căruia a fost îmbarcat şi că nu 

va mai solicita pe viitor ajutorul statului pentru repatriere. O însemnare corespunzătoare va fi făcută de consul în 

livretul marinarului sau în paşaportul ce i se va da, dacă îşi schimbă profesiunea (retrăgându-i-se bine înţeles livretul, 

care va fi anulat şi înaintat Ministerului).  

Dacă autorităţile locale ar cere însă ca marinarul să părăsească ţara în care se află, consulul va face cele ce-i 

stau în putinţă pentru a-1 îmbarca sau repatria, după cum va fi cazul, urmând normele stabilite mai sus la § 10-17 şi 

eventual la Manual IV, 13 sau V, 3. 

IX. AVARII (naufragiul) 

§ 29. Drepturile marinarului român la indemnizaţii din cauză de naufragiu sunt întemeiate pe următoarele 

dispoziţiuni legale: 

a) Convenţiunea de la Geneva, din 9 aprilie 1920, menţionată mai sus la § 9, lit. a; 

b) Legea pentru înfiinţarea unei taxe de salvare a naufragiaţilor în apele teritoriale româneşti şi pentru 

acordarea unei indemnizaţii de lipsă de lucru marinarilor de pe vasele naufragiate, sfărâmate sau prădate (Mon. Of.  nr. 97 

din 28 aprilie 1933). Textul articolului 7 din această lege se va găsi aici a lăturat (anexa 5); 

c) Legea asigurărilor sociale, în caz de boală, rănire sau accident (v. Manual VII, 10 § 7-8); 

d) Orice dispoziţiuni deosebite, cuprinse eventual în contractul de înrolare al marinarului respectiv;  

e) Conform unei adrese secrete a amiralului german al Mării Negre nr. B.N.G. 3.489 A III din 19 martie 

1942, marinarii români, care au suferit daune în persoanele sau bunurile lor, din cauza pierderilor de tonaj, în timpul 

războiului, pe bordul vaselor statelor aliate, au drept la o despăgubire, acordându-se şi văduvelor şi copiilor ca şi 

părinţilor sprijiniţi de cei sinistraţi o indemnizaţie forfetară. Amănuntele vor fi comunicate dacă se ivesc cazuri 

căzând în competenţa oficiilor consulare, după ce ele vor fi raportat toate lămuririle trebuincioase, cuprinzând liste 

însemnând obiectele pierdute; 

f) Consulii vor mai avea grijă să cerceteze, de la caz la caz, dispoziţiunile legale în vigoare în ţările străine.  

In cazuri de naufragiu, consulul ţării va avea grijă să procure naufragiaţilor de cetăţenie română  

îmbrăcămintea de care ar putea avea nevoie urgentă, luând în schimb chitanţă pentru cele predate şi justificând 

cheltuielile făcute prin facturi conform normelor stabilite de Minister şi de Legea contabilităţii publice pentru 

cumpărăturile făcute în contul statului. (v. şi Manual IV, 15). 

X. DEPOZITE DE ACTE, BANI ŞI ALTE VALORI 

§ 30. Art. 125 din regulamentul consular (Manual l, 4), prevede că oficiile în străinătate nu vor primi sume în 

depozit sau acte de valoare, decât: 

a) cu autorizaţia Ministerului, sau 
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b) în cazuri urgente. 

Sume de bani şi alte obiecte de volum mic (acte, scrisori, testamente, obiecte sau hârtii de valoare) ce ar 

dori să depună un marinar, având livret în regulă, vor fi întotdeauna primite, asemenea depuneri fiind socotite 

urgente, în urma petiţiei prezentate. 

§ 31. Se va elibera celui în cauză, o chitanţă arătând cele primite în depozit. O copie de pe chitanţa 

respectivă va fi înaintată Ministerului, spre a fi trimisă Căpităniei Portului unde marinarul este înmatriculat, pentru a 

se face o însemnare ,,ad hoc” în registrul matricol respectiv. Astfel, Căpitănia Portului va putea înştiinţa familia 

marinarului despre existenţa depozitului în caz de încetare din viaţă a proprietarului.  

Pe chitanţa eliberată marinarului se vor anula timbrele consulare corespunzătoare taxelor percepute 

pentru depozit şi păstrare, conform tarifului consular şi cu toate reducerile acordate marinarilor.  

§ 32. Consulatele onorifice vor înainta legaţiunii sau oficiului consular de carieră de care depind, sumele 

(actele, valorile) etc., primite în depozit, în schimbul unei chitanţe valabile. Marinarul va fi înştiinţat de această 

dispoziţiune, în momentul când face depunerea. El va şti astfel, unde urmează să se adreseze, mai târziu, pentru 

recuperarea celor lăsate în depozit la un oficiu onorific, legaţiunea sau consulatul de carieră despre care este vorba va 

avea grijă să raporteze Ministerului, precum s-a arătat la § 31. 

§ 33. Consulul sau şeful secţiunii consulare a legaţiunii, este personal răspunzător pentru buna păstrare a 

celor depuse. Va avea grijă să preschimbe, dacă este cazul, bancnotele sau monedele divizionare ce primeşte în 

depozit, ori de câte ori ele sunt demonetizate, cu condiţiunea ca: 

a) ele să nu fie predate într-un plic închis şi sigilat, şi 

b) depozitul să fie efectuat în bancnote sau numerar având curs legal în ţara respectivă, în momentul 

depunerii. 

Consulul nu este obligat să preschimbe bancnote sau monede româneşti retrase mai târziu din circulaţie sau 

cele emise în alte ţări, decât cea unde se află în post. El nu este obligat să încaseze cupoane sau să facă alte operaţii 

bancare, în contul depunătorului. 

Depunerile primite în păstrare, vor fi trecute în toate procesele-verbale de predare şi primire (Manual VI, 

12). 

§ 34. Retragerea sumelor se face: 

a) de depunător în persoană, contra chitanţei eliberate, sau prin proces-verbal semnat de depunător şi 

întocmit sub forma autentică, eventual cu scutire de taxe (Manual III, 1), sau 

b) prin mijlocirea altui oficiu diplomatic sau consular al ţării în urma  cererii în scris a celui în cauză. 

Oficiul va trimite cele depuse, în aceleaşi condiţiuni ca cele arătate sub lit. a, sau 

c) prin mijlocirea Ministerului, care va da oficiilor instrucţiunile necesare, de la caz la caz.  

XI. DECESUL MARINARILOR 

§ 35. Principiile generale, expuse la Manual III, 9 „Decesul în străinătate al cetăţenilor români” şi la art. 

126-135 din regulamentul consular, se vor aplica şi când este vorba de marinari,  

îndatoririle oficiilor cad sub următoarele rubrici generale: 

a) Formele cerute de Legea şi regulamentul privitor la actele de stare civilă (v. mai jos § 41) şi eventual de 

legea locală străină pe care consulul va avea grijă să o comunice comandantului, la nevoie;  

b) Obligaţia de a raporta Ministerului (pentru consulatele onorifice, legaţiunii sau oficiului consular de 

carieră competent); 

c) Obligaţia de a înştiinţa telegrafic rudele cele mai apropiate, dacă adresa lor este cunoscută, indiferent 

dacă ele locuiesc în România sau în străinătate; 

d) Luarea dispoziţiunilor necesare pentru înmormântare (dacă este cazul); 

e) îndatoriri succesorale, adică luarea în păstrare şi conservarea actelor, sumelor de bani, obiectelor de 

valoare şi efectelor personale ale defunctului; trimiterea lor Ministerului, moştenitorilor, sau lichidarea lor, d upă cum 
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va hotărî acest Departament, sau legaţiunea respectivă, de la caz la caz.  

§ 36. Cazurile de deces ce se pot ivi, sunt:  

§ 36. A. Marinarul român îmbarcat pe un vas român. 

Cu ocazia decesului unui marinar român sau apatrid originar din România, survenit pe bordul unui vas 

român, comandantul este cel în sarcina căruia cade îndeplinirea celor cuvenite.  

La primul port unde va sosi vasul, dacă nu este deja în port, comandantul este dator să înmâneze şefului 

oficiului: 

a) actul de deces ce va fi întocmit, conform disp. Leg. st. civ. art. 65, 101-102 şi regulament art. 181-186 (v. 

Manual III, 11 şi III, 12); 

b) o copie semnată de comandant, de pe însemnarea făcută în jurnalul de bord, referitoare la deces şi 

înhumare (sau altă dispoziţie luată în privinţa rămăşiţelor pământeşti) şi orice alte înscrisuri referitoare la cel 

decedat; 

c) o copie de contractul de înrolare şi de pe însemnarea în rolul echipajului, referitoare la marinarul 

decedat; 

d) certificatului medicului, în cazul când a fost un medic la bord; 

e) carnetul de marinar al defunctului, care va fi anulat de consul, conform celor arătate la Manual IV, 9. În 

lipsă de carnet, dacă acesta a fost distrus sau pierdut, comandantul va face o declaraţie în scris, lăsând dacă este cu 

putinţă, o fotografie a defunctului, certificată de d-sa. 

Consulul va înainta Ministerului carnetele astfel primite şi anulate pentru ca ele să fie trimise 

Subsecretariatului de Stat al Marinei (Dir. Marinei Comerciale) pentru cele de cuviinţă. În lipsă de carnet, consulatul 

va trimite Ministerului o adresă oficială adresată zisei Direcţii Generale, făcând cunoscut decesul şi anexând declaraţia 

căpitanului prin care arată cauza pentru care n-a putut preda carnetul distrus sau pierdut; 

f) toate celelalte acte şi hârtii ale defunctului; 

g) un decont, încheiat la bord, al socotelilor, arătând solda cuvenită decedatului. Acest decont semnat de 

comandant, va mai fi contrasemnat de doi martori de pe bord; 

h) sumele în numerar cuvenite defunctului, conform decontului arătat la litera g; 

i) un inventar, contrasemnat de doi martori arătând toate obiectele de valoare şi efectele personale lăsate 

de cel decedat; 

j) consulul va mai lua în primire aceste obiecte, efecte personale, etc., în cazul când vasul nu urmează să se 

înapoieze în apele româneşti, decât după un timp îndelungat şi dacă este de prevăzut că aceste efecte vor putea fi 

transmise moştenitorilor prin îngrijirea oficiului, urmându-se instrucţiunile date la Manual III, 10 „Succesiuni în 

străinătate”. 

§ 37. B. Marinarul străin îmbarcat pe un vas român. 

Oficiile vor aplica dispoziţiunile cuprinse la § 36 lit. a şi b. 

Cele arătate la § 36 lit. c-e, cad în sarcina autorităţilor consulare străine sau celei de port competente, 

avându-se în vedere naţionalitatea marinarului defunct. 

Oficiul român va lua în înţelegere cu cel străin sau cu autorităţile locale, lucrând în deplin acord cu acestea 

şi uşurând, după putinţă, îndatoririle comandantului, prin trimiterea unui funcţionar al oficiului, la bord sau la 

celelalte autorităţi competente, cu delegaţia scrisă, necesară. 

§ 38. C. Marinarul român îmbarcat pe un vas străin. 

îndatoririle consulului român sunt similare cu cele expuse mai sus la § 35 până la 37. Consulul se va pune 

totuşi fără întârziere în relaţiune cu colegul său străin, reprezentant al ţării de care ţine vasul sau, dacă este cazul, cu 

autorităţile de port competente, pentru a se putea proceda în deplin acord cu acestea. 

§ 39. D. Marinarul român decedat într-o ţară străină. 

Oficiul respectiv va urma principiile generale expuse la instrucţiunile de faţă şi cele date la Manual III, 9 ca 

şi cele cuprinse în regulamentul consular (v. şi § 45 de mai jos). 
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XII. ACTELE DE STARE CIVILĂ 

§ 40. Dispoziţiunile referitoare la actele de deces ale marinarilor decedaţi pe bordul vaselor române sunt 

cuprinse în Legea si regulamentul figurând la Manual III, 11 A. Dispoziţiunile necesare pentru aplicarea legii, au fost 

date la Manual III, 12. Se vor mai observa cele cuprinse în regulamentul consular, art. 91-114 (Manual I, 4). 

Consulatele onorifice neîndeplinind funcţiuni de ofiţeri de stare civilă, vor înainta oficiului de carieră competent toate 

actele necesare pentru împlinirea formelor legale. 

XIII. TESTAMENTELE ŞI SUCCESIUNILE MARINARILOR 

§ 41. Pentru testamentele maritime se vor vedea dispoziţiunile date la art. 874884 Cod. Civ. şi cele cuprinse 

la Manual III, 8 § 16. 

Cu ocazia decesului unui marinar, consulul este dator să cerceteze dacă defunctul a lăsat cumva un 

testament pe bordul vasului sau în altă parte. In acest caz, îl va lua în primire, spre a fi trimis Ministerului.  

§ 42. Succesiunea marinarului român decedat în străinătate se deschide în portul din ţară, unde este 

înmatriculat, afară de cazul când el ar fi avut vreun alt domiciliu legal, unde locuieşte poate familia sa.  

§ 43. Sumele sau valorile primite în depozit, conform § 30-33 de mai sus, vor fi trimise Ministerului cu 

primul curier sigur, dacă este cazul, după ce oficiul respectiv va fi informat despre deces. O menţiune a depozitului se 

va face în raportul prevăzut mai sus la § 35, litera b. 

§ 44. Drepturile la salariu pe vasele de comerţ române, cuvenite marinarilor decedaţi şi deci moştenitorilor 

lor, după achitarea cheltuielilor necesare şi lichidarea succesiunii, sunt expuse la art. 549 din Codul Maritim 

Comercial (v. anexa 2). 

§ 45. In cazul când un marinar decedat făcea parte din echipajul unui vas străin, consulul este dator să 

reclame de la comandantul vasului, îndeplinirea tuturor obligaţiunilor prevăzute de legea naţională şi de contractul de 

înrolare al defunctului. El va raporta legaţiunii competente tot ceea ce a putut face pentru îndeplinirea instrucţiunilor 

de faţă, asemenea rapoarte fiind înaintate în trei exemplare pentru a putea fi transmise Ministerului, în dublu 

exemplar. 

§ 46. Pentru declararea morţii prezumate a marinarului dispărut, oficiile vor supune cazurile Ministerului, 

pentru a fi examinate în ţară, în aşteptarea legiuirii care se va dovedi necesară după terminarea războiului actual. 

Instrucţiunile necesare vor fi date atunci în cadrul „Manualului" la nr. III, 24. 

§ 47. Instrucţiunile de faţă aplicându-se şi consulatelor onorifice, funcţionând în porturi maritime sau 

fluviale, legaţiunile le vor traduce (exceptând § 29, lit. e) şi le vor trimite acestor oficii în subordine, spre a fi păstrate 

în exemplarele lor din Manual, conform instrucţiunilor date prin „Instrucţiuni Manual nr. 3" (nr. 48.653 din 18 iunie 

1942). 

Instrucţiunile de faţă au fost întocmite în deplin acord cu Subsecretariatul de Stat al Marinei, ceea ce s-a 

confirmat sub nr. 19. 513 din 9 noiembrie 1942. 

Ele au fost trimise oficiilor în străinătate, sub nr. 1.448/942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca 

ANEXA 1 

Extras din regulamentul pentru punerea în aplicare a Legii marinei comerciale, din  

12 mai 1907 (Mon. Of. nr. 32 din 12 mai 1907, Hamangiu, III-IV, p, 633 [Constantin 

Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în 

vigoare) 1856-1907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi 

adusă la curent până la zi, vol. IV, Legi uzuale 1907-1908, Bucureşti, Editura Librăriei 
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Leon Alcalay, 1908, 1073 p.]). 

Art. l, 2, 3, 4, 5, 6, ........................................... : ...................  

Articolul 7. — Personalul de punte va fi în număr astfel ca să poată asigura bunul mers al serviciului în 

timpul navigaţiei, considerându-se ca cel puţin 1/2 din acest personal să fie liber, afară de cazuri de forţă majoră, când 

este nevoie a se întrebuinţa întreg echipajul sau în general când vasul staţionează în porturi. 

Personalul maşinii va fi în număr suficient ca să poată asigura la două carturi în mers, considerându-se 

însă ca 2/3 din acest număr să poată fi liber, afară de cazuri de forţă majoră, când este nevoie a se întrebuinţa 

personalul de la maşină sau în general când vasul staţionează în porturi.  

Personalul liber de punte şi de maşini va putea fi întrebuinţat la micile lucrări ale bordului de la 8 ore a.m., 

până la apusul soarelui, 

Articolul 8. — Personalul de punte şi de maşină va fi în număr suficient ca să asigure bunul mers al 

serviciului astfel ca la un parcurs continuu de 24 ore, cel puţin 1/2 din acest personal să fie liber. 

In timpul zilei personalul liber poate fi întrebuinţat la mici lucrări de întreţinere la bord de la 8 ore a.m., 

până la apusul soarelui. 

Articolul 9. —  .......................................................................  

Articolul 10. — Hrana care urmează a se da la bord echipajelor va fi aceea stabilită după următoarea listă:  

Cantităţi zilnice de alimente: 

In port o pâine de un kilogram; 

In mare 750 grame galete; 

Un kilogram mălai, numai când se dă brânză;  

400 grame carne proaspătă (în port); 

350 grame carne conservată (în mare); 

600 grame peşte proaspăt (în port); 

500 grame peşte conservat (în mare); 

Varză sau cartofi sau legume, fasole sau mazăre; 

400 grame pe zi când se gătesc cu carne; 

650 grame pe zi când se gătesc de post;  
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OBSERVAŢIE: Anexa 2 este alcătuită dintr-un contract original de înrolare pe 

bordul unui vas românesc, având pe verso texte luate din Codul Maritim Comercial. 

Zarzavaturi pentru supă şi celelalte ingrediente după necesitate. Brânză ca mâncare 250 grame, însă numai 

la prânz sau seara. Cafea, ceai, cât e necesar; iar zahărul se va da în mână; 

Câte 50 grame pe zi fiecărui om; 

Orez, paste făinoase la supă 50 grame; 

Orez, paste făinoase la mâncare 250 grame;  

Pâine se dă în mare trei zile după plecarea din port; 

Carnea proaspătă se va da în mare o zi după plecarea din port; iarna se va putea da carne proaspătă până 

la 4 zile după plecare din port. 

Articolele 11, 12, 13. 14, 15 si 16 ....................................................  

ANEXA 3 

Contrat d'enrôlement de marins roumains à bord de navires étrangers, 

avec clause de rapatriement. 

Le soussigné141  .................................  capitaine du navire
b
  .........................................  de

c
  ..................................  

navigant à
d
  ..................................  à l'honneur de prier le capitaine du port de

e
  ................................................................  

d'autoriser l'embarquement sur ledit navire, du nommé
f
 ............................................................................................  né 

le
g
  ...........................  à

h
  .................................... de1 ............................... avec un salaire mensuel de ......................................  

En cas de débarquement du nommé
f
 ......................................................... dans un pays autre que la 

Roumanie, le soussigné
a
 .............................................................. s'engage: 

a) A le faire rapatrier dans port roumain; 

b) A lui payer son salaire jusqu'au jour du débarquement; 

c) A lui assurer, soit en espèces, soit en nature, le logement et la nourriture, depuis la jour de son 

débarquement dans le port étranger, jusqu'à son embarquement à bord du navire qui doit le rapatrier;  

d) A ne signer ultérieurement, aucune convention contraire aux présents engagements.  

                                                        
a Nom et prénom du capitaine. b Nom et espèce du navire. 
c Port d'attache du navire. d Nom du port de destination. e 

Nom du port d'embarquement. f Nom et prénom du 

marin engagé g Date de naissance. h Lieu de naissance. 

' Préciser l'emploi qu'il occupera: matelot, chauffeur, etc. 
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Il est précisé que pendant la durée du service, le marin engagé ne pourra être ramené à un emploi ou à un 

salaire inférieurs à ceux prévus)'. Le présent engagement est valable pour toute la durée de l'embarquement, même en 

cas de renouvellement du rôle de l'équipage. 

Fait en deux exemplaires, dont l'un sera remis au marin engager qui devra en être toujours muni.  

date ...................................................................................  

Les signatures ......................................  

Le capitaine du port
k
 .................................................................................................. autorise le nommé

f
 

 .....................................  né le 
g
  .....................................  inscrit à142 143  ..............................................................  sous 

numéro  .......................  de s'embarquer à bord du navire  ........................................................  conformément aux 

stipulations susmentionnées. 

Le sceau et la signature du capitaine du port ...........................................................................  

Date......................................................... 

ANEXA 4 

Extrait de la Convention concernant le placement des marins, 

conclue à Genève, le 10 juin 1920 

Article 1. — Pour l'application de la présente convention, le terme «marins» comprend toutes les personnes 

employées comme membres de l'équipage à bord de navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des 

officiers. 

Article 2. — Le placement des marins ne peut faire l'objet d'un commerce exercé dans un but lucratif pour 

aucune personne, société ou établissement. Aucune opération de placement ne peut donner lieu de la part des marins 

d'aucun navire au payement d'une rémunération quelconque, directe ou indirecte, à une personne, société ou 

établissement. 

Dans chaque pays la loi comportera des sanctions pénales pour toute violation des dispositions du présent 

article. 

Article 3. — Par dérogation aux dispositions de l'article 2, toute personne, société ou établissement exerçant 

actuellement dans un but lucratif de commerce du placement peut être admis temporairement, par autorisation du 

gouvernement, à continuer ce commerce, à condition que ses libérations soient soumises à un contrôle du 

gouvernement sauvegardant droits de toutes les parties intéressées. 

Chaque membre ratifiant la présente convention s'engage à prendre toutes mesures nécessaires pour abolir 

le plus rapidement possible le commerce du placement des marins exercé dans un but lucratif.  

Article 4. — Chaque Membre ratifiant la présente convention devra à ce qu'il soit organisé et entretenu un 

système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. Ce système pourra être 

organisé et maintenu: 

1. soit par des associations représentatives des armateurs et des marins agissant en commun sous le 

contrôle d'une autorité centrale; 

2. soit, en l'absence d'une action combinée de cette nature, pour l'Etat lui même.  

Les opérations de ces offices de placement seront conduites par des personnes 

                                                        
j Cette clause est susceptible d'être annulée, au moment de la signature du présent contrat, avec l'assentiment 

exprès de l'engager. k Nom du capitaine du port. 

143 Nom du port où il serait inscrit. 
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possédant une expérience maritime pratique.  

Lorsqu'il coexiste des offices de placement de types divers, des mesures doivent être prises pour coordonner 

leur action sur une base nationale, 

Article 5. — II sera constitué des comités composés d'un nombre égal de représentants des armateurs et de 

marins, qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces offices.  

Pour le reste, il appartiendra au gouvernement de chaque pays préciser les pouvoirs de ces comités, en ce 

qui concerne notamment choix de leur président en dehors de leurs membres, leur assujettissement au contrôle de 

l'Etat de la faculté de recevoir l'assistance de personnes 's'intéressant au bien-être des marins, 

Article 6. — Au cours des opérations de placement, le marin doit conserver le droit de choisir son navire et 

l'armateur le droit de choisir son équipage. 

Article 7. — Le contrat d'engagement des marins doit contenir toutes les garanties nécessaires pour la 

protection de toutes les parties intéressées, et il sera donné aux marins toutes facilités pour examiner ce contrai, avant 

et après signature, 

Article 8. — Chaque membre ratifiant la présente convention prendra des mesures pour que les facilités 

pour le placement des marins prévues par la présente convention soient, au besoin en recourant à des offices publics, à 

la disposition des marins de tous les pays ratifiant la présente convention, sous la réserve que les conditions du travail 

soient approximativement les mêmes. 

Article 9 — II appartiendra à chaque pays de décider s'il adoptera ou non les dispositions analogues à celles 

de la présente convention en ce qui concerne les officiers mécaniciens. 

Article 10. — Tout membre qui ratifiera la présente convention devra communiquer au Bureau 

International du Travail toutes les informations statistiques ou autres, dont il pourra disposer, en ce qui concerne le 

chômage des marins et le fonctionnement de ses établissements de placement pour les marins.  

Il appartiendra au Bureau International du Travail d'assurer, d'accord avec les gouvernements et les 

organisations intéressées dans chaque pays, la coordination des divers systèmes nationaux de placement des marins.  

Article 11. — Tout Membre de l'Organisation Internationale du Travail qui ratifie la présente convention 

s'engage à l'appliquer à celles des ses colonies ou possessions, ou à ceux, de ses protectorats qui ne se gouvernent pas 

pleinement eux- mêmes sous les réserves suivantes: 

a) Que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales; 

b) Que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la Convention aux conditions locales 

puissent être introduites dans celle-ci. 

Chaque membre devra notifier au Bureau International du Travail sa décision en ce qui concerne chacune 

de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant pas pleinement eux-mêmes. 

Articles: 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ........................................................ 

ANEXA 5 

Extras din Legea pentru înfiinţarea unei taxe de salvare a naufragiaţilor în apele teritoriale româneşti şi 

pentru acordarea unei indemnizaţii de lipsă de lucru marinarilor de pe vasele naufragiate, sfărâmate sau prădate, 

publicată în Mon. Of. nr. 

97 din 28 aprilie 1933. 

Articolele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..............................................................  

Articolul 7. — In caz de pierdere prin prădare, sfărâmare sau naufragiu a, unui vas maritim sau fluvial, 

armatorul sau persoana cu care marinarii au făcut contracte pentru a servi pe vas, este obligată să plătească fiecăruia 

dintre marinarii întrebuinţaţi pe vas o indemnizaţie pentru a face faţă lipsei de lucru, rezultând din această pierdere.  

Această indemnizaţie va fi plătită numai pentru zilele efective de lipsă de lucru, în proporţia salariului 
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prevăzut în contract, dar suma totală a indemnizaţiei de plătit fiecărui marinar va putea fi limitată la salariul său pe 

două luni, 

Aceste indemnizaţii se vor bucura de aceleaşi privilegii ca şi restanţele de salarii cuvenite pentru timpul 

servit şi marinarii vor putea recurge, pentru a le dobândi, la aceleaşi procedee ca şi pentru aceste restanţe. 

Pentru aplicarea dispoziţiunilor prezentului articol, prin termenul „marinar"', se înţelege orice persoană 

făcând serviciul pe vas, iar prin ,,vas" se înţelege orice fel de vase, proprietate publică sau particulară, având o 

navigaţie maritimă sau fluvială, cu excepţia vaselor de război. 

Articolul 8. —  ..................................................... 
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MARINARUL DEZERTOR
27

 

§ 1. Art. 28 al Legii pentru organizarea Marinei Comerciale (Hamangiu, III-IV, pag. 575 

[Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în 

vigoare) 1856-1907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi 

adusă la curent până la zi, vol. IV, Legi uzuale 1907-1908, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 

1908, 1073 p.]), dă următoarea definiţie a dezertării în străinătate, de pe bordul unui vas comercial: „persoana 

îmbarcată cu serviciul la bord, care părăseşte fără voie vasul în timp de două zile, într -un port în străinătate, este 

considerată ca dezertor şi va fi pedepsit cu închisoare de la l lună la 6 luni.  

In caz că un asemenea dezertor este prins înainte de plecarea vasului, dânsul va fi primit la bord şi-şi va 

continua călătoria, având dreptul numai la hrană, până ce vasul va ajunge la portul românesc de destinaţie, unde va fi 

remis autorităţilor competente”. 

Pe vasele de război se aplică, pe de altă parte, dispoziţiunile Codului de Justiţie Militară, privitoare la 

dezertori. 

§ 2. Marinarul dezertor de pe bordul vasului pe care este îmbarcat, este tratat altfel în dreptul 

internaţional, decât soldatul care-şi părăseşte unitatea, fugind peste hotarele ţării, sau decât infractorul care urmează 

sau nu să fie extrădat (v. Manual III, 4). 

Principiul de drept comun a fost expus la Bluntschli, precum urmează: ,,En cas de désertion parmi les 

équipages le consul a le droit d'exiger que Ies autorités du pays fassent arrêter Ies matelots déserteurs et les 

conduisent à leur navire. 

Les dangers qui peuvent résulter pour les navires par suite de la désertion de l'équipages, sont si graves et 

les intérêts qui peuvent être compromis par là sont si considérables, qu'on a pleinement le droit de poursuivre les 

matelots coupables. Ici encore le consul doit faire son possible pour venir en aide à la navigation". (Droit 

international codifié, [art. 261, p. 166] art. 261 [Johann Caspar Bluntschli, Le droit international codifié, 

Cinquième édition revue et augmentée, Paris, Guillaumin et Cie Éditeurs, 1895, 602 p.]). 

§ 3. Art. 164 al regulamentului consular din 1937, expune chestiunea astfel: „în caz de părăsire a 

serviciului de către un marinar, aparţinând unui vas de comerţ român, consulii, în urma cererii în scris a 

comandantului vasului, vor face toate intervenirile necesare pe lângă autorităţile locale, dacă există o convenţie 

specială între guvernele respective în această privinţă, pentru prinderea dezertorului şi remiterea lui căpitanului 

vasului, mai ales dacă este dovedit că lipsa lui de pe vas, aduce prejudicii călătoriei, ori dacă a sustras efecte, bani, 

etc., de pe vas". 

§ 4. Art. 28 din Convenţia Consulară cu Italia, din 17 august 1880, (Hamangiu, II, pag. 352 

[Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în 

vigoare) 1856-1907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi 

adusă la curent până la zi, vol. II, Legi uzuale 1856-1900, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 

1907, 2232 p.], Cond. Trat., nr. 772 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 

1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 772, p. 206]), este şi mai categoric în privinţa atribuţiilor şi 

îndatoririlor consulilor de a provoca arestarea şi trimiterea pe bord a marinarilor dezertori, precizând şi sprijinul si 

ajutorul care urmează să le fie dat, în asemenea cazuri, de autorităţile competente locale.  

§ 5. Acest text este redactat, precum urmează:  

„Consulii generali, consulii, viceconsulii sau agenţii consulari vor putea face să se aresteze şi să retrimită, fie 

pe bord, fie în patria lor, marinarii şi orice altă persoană care ar face parte din echipajele navale de comerţ şi de 

război al naţiunilor lor, şi care vor fi dezertat pe teritoriul uneia din înaltele părţi contractante. 

Pentru acest scop, ei vor trebui să se adreseze în scris către autorităţile locale competente şi să justifice prin 

prezentarea registrelor bastimentului sau a rolului echipajului sau când vasul va fi plecat, prezentând o copie 
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autentică sau un extract de pe aceste documente, cum că persoanele reclamate făceau parte într -adevăr din echipaj. 

După această cerere astfel justificată, retrimiterea dezertorilor nu se va putea refuza.  

Se va mai da numiţilor funcţionari consulari tot sprijinul şi toată asistenţa pentru căutarea şi arestarea 

acestor dezertori, care vor fi conduşi în închisorile ţării şi vor fi deţinuţi acolo după cererea şi cu cheltuielile 

consulului, viceconsulului sau agentului consular, până când acesta va găsi o ocazie de a-i retrimite în patria lor. 

Această închidere nu va putea dura mai mult decât 4 luni, după a căror expirare şi după ce se va fi dat un 

aviz consulului cu 3 zile mai înainte, se va pune în libertate prizonierul, care nu se va mai putea închide din nou 

pentru aceeaşi cauză. 

Cu toate acestea, dacă dezertorul va fi comis vreun delict pe uscat autoritatea locală va putea să amâne 

extrădarea, până când tribunalul îşi va fi dat sentinţa şi până când aceasta îşi va fi primit deplină şi întreagă execuţie. 

înaltele părţi contractante convin ca marinarii sau alţi indivizi din echipaj, şi supuşi ai ţării în care se va 

efectua dezertaţia, să fie exceptaţi din stipulaţiunile prezentului articol”.  

Se va observa că dispoziţiunile acestui text sunt în deplin acord cu principiile recunoscute ale dreptului 

internaţional. 

§ 6. în practică consulul se poate afla în faţa unuia din următoarele cazuri:  

A. Un dezertor român fugit de pe bordul unui vas al marinei regale. 

B. Un dezertor român fugit de pe bordul unui vas comercial navigând sub pavilion român. 

C. Un dezertor străin fugit de pe bordul unui vas comercial navigând sub pavilion român.  

D. Un dezertor român fugit de pe bordul unui vas comercial navigând sub pavilion străin.  

Vom examina aceste diferite ipoteze: 

A şi B. Marinarul român dezertat de pe bordul unui vas român 

§ 7. Consulul va proceda precum urmează:  

Va dresa procesul-verbal de constatare a infracţiunii, procedând după normele stabilite la art. 137-142 din 

Codul de Procedură Penală (v. anexa 1), în vederea acţiunii penale care urmează să fie deschisă în ţară în contra 

infractorului (un model de proces- verbal se alăturează, anexa 2). 

Acest proces-verbal, va fi întocmit într-un singur exemplar (cu o copie pusă la dosar, iar alta pentru dosarul 

legaţiunii respective când este încheiat de un consul onorific). Originalul va fi înaintat Ministerului
a
, pentru a fi trimis 

autorităţilor justiţiei militare competente (în cazul A) sau Parchetului Tribunalului Maritim din Galaţi (în cazul B), 

prin mijlocirea Subsecretariatului de Stat al Marinei. 

La procesul-verbal se vor adăuga toate actele justificative şi probatorii necesare. Nu se pot elibera copii de 

pe procesul-verbal sau de pe celelalte acte anexate, ele fiind confidenţiale. 

§ 8. Drept act de bază pentru procesul-verbal, se va lua declaraţia în scris comandantului. Consulul se va 

mai folosi şi de depoziţiile făcute eventual de membrii echipajului sau de alte persoane care au cunoştinţă de 

împrejurările în care s-a produs dezertarea marinarului. 

Declaraţiunile făcute de însuşi marinarul dezertor — când va fi prins - vor fi de asemenea consemnate în 

procesul-verbal. 

Actele în limba străină adresate de consulatele onorifice, vor fi înaintate Ministerului, ca traduceri 

certificate de legaţiunea respectivă (v. Manual III, l § 74, lit. b, 75, lit. a, 76, 79 şi 81). 

§ 9. Se va observa că Tribunalul Maritim din Galaţi este competent pentru a judeca toate cazurile de 

dezertare de pe bordul vaselor de comerţ române, indiferent dacă această infracţiune a avut loc în apele româ ne sau 

străine. Nu este în interesul ţării ca asemenea infracţiuni să fie judecate de tribunalele străine sau ca cei vinovaţi să fie  

pedepsiţi peste graniţele ţării, In asemenea cazuri ivite, se aplică în tot cazul principiul de drept comun cuprins la art.  

8 din Codul nostru Penal şi anume că infractorul nu va fi urmărit în România pentru un delict pentru care a fost 

judecat şi pedepsit în străinătate. 

§ 10. Odată cu luarea depoziţiei comandantului, consulul va cere livretul de marinar al dezertorului (dacă 

se mai găseşte în păstrarea acelui comandant), pentru a putea înscrie dezertarea pe una din paginile prevăzute pentru 
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pedepse (conform art. 14 al regulamentului asupra ierarhiei marinarilor din 1926, sau altor dispoziţiuni legale mai 

recente). 

§ 11. însemnarea în livret va fi precum urmează:  

Titularul a dezertat de pe vasul „Dacia" navigând sub pavilion românesc în portul Istanbul, la data de 30 

august 1941. Actele necesare au fost înaintate 

Ministerului Afacerilor Străine (sau legaţiunii regale din  .......................................................................... , când este 

vorba de un consulat onorific) sub nr ...................................... din................................. 

Consul general, 

Semnătură, Ştampilă, 

§ 12. Dacă dezertorul este prins înainte de plecarea vasului, pe care el va fi reprimit la bord (conform art. 

20 din Legea marinei comerciale), livretul va fi înapoiat comandantului, marinarul fiind readus pe bord, cu ajutorul 

autorităţilor străine competente, în caz de nevoie. 

§ 13. Dezertorul se va preda în acest caz de comandant Căpităniei primului port român, spre a fi deferit 

Tribunalului Maritim. Intre timp, actele arătate mai sus la § 7 şi 8 vor fi trimise Ministerului, prin curier sau prin 

poştă, sub plic recomandat, de-a dreptul sau prin mijlocirea legaţiei competente, după cum va fi cazul. 

a
 Consulatele onorifice vor înainta actele necesare pe cale ierarhică, prin mijlocirea legaţiunii competente.  

§ 14. In acelaşi mod se va proceda când marinarul dezertor va fi îmbarcat spre repatriere pe alt vas decât 

acela de pe care a dezertat. 

§ 15. Actele de dare în judecată (v. § 7 şi 8 de mai sus), vor fi întocmite şi trimise în ţară Ministerului, chiar 

atunci când marinarul nu a putut fi arestat. În acest caz, acest Departament în urma cererii Subsecretariatului de Sta t 

al Marinei, va da o circulară tuturor oficiilor române în străinătate, pentru prinderea şi repatrierea dezertorului, 

îndată ce el va fi prins. Fişa cuvenită lăsată în grupa D (v. Manual II, 5 A § 18, lit. D), va fi întocmită pentru ţinerea în 

evidenţă a numelui dezertorului, care va fi arestat îndată ce va fi cu putinţă, instrucţiunile necesare pentru trimiterea 

lui în ţară fiind cerute de urgenţă de la Minister, dacă este cazul.  

§ 16. La actele trimise în ţară, conform celor arătate la § 7 şi 8, consulul va mai anexa şi un extras (pe care-l 

va legaliza) de pe însemnarea privind marinarul fugar, în registrele şi rolurile de echipaj al vasului.  

§ 17. Căpitănia Portului, poliţia locală şi orice alte autorităţi competente vor fi sesizate în scris despre 

dezertarea marinarului, fiind rugate să dea tot concursul necesar pentru prinderea lui. Livretul dezertorului va putea 

fi prezentat acestor autorităţi, putând fi fotografiat, dacă este nevoie. La adresa consulatului, se va anexa o copie 

legalizată şi eventual tradusă de pe extrasul menţionat mai sus la § 16, arătând că dezertorul face într-adevăr parte 

din echipaj. Se va mai alătura o fotografie a marinarului căutat şi orice lămuriri ce ar putea înlesni identificarea lui.  

§ 18. Impresiunile digitale ale marinarului dezertor, vor fi luate în măsura posibilului când va fi prins (pe 

formulare 1 şi 2, v. Manual VII, 5), pentru a fi depuse în ţară, la Serviciul Central pentru Identificarea Judiciară, prin 

mijlocirea acestui Departament. 

§ 19. În cazul când marinarul dezertor nu va fi găsit înainte ca vasul de pe care a fugit să fi părăsit portul, 

sau dacă el este arestat într-o altă localitate sau chiar ţară decât în cea din care a dezertat, autorităţile locale vor fi 

rugate să-l deţină în închisoare preventivă, până ce acest Departament va putea da instrucţiunile necesare, cu condiţia 

ca depozitul de cauţiune arătat mai jos la § 21 să fi fost efectuat. 

§ 20. Dacă dezertorul n-a putut fi prins înainte de plecarea vasului, bagajele sale, solda ce i se cuvine şi 

hârtiile sale vor fi luate în primire de consul, liberându-se comandantului drept act justificativ un inventar şi o 

chitanţă înregistrată şi semnată în regulă. Cele astfel luate în primire vor fi predate dezertorului contra chitanţă, 

după plata cheltuielilor eventual necesare pentru găsirea şi repatrierea lui.  

§ 21. Aceste cheltuieli datorate autorităţilor străine, etc., urmează să fie plătite:  

1. din solda marinarului, şi 

2. de căpitanul vasului care va depune o cauţiune potrivită, înainte de a părăsi 

portul. 
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Dacă vasul a plecat fără să se fi lăsat în depozit cauţiunea necesară pentru acoperirea cheltuielilor de 

arestare, deţinere, repatriere sau extrădare a dezertorului, consulul va raporta cazul Ministerului, cerând 

instrucţiunile necesare. 

§ 22. În lipsă de alte ordine din partea acestui Departament, consulatul va putea încerca să îmbarce pe 

dezertor pe alt vapor, observând cele arătate mai sus la § 13 şi 14. 

§ 23. Cele arătate la § 21 şi 22, nu se aplică dezertorului de pe bordul unui vas aparţinând marinei militare 

regale. Acesta urmează întotdeauna să fie extrădat în România, dacă nu poate fi readus la bord şi dacă Ministerul nu 

dispune altfel, cheltuielile necesare fiind suportate de stat. 

§ 24. Marinarii apatrizi, originari din România, vor fi trataţi ca cetăţeni români. 

§ 25. Pentru a evita omisiuni, amintim că actele de trimis în ţară, sunt cele arătate la § 7, 8, 16 şi 18. 

C. Marinarul străin dezertat de pe bordul unui vas român 

§ 26. Dispoziţiunile arătate mai sus la § 7-13 şi 15-18, se aplică şi în acest caz, în măsura în care ele sunt 

conforme convenţiunilor în vigoare şi legilor şi uzanţelor locale.  

Ca un act de curtenie, consulul străin, sub a cărei protecţie se află eventual marinarul dezertor, va fi 

consultat asupra măsurilor necesare. Se va raporta legaţiunii competente orice deosebire de vedere ivită între cele 

două consulate, asupra măsurilor de luat. Consulatul nostru va primi în acest caz toate instrucţiunile necesare, cazul 

urmând eventual să fie tratat de către legaţiune, pe cale diplomatică, pentru a putea stabili regulile de procedură 

cuvenite. 

§ 27. Dacă marinarul străin dezertor n-a putut fi prins înainte de plecarea vasului de pe care a fugit, 

consulul se va conforma legilor şi uzanţelor locale, raportând Ministerului ceea ce a făcut. 

Dezertarea va fi însă în tot cazul, înscrisă în livretul de marinar al celui in cauză, precum s-a arătat mai sus 

la § 11. 

§ 28. Când dezertorul este cetăţean străin, nu se va proceda conform celor arătate mai sus la § 20, solda, 

hârtiile şi efectele sale fiind luate în primire de Căpitănia Portului sau de consulatul străin de care ţine. 

D. Marinarul român dezertat de pe bordul unui vas străin 

§ 29. Suntem în drept să ne aşteptăm la un tratament egal cu cel arătat mai sus la § 26-28. In cazul contrar, 

consulul va raporta şefului său ierarhic toate amănuntele necesare, în vederea stabilirii principiilor de reciprocitate de 

aplicat, sau pentru a evita pe viitor ca marinarii români să se îmbarce pe vase navigând sub pavilionul acelui stat, în 

cazul când ei ar fi supuşi unui tratament nedrept sau nedemn. Asemenea înştiinţări vor putea fi aduse la cunoştinţa 

marinarilor români prin mijlocirea Căpităniilor de Port în ţară, sau prin oficiile diplomatice şi consulare române 

peste hotare, ele fiind în acest caz consemnate în Manualul de faţă. 

§ 30. Marinarul român dezertat în străinătate, de pe bordul unui vas străin, fiind justiţiabil de către 

tribunalul străin competent, oficiile române vor avea în vedere principiile generale expuse la Manual III, 6 § 5-14, sub 

rubrica „Asistenţa judiciară şi consultaţii juridice”. 

§ 31. Dacă se va constata ulterior că un marinar dezertor sau socotit ca dezertor a încetat din viaţă, se va 

proceda conform celor arătate la Manual IV, 10 § 36-45, avându-se în vedere şi cele arătate la Manual III, 9 şi III, 12. 

§ 32. Legaţiunile române vor avea grijă să traducă instrucţiunile de faţă pentru uzul consulatelor onorifice 

în subordine, urmând ca cele astfel traduse şi copiate sau hectografiate, să fie păstrate în exemplarul lor din Manual. 

Instrucţiunile de faţă au fost redactate în deplin acord cu Subsecretariatul de Stat al Marinei, ceea ce ni s-a 

confirmat sub nr. 1.108 din 17 noiembrie 1942. 

Ele au fost trimise oficiilor în străinătate sub nr. 102.214/942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca. 
ANEXA 1 

EXTRAS DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ (Monitorul Oficial nr. 66 din 19 

martie 1936 şi Hamangiu, XXIV (partea I-a) pag. 158 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, 
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legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1920, Ediţiunea a 3-a revăzută, completată şi adusă la zi, vol. XXIV, Partea 

I, Coduri, legi şi regulamente: cuprinzând prima parte din legislaţiunea anului 1936,  Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, 1937, 924 p.]) 

137. — Proba în materie penală se face prin următoarele mijloace: procese- verbale, înscrisuri, martori, 

informatori, expertize, constatări la faţa locului, indicii, prezumţii şi orice alte mijloace neoprite de lege.  

În toate cazurile judecătorii sunt obligaţi a recurge, când aceasta este posibil, la mijloacele de investigaţie 

puse de ştiinţă în serviciul justiţiei, pentru descoperirea adevărului.  

Sarcina administrării probelor în acţiunea penală revine Ministerului Public sau părţii care după lege are 

dreptul de a o pune în mişcare sau de a o exercita. 

Se administrează mai întâi probele acuzării şi apoi acelea ale apărării.  

Administrarea sau aducerea de probe noi nu se poate respinge pentru cauză de tardivitate, afară de cazul 

când legea prevede altfel. 

Proba contrară nu poate fi refuzată decât în cazul când nu e concludentă. 

Judecătorii apreciază probele administrate şi hotărăsc după intimă convingere. Ei nu pot să-şi întemeieze 

convingerea decât pe probele administrate în cauză.  

Judecătorii pot ordona din oficiu administrarea de noi probe, pe care le cred necesare descoperirii 

adevărului. 

Actele din dosar pot servi ca probă pentru instanţele de fond numai dacă au fost puse în discuţie în şedinţă 

(Pr. P. R. 152, 173, 185, 206, 232, Pr. Civ. 159). 

138. — Procesul-verbal trebuie să cuprindă: 

1. Anul, luna, ziua şi locul unde a fost încheiat; 

2. Numele, prenumele şi calitatea funcţionarului competent care l-a încheiat şi al persoanelor care au 

asistat, când legea prevede şi asistenţa altor persoane; 

3. Expunerea faptului comis, timpul şi locul în care a fost săvârşit, precum şi numele, prenumele şi 

domiciliul persoanei care l-a comis, dacă e cunoscută; 

4. Cercetările făcute pentru descoperirea autorului, toate circumstanţele înconjurătoare, depoziţiile 

persoanelor ce au cunoştinţă despre infracţiune, precum şi orice probe sau indicii care ar veni în sarcina celor 

presupuşi culpabili sau ar putea servi la descoperirea lor; 

5. Specificarea operaţiunilor la care au luat parte persoanele chemate;  

6. Arătarea motivelor pentru care persoanele indicate la punctele 2 şi 5 au fost împiedicate sau pentru ce 

au refuzat să participe sau să semneze.  

Procesul-verbal mai constată, pe cât posibil şi daunele rezultate din comiterea infracţiunii.  

Procesul-verbal trebuie semnat la sfârşit şi pe fiecare pagină de funcţionarul care l-a încheiat, precum şi de 

persoanele care au asistat. 

Procesul-verbal mai cuprinde, când aceasta e posibil şi amprenta digitală a persoanelor învinuite (Pr. Civ. 

141; Pr. P. R. 16, 41). 

139. — Procesul-verbal încheiat de ofiţerii poliţiei judiciare, referitor la constatarea infracţiunilor, face 

dovadă despre cele constatate prin el însuşi, până la proba contrarie. El trebuie să mai cuprindă, dacă este cazul 

cercetările făcute pentru descoperirea autorului, toate circumstanţele înconjurătoare, depoziţiile persoanelor ce au 

cunoştinţă despre infracţiune, precum şi orice probe sau indicii cari ar veni în sarcina celor presupuşi culpabili, sau ar 

putea servi la descoperirea lor. 

Procesul-verbal mai constată pe cât posibil şi daunele rezultate din comiterea infracţiunii (Pr. P. 141; Pr. P. 

R. 152, 185). 

140. — Orice ştersături, răsătură, corectare sau adăogire făcută în conţinutul procesului-verbal, nu este 

luată în seamă decât numai dacă este confirmată prin semnătura funcţionarului care a dresat procesul-verbal şi de 

persoanele care au asistat. 
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Adausurile, răsăturile neconfirmate, care nu schimbă înţelesul frazei, rămân valabile.  

Când adausurile, răsăturile sau ştersăturile sunt cuprinse în declaraţia unei persoane, ele sunt valabile 

numai dacă au şi confirmarea acelei persoane (Pr. P. 332, Pr. Civ. 122), 

141. — În cazurile art. 138 şi 139, ştersăturile, răsăturile sau adăugirile, se semnează pentru conformitate 

şi de inculpat sau reprezentantul său, dacă a asistat şi a semnat procesul-verbal. 

142. — Nu pot asista ca martori la dresarea proceselor-verbale de constatarea infracţiunilor: 

1. Minorii până la 14 ani sau persoanele care sunt cunoscute ca lipsite de uzul raţiunii. Capacitatea 

martorilor asistenţi se prezumă până la proba contrarie; 

2. Rudele până la al 4-lea grad ale funcţionarului public care instrumentează, ale inculpatului, ale 

persoanei civilmente responsabile, ale părţii civile sau reclamantului;  

3. Soldaţii şi jandarmii în activitate şi orice alt agent al forţei publice (Pr. P. 182). 

ANEXA 2 

EXEMPLU DE PROCES -VERBAL PENTRU DAREA ÎN JUDECATĂ A UNUI MARINAR DEZERTOR 

CARE A FOST PRINS ÎNAINTE DE PLECAREA VASULUI 

DIN PORT 

Astăzi  ......................................................................  (ziua, luna si anul în litere). 

Noi (numele şi prenumele), Consul general al României la Trieste, primind  

adresa nr ...........................................  a domnului  ......................................................  (numele şi prenumele), 

comandantul vaporului S. M. R. Alba-Iulia, sub pavilion român, prin care ne aduce la 
a
 Procesele-verbale încheiate de 

consulatele onorifice în limbi străine, vor fi traduse şi certificate de legaţiunea competentă, conform celor arătate la 

Manual IV, 11 § 8. Rămâne bineînţeles că procesul-verbal va varia de la caz la caz, după împrejurări, modelul de faţă 

fiind însă de ajuns pentru a arăta cum se încheie un act legal pentru darea în judecată a unui marinar dezertor.  

Se va observa că în cazul când dezertorul n-a fost găsit decât după plecarea vasului sau când n-a putut fi prins deloc, 

procesul-verbal trebuie să menţioneze că s-a făcut inventarul obiectelor aparţinând dezertorului şi că au fost luate în 

primire de consul împreună cu hârtiile şi salariul cuvenit (dacă este cazul). 

Inventarul vizat de consul şi de comandantul vasului va trebui de asemenea să fie anexat la procesul- verbal. Când 

marinarul n-a putut fi găsit, declaraţia va lipsi desigur din cuprinsul procesului-verbal.  



IV, 11 

747 

 

 

cunoştinţă că marinarul Ion lonescu, de pe sus-zisul vas, a părăsit bordul în ziua de 

 ............  orele.............  şi nu s-a mai întors până în ziua de  .......................................................................... , depăşind 

astfel termenul de două zile, după care urmează a fi considerat ca dezertor, conform prevederilor art. 28 din Legea de 

organizare a marinei comerciale. 

Noi, în baza celor de mai sus, şi în virtutea art. 17, al. 3 din Legea de organizare a Ministerului Afacerilor 

Străine din 15 iulie 1938 (sau art. respectiv din orice lege posterioară), am dispus cercetarea cazului, chemând în faţa 

noastră şi interogând persoanele care au cunoştinţă de cauză, care ne-au dat declaraţii scrise ce se anexează  

la filele 3, 4, ............... etc., a prezentului proces-verbal. (Se anexează declaraţiile membrilor 

echipajului vaselor sau chiar a altor persoane, care au cunoştinţă de împrejurările în care s-a produs dezertarea). 

Totodată, am intervenit pe lângă Căpitănia Portului Trieste şi la Poliţia oraşului Trieste,  

cu adresele nr ........................  pentru a întreprinde cercetări şi a prinde pe marinarul dezertor. 

In ziua de ..................................... marinarul Ion lonescu a fost găsit de poliţie în localul 

 ............ din Trieste şi arestat. 

Adus în faţa noastră şi interogat, marinarul Ion lonescu ne-a dat declaraţie 

scrisă ce se anexează la fila .......................... a prezentului proces-verbal (în declaraţie marinarul va 

arăta împrejurările în care a dezertat şi motivele care l-au determinat). 

Din cercetările făcute, reiese că marinarul Ion lonescu a părăsit în portul Trieste  

vasul Alba-Iulia pe care se afla îmbarcat, în ziua de  ............................................orele ................ şi n-a mai revenit 

la bord până în ziua de  ........................................................... când a fost prins şi arestat de poliţie în 

oraşul Trieste, făcându-se astfel vinovat de dezertare în străinătate, fapt prevăzut şi penal de art. 28 din Legea de 

organizare a marinei comerciale (dacă infractorul declară că a părăsit vasul cu intenţia de a nu mai reveni deloc la 

bord, se va consemna şi aceasta în procesul-verbal). 

După terminarea cercetărilor, marinarul Ion lonescu a fost predat de noi cu  

adresa nr ...................  comandantului vaporului Alba-Iulia, pentru a fi predat Căpităniei 

primului port românesc, în conformitate cu dispoziţiunile art. 28 din Legea de organizare a marinei comerciale.  

In livretul marinarului s-a făcut de noi menţiune despre dezertare, înmânându- se apoi comandantului 

vasului Alba-Iulia. 

Marinarul Ion lonescu este născut la  ......................................  (data), în comuna,  ............................ fiul lui 

 ............  şi al ...........................  căsătorit (necăsătorit), serviciul militar satisfăcut (gradul,  

contingentul sau scutit, dispensat, etc.) domiciliat în comuna  ............................................................ str .............................. 

nr ........ (dacă are domiciliul la uscat). 

La bord îndeplinea funcţiunea de marinar de punte (fochist, cărbunar, timonier, etc.). 

(Aceste date se vor lua din livretul de marinar şi după declaraţiile infractorului).  

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal, care în original se va înainta d-lui procuror al Tribunalului 

Maritim Galaţi, păstrându-se o copie în 

arhiva acestui consulat. 

Consul general, 

(semnătură) 

Nr. de înregistrare  
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OBSERVAŢIUNI 

1. Declaraţiile inculpatului şi ale martorilor fac parte integrantă din procesul- 

verbal, după cum prevede art. 138 din Procedura Penală, astfel că se va forma un dosar de mai multe file, prima 

cuprinzând procesul-verbal propriu zis, iar celelalte declaraţiile. Dosarul va fi numerotat (pe file), şnuruit, sigilat şi 

parafat, scriindu-se pe ultima pagină „prezentul proces-verbal conţine file”. 

Consul general: (semnătură şi pecete) 

Semnătura si parafa consulului se va aplica pe fiecare filă. 

2. Adresa comandantului vasului către consulat, prin care face cunoscută dezertarea, va trebui de 

asemenea să fie anexată în original la procesul-verbal trimis tribunalului, iar la consulat se va păstra o copie.  

3. Declaraţiile se vor lua după modelul următor: 

Subsemnatul .....................................................  de ani ........................  de naţionalitate  ......................................  

de profesie ...................................................... domiciliat la ...................................................declar următoarele: 

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez propriu, sau prin punerea de deget neştiind 

carte, după ce mi s-a citit cuvânt cu cuvânt. 

Dacă martorul nu cunoaşte limba română se va trece: .................................................. semnez propriu, 

după ce mi s-a tradus, cuvânt cu cuvânt, în limba ..............................................  

In acest caz declaraţia va fi semnată şi de translatorul oficial. 

După semnătura declarantului, se va face menţiunea:  

,,Dată în faţa noastră, astăzi,  ....................................................... ”. 

Consul general, 

(semnătură şi pecete)
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NAVA DE RĂZBOI28 

Situaţia juridică 

§ 1. Sosirea unei nave a marinei regale într-un port străin este întotdeauna un fapt de seamă care, prin 

natura lui excepţională şi solemnă, ridică pentru oficiile noastre diplomatice şi consulare din acea localitate, mai multe 

chestiuni de drept ca şi de protocol. 

In instrucţiunile de faţă ne propunem să examinăm numai situaţia juridică
a
 a navei, cea ceremonială fiind 

discutată la Manual VIII, 8. 

§ 2. Nava de război făcând parte din forţele armate ale ţării, se bucură întotdeauna şi oriunde s -ar afla ea, 

în afară de apele teritoriale naţionale, de o deplină exteritorialitate care se întinde atât asupra navei cât şi asupra 

comandantului şi membrilor echipajului, cât timp ei se găsesc la bord.  

§ 3. Prin urmare, orice contravenţie, delict sau crimă săvârşit la  bord, este justiţiabilă numai de instanţele 

judiciare naţionale. înlăturarea competenţei autorităţii teritoriale este îndreptăţită de altfel şi prin faptul că nava de 

război reprezintă autoritatea de stat. 

Prin faptul că guvernul teritorial străin s-a învoit să primească această navă ca oaspete (cum este 

întotdeauna cazul în urma încuviinţării cerute mai înainte pe cale diplomatică pentru vizită) el s-a legat tacit să 

respecte autoritatea românească de stat. 

§ 4. Exteritorialitatea nu se întinde însă în dreptul internaţional asupra împricinaţilor de drept comun (fie 

ei chiar români) care ar izbuti să fugă pe bordul unui vas de război străin. Aceştia vor putea fi predaţi autorităţilor 

competente străine de către comandantul navei, la cerere şi fără formalităţi deosebite; când însă cererea este făcută pe 

cale diplomatică, predarea acestor refugiaţi este obligatorie. 

§ 5. In ceea ce priveşte pe fugarii politici, regulile de drept internaţional sunt mai puţin categorice. Aceştia 

nu se predau potrivit principiilor de drept comun precum si convenţiilor de extrădare pe care le-am semnat. Aflându-

se pe bordul unei nave a marinei regale, ei vor fi socotiţi ca fiind refugiaţi pe teritoriul românesc, chestiunea ridicată 

urmând să fie soluţionată pe cale diplomatică. 

In cazuri de infracţiuni aşa zise „complexe” sau „conexe", adică delicte de drept comun, săvârşite în 

legătură cu cele politice, se cere cea mai mare prudenţă, procedura de urmat trebuind să fie hotărâtă de asemenea de 

la caz la caz, de acest Departament, în deplină înţelegere cu celelalte departamente competente (justiţia şi marina).  

§ 6. Exteritorialitatea membrilor echipajului nu se întinde asupra faptelor ce vor fi săvârşit pe teritoriul 

străin sau în apele naţionale sau teritoriale străine, afară de bordul navei noastre de război. In asemenea cazuri 

infractorul poate fi arestat de autorităţile teritoriale sau va trebui predat, la cerere, acestora, dacă este cazul, pentru a 

fi pedepsit, conform dispoziţiunilor penale locale.  

a
 Întreaga chestiune a situaţiei juridice a navei de război şi a echipajului său în timpul când se află în apele unei puteri 

străine, este discutată pe larg de Paul Fauchille şi Henry Bonfils în Traité de droit international public, Ed. 1925, vol. I. 

partea 2-a, p. 925-1004 [Paul Fauchille, Traité de droit international public, Huitième édition, entièrement relondue, 

complétée et mise au courant du Manuel de droit international public de M. Henry Bonfils, Tome I, Douxième Partie, 

Paix, Paris, Librairie Arthur Rousseau, Rousseau et Cie Éditeurs, 1925, 1182 p.]. Oficiile diplomatice şi consulare vor 

recurge la acest izvor în caz de nevoie, semnalând Ministerului orice problemă nelămurită ce s-ar putea ivi. 

Dacă delictul săvârşit este însă de mică importanţă, autoritatea locală va preda, ca un act de curtenie, pe cel 

vinovat autorităţilor româneşti de pe bord, pentru a fi pedepsit după legile noastre. 

§ 7. O excepţie la această regulă, admisă în genere, în dreptul internaţional, ar fi însă în rarele cazuri, când 

membrii echipajului găsindu-se în port în serviciu comandat sau în vizită oficială, ar săvârşi cumva un delict. In acest 

caz, jurisdicţiunea locală nu este socotită competentă, pentru pedepsirea lor, urmând ca ei să fie judecaţi de 

autorităţile noastre navale, în conformitate cu dispoziţiunile Codului Justiţiei Militare.  

§ 8. Nava română de război este supusă tuturor regulilor de navigaţie, de port, de pilotaj, sanitare, 
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carantină, siguranţă publică, etc., aplicabile în apele în care se află, comandantul şi membrii echipajului fiind şi ei 

supuşi aceloraşi dispoziţiuni. 

Acest principiu este consacrat în dreptul nostru prin art. 8 al regulamentului aici alăturat in extenso (v. 

anexa). 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate sub nr. 80.201/1942. 

Ele au fost întocmite în deplină înţelegere cu autorităţile competente ale Subsecretariatului de Stat al 

Marinei, ceea ce s-a confirmat sub nr. 5.523 din 29 august 1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 

ANEXA 

REGULAMENTUL 

privitor la admiterea şi staţionarea în porturile şi apele teritoriale ale regatului României, a navelor 

de război străine, navelor auxiliare şi aeronavelor 

aflate pe bordul lor (din anul 1934) 
144

 

2. Numărul navelor de război străine şi durata timpului de staţionare în apele teritoriale naţionale, nu se 

poate majora peste prescripţiunile art. 1, afară de forţă majoră, vreme rea, reparaţii şi avarii serioase care pun navele 

în imposibilitate de a naviga etc., sau o specială aprobare a guvernului român, obţinută pe cale diplomatică.  

3. Dispoziţiunile art. 1 nu se aplică: 

a) Navelor de război străine şi yahturilor aparţinând familiilor domnitoare sau statului sub pavilion de 

război, la bordul cărora se află suveranul sau şeful statului, membrul unei dinastii domnitoare, şeful unei misiuni 

diplomatice acreditate pe lângă guvernul român, precum şi navelor ce fac parte din escortă; 

b) Navelor de război străine forţate de timp rău, ceaţă, avarii sau alte cauze de forţă majoră, să caute 

refugiu în porturile naţionale şi numai pentru timpul cât aceste cauze subzistă; 

c) Navelor de război străine autorizate în mod special de guvernul român, fie pe cale diplomatică, fie pe 

baza unor acorduri speciale; 

d) Navelor de război auxiliare făcând transporturi de materiale necesare marinelor respective.  

4. La sosirea unei nave de război străine într-o radă sau port străin, autoritatea portului de comun acord 

cu autoritatea navală, va indica acesteia locul de ancoraj sau de acostare. 

Autoritatea portului va înmâna comandantului navei un buletin de sosire pe care comandantul navei 

urmează să-l completeze. 

                                                        

144 In timp de pace, navele de război străine sunt autorizate în principiu să viziteze porturile române 

şi să ancoreze în apele teritoriale la o distanţă mai mică de şase mile de la ţărmul teritoriului regatului 

României, în urma unei notificări făcută pe cale diplomatică şi sub rezerva ca numărul navelor aparţinând 

aceluiaşi stat şi care vizitează sau se află în acelaşi timp în vizită în porturile şi  apele teritoriale, să nu treacă de 

trei. 

Notificarea trebuie să parvină guvernului român cu cel puţin şapte zile înainte de data anunţată 

pentru sosirea navei şi va cuprinde numărul, numele şi categoria navelor, scopul şi durata vizitei, numele şi 

gradul comandanţilor, numărul total ofiţeri şi echipaj şi dacă au la bord avioane. 

Durata staţionării în porturile şi apele teritoriale nu va putea trece de opt zile, aceleaşi nave 

neputând reveni decât după 30 zile de la plecare şi în urma unei noi notificări. 

Navele străine trebuie să părăsească porturile şi apele teritoriale în termen de şase ore de la primirea 

înştiinţării făcută de autoritatea competentă, chiar dacă termenul de opt zile n-ar fi fost expirat. 
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Nava străină trebuie să îndeplinească formalităţile sanitare locale. 

In cazul că circumstanţe sanitare nu permit acordarea intrării în port (libre pratique), nava străină va 

ancora în radă şi se va conforma prescripţiunilor sanitare. 

5. Navele de război străine ce sosesc sau pleacă dintr-un port militar sau zone unde sunt operaţiuni navale, 

la cererea autorităţii locale va lua la bord un ofiţer sau pilot special însărcinat cu pilotarea vasului şi care va da 

comandantului navei, toate instrucţiunile necesare navigaţiei, ancorajului, vizitei sanitare, vizitelor oficiale etc.  

6. Guvernul român îşi rezervă dreptul să interzică navelor de război străine trecerea şi staţionarea în 

anumite porturi şi zone militare cuprinse în limitele apelor sale teritoriale, când măsura este impusă de interesele 

superioare ale apărării ţării. 

Această interdicţie cu caracter permanent sau temporar va fi notificată din timp puterilor străine împreună 

cu toate informaţiile necesare, de ex.: pericol de mine, blocus, etc. 

Notificarea se va face prin aviz navigatorilor, iar când timpul şi circumstanţele permit, şi pe cale 

diplomatică. 

7. Navele de război străine când intră în porturile naţionale vor face salutul cu tunul dacă au numărul de 

tunuri regulamentar, conformându-se ceremonialului maritim internaţional în uz şi dacă s-au asigurat în prealabil că 

salutul poate fi răspuns de către bateriile de la uscat sau de către navele naţionale aflate în port. 

8. Navele de război străine aflate în apele teritoriale ale regatului român, sunt ţinute a respecta legile si 

prescripţiunile navale, sanitare, de poliţie şi de siguranţă publică. De asemenea se vor conforma tuturor 

regulamentelor şi prescripţiunilor locale ale porturilor, pe care trebuie să le respecte şi navele marinei naţionale. 

Autoritatea maritimă va informa pe comandant, asupra tuturor dispoziţiunilor regulamentare locale.  

Este interzis oricărei nave de război străine care se află în porturile şi apele teritoriale naţionale să execute 

fără o autorizaţie specială: lucrări geodezice sau hidrografice, de a lua fotografii şi schiţele porturilor sau litoralului, 

de a face recunoaşteri pe uscat, pe apă sau aeriene, evoluţiuni, precum şi orice fel de exerciţii militare ca trageri de 

artilerie şi infanterie, lansări de torpile şi mine, exerciţii de proiectoare, debarcări etc. 

Sondajul este permis numai pentru nevoile exclusive ale siguranţei navigaţiei şi ancorajului. 

Pentru orice lucrare sub apă, se va cere în prealabil autorizaţia autorităţii portului.  

Membrii echipajelor navelor de război sunt autorizaţi a debarca la uscat numai nearmaţi.  

Autoritatea militară îşi rezervă însă dreptul de a interzice accesul în anumite porţiuni din motive sanitare, 

ordine publică etc. 

Pentru parade militare sau servicii funebre, dacă comandantul navei doreşte a scoate oamenii cu armele, va 

cere autorizaţia autorităţii militare navale, care va fixa numărul oamenilor ce pot fi debarcaţi după natura 

ceremoniei. 

Ofiţerii pot purta săbiile cu ocazia vizitelor ce fac. 

Este interzis navelor de război străine de a debarca şi lăsa în porturi sau apele teritoriale sub orice motiv 

persoane aflate la bord fără prealabilă autorizaţie. 

Nici o sentinţă cu moartea nu poate fi dată, nici executată în apele teritoriale.  

9.  Navele de război aparţinând diferitelor state şi aflate în acelaşi timp în porturile şi apele 

teritoriale ale regatului român, nu vor putea lua nici un fel de atitudine ostilă, une le contra altora. 

10. Aeronavele aflate la bord nu pot fi lansate pe apă şi nici executa zboruri de antrenament sau 

recunoaştere fără o autorizaţie specială.  

Avioanele ce însoţesc navele de război după sosirea lor nu pot executa zboruri, fără autorizaţiunea specială 

a autorităţii navale superioare. 

Pentru obţinerea autorizaţiei trebuie să se indice: 

1. Scopul, durata si drumul zborului proiectat. 

2. Semnele exterioare pentru identificarea şi tipul avioanelor ce execută zborul.  

3. Semnalele de apel, dacă avionul are T. F. S. 
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4. Persoanele ce vor lua parte la zbor. 

5. Aerodromul sau portul unde vrea să aterizeze.  

Avioanele nu vor avea la bord: aparate fotografice, arme sau explozibile. 

Submarinele odată intrate în apele teritoriale trebuie să rămână numai la suprafaţa apei, nefiindu-le 

permisă imersiunea în tot timpul staţionării in apele teritoriale.  

11.  Din momentul intrării în apele teritoriale, navele de război străine şi cele aeriene ce le însoţesc, nu 

se vor putea servi de posturile radiotelegrafice fără autorizaţiunea premergătoare a autorităţilor superioare navale 

din port, care după ce vor lua cunoştinţă de sistemul şi lungimea de undă ce întrebuinţează vor hotărî orele de lucru.  

12.  In orele de lucru stabilite, navele de război străine nu vor putea să se servească, în comunicări, de 

lungimea de undă de 600 metri
a
 decât în cazul de transmitere sau răspuns la un semn de ajutor. 

Comunicările radiotelegrafice chiar în orele stabilite vor trebui să fie întrerupte la cererea autorităţii 

superioare navale din port. 

Pentru comunicările urgente în afară de orele stabilite se va putea cere autorizarea autorităţii navale din 

port, având grijă să nu se încurce radio-comunicările posturilor române de la nave sau uscat. 

13. În radele sau posturile unde nu sunt autorităţi, navele de război străine, vor trebui să observe 

următoarele reguli: 

a) Transmisiunea cu lungime de undă 600 metri e interzisă afară de cazul când se face sau se răspunde la 

un semnal de ajutor; 

b) Trebuie evitat a se turbura radiocomunicaţiile forţelor militare şi aeriene sau ale staţiunii de la uscat 

celei mai apropiate; 

c) Transmisiunile se vor suspenda la cererea autorităţilor navale ale porturilor sau a staţiunii de la uscat 

celei mai apropiate; 

d) Se vor evita radiotransmisiunile îndelungate cu aparate care nu emit unda continuu pură; 

e) Dacă navele de război române se află în port sau radă, se va lua înţelegere cu comandantul cel mai 

vechi. 

14. În caz de conflict armat între alte state şi cât timp România rămâne neutră, navele străine vor trebui 

să observe cu stricteţe atât normele generale ale dreptului internaţional maritim, cât şi convenţiunile în vigoare 

relative neutralităţii statelor, 

În caz de mobilizare sau alte circumstanţe grave, admiterea navelor de război străine în apele teritoriale 

române poate fi mărginită sau oprită cu totul. 

În asemenea împrejurări, navele străine, ce se vor găsi în apele teritoriale, sunt obligate a lua largul în şase 

ore de la primirea invitaţiei, conform prescripţiunilor art. 1. 

15. Aplicarea prezentului regulament cade în sarcina autorităţilor navale superioare aflate în porturi, iar 

în lipsa acestora, în sarcina autorităţii maritime a portului şi apoi autorităţii militare terestre. 

16. Navele de război străine care vor contraveni prescripţiunilor acestui regulament vor fi oficial invitate 

de către autoritatea competentă de a le respecta. 

În caz de refuz sau temporizarea executării, autoritatea competentă va face un protest formal 

comandantului navei şi va raporta de urgenţă incidentul Ministerului Apărării Naţionale de unde se vor primi 

instrucţiuni. 
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a
 Se înţelege că fiecare stat are lungimi deosebite de unde rezervate.
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LEGEA ŞI POLIŢIA PE BORDUL VASELOR DE COMERŢ ROMÂNE
29

 

I. Ce este un vas de comerţ 

§ 1. Toate vasele româneşti, care nu fac parte din marina militară regală, aparţin marinei comerciale, fiind 

supuse Legii pentru organizarea marinei comerciale, din 21 februarie 1907, cu modificarea sa ulterioară din 21 

decembrie 1922 (Hamangiu, III-IV, pag. 575 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi 

regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la 

curent până la zi, vol. IV, Legi uzuale 1907-1908, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1908, 1073 p.] şi XIII-XIV, 

pag. 633 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856-

1920, Ediţiunea a 3-a revăzută, completată şi adusă la zi, vol. XIII-XIV, Legi noi de unificare: 1922-1926, cuprinzând legile, 

regulamentele şi decretele aplicabile în tot cuprinsul ţării: continuare la vol. XI-XII, Bucureşti, Editura Librăriei 

„Universală" Alcalay & Co., 1927, 1295 p.]). 

II. Jurisdicţiunea şi legea de aplicat 

§ 2. Pe bordul vaselor române se aplică în genere legea românească. Această lege nu suferă excepţii, cât 

timp vasul se află: 

a) într-un port românesc; 

b) în apele naţionale sau teritoriale române, sau 

c) pe mare. 

III. Jurisdicţiunea, poliţia şi disciplina pe bordul navelor române 

§ 3. Căpitanul are poliţia vasului, cap. VI al legii menţionate prevăzând măsurile disciplinare pe care le va 

putea lua faţă de membrii echipajului sau faţă de călători, pentru asigurarea bunei rânduieli sau pentru siguranţa 

vasului şi a persoanelor îmbarcate. 

§ 4. Cât timp vasul se află într-un port străin, căpitanul este însă dator să respecte legile şi uzanţele locale, 

evitând astfel conflicte cu autorităţile teritoriale.  

Consulul este dator să ajute pe căpitan în această privinţă. II va informa asupra legilor şi uzanţelor ţării în 

care se găseşte, asupra cărora va avea grijă să se documenteze la timp (v. cele expuse în Manual IV, 16 § 1-2). 

§ 5. Căpitanul vasului este, pe de altă parte, dator să urmeze sfaturile consulului, care reprezintă 

autoritatea noastră de stat în portul unde funcţionează (afară de cazul când această autoritate ar cădea în competenţa 

şefului de misiune, rezidând în acelaşi oraş, de ex. la Budapesta, Lisabona, Londra etc., căpitanii vaselor comerciale 

române fiind atunci supuşi, ca şi toţi românii, autorităţii ministrului sau însărcinatului cu afaceri). 

§ 6. Abaterile disciplinare sunt judecate de căpitanul vasului, care pronunţă pedepsele stabilite de legea 

română (art. 78 al Legii pentru org. mar. com.).  

§ 7. Chestiunile de poliţie maritimă şi fluvială sunt reglementate în România prin Decretul-lege nr. 211 din 

20 martie 1942, al cărui text se alătură (v. anexa). 

Prin această lege regulamentul anterior din 20 martie 1879 este abrogat. 

§ 8. Jurisdicţiunea maritimă pe bordul vaselor de comerţ române este stabilită prin cap. VIII al Leg. de org. 

mar. com. 

Art. 24 din Codul de Procedură Penală, prevede, pe de altă parte, că „pentru infracţiunile comise pe un vas 

român, este competentă instanţa din circumscripţia primului port român în care ancorează vasul, după comiterea 

infracţiunii”. 

§ 9. Codul Penal mai prevede, la art. 7, punctul 3, că „legea română nu se aplică echipajului unui vas străin, 

pentru infracţiunile săvârşite pe acel vas, când se află în marea teritorială sau într-un port românesc, ... afară de cazul 
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când infracţiunea s-a comis contra unui român sau a tulburat pacea şi ordinea publică a teritoriului, sau dacă s -a 

făcut apel la autoritatea română, de comandantul vasului".  

§ 10. Prin această dispoziţiune, Codul nostru Penal merge mai departe chiar decât dispoziţiunile similare 

cuprinse la art. 27 din Tratatul consular în vigoare cu Italia, din 26 februarie 1881 (Hamangiu, II, pag. 342 [Constantin 

Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1907, întocmit după 

textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. II, Legi uzuale 18561900, Bucureşti, 

Editura Librăriei Leon Alcalay, 1907, 2232 p.]), cu următorul cuprins: 

„În tot ce priveşte poliţia portului, încărcarea şi descărcarea navelor şi siguranţa mărfurilor, bunurilor şi 

efectelor, se vor observa legile, ordonanţele şi regulamentele ţării.  

Consulii generali, consulii şi viceconsulii sau agenţii consulari, vor fi însărcinaţi exclusiv cu menţinerea 

ordinii interioare pe bordul navelor de comerţ ale naţiunii lor; ei vor judeca singuri contestaţiile de orice natură ce s -

ar ivi între căpitanii şi ofiţerii vasului şi între mateloţi, şi în special acelea relative la soldă şi la îndeplinirea 

angajamentelor reciproc contractate. 

Autorităţile locale nu vor putea interveni decât atunci, când dezordinile ivite pe bordul navelor ar fi de 

natură a turbura liniştea şi ordinea publică pe uscat sau în port, sau când s-ar găsi amestecată o persoană din ţară sau 

care nu ar face parte din echipaj. 

In toate celelalte cazuri, autorităţile mai sus numite se vor mărgini a da tot sprijinul consulilor şi 

viceconsulilor sau agenţilor consulari, dacă vor fi chemate de dânşii, pentru a face să se aresteze şi să se conducă la 

închisoare orice individ scris în rolul echipajului, ori de câte ori, pentru un motiv oricare ar fi, numiţii agenţi ar găsi 

de cuviinţă". 

§ 11. România este legată prin cele arătate mai sus la § 10, faţă de toate ţările, care se bucură de clauza 

naţiunii celei mai favorizate în această materie. 

§ 12. Consulii vor observa însă că principiile astfel stabilite sunt departe de a fi recunoscute de toate ţările, 

urmând să cerceteze şi să se documenteze asupra situaţiei de drept, în ţara în care ei se găsesc în post.  

§ 13. De notat este de exemplu atitudinea luată de Marea Britanie în dreptul englez, toate conflictele ivite 

sau infracţiunile comise pe bordul unui vas, englez sau străin, în apele teritoriale sau porturile britanice, indiferent de 

naţionalitatea infractorului, cad sub jurisdicţiunea tribunalelor teritoriale. (Teritorial Waters Jurisdiction Act 1878). 

Infracţiunile comise pe bordul vaselor engleze, aflându-se în apele teritoriale sau porturile străine, sunt însă şi ele 

socotite de englezii, ca şi când ar fi fost comise pe teritoriul lor naţional, Această atitudine n-are nevoie de comentarii ! 

Este cea a unei naţiuni având pretenţia unei preponderenţe maritime pe toate mările. Adevărat este că acest principiu 

a fost stabilit într-o vreme când tribunalele engleze funcţionau desigur în condiţiuni superioare celor din multe alte 

ţări. 

§ 14. Din cele expuse mai sus la § 8 şi 13, reiese că atât tribunalele străine cât şi cele române se declară 

competente să judece infracţiunile comise în anumite condiţiuni, fapt aducând cu sine un conflict de competenţe. 

Infractorul aflat pe un vas comercial român într-un port străin se găseşte însă de fapt sub autoritatea 

statului teritorial. Consulul român nu va putea deci decât să se supună legii locului, urmând în asemenea cazuri 

principiile generale expuse la Manual III, 6 sub rubrica „Asistenţa judiciară şi consultaţii juridice”, când este vorba de 

un cetăţean român. 

§ 15. In acest caz, infractorul judecat într-o ţară străină printr-o hotărâre definitivă, nu va mai fi urmărit 

de justiţia noastră, pentru faptul comis, după ce se va fi întors în România (conform Cod. Penal art. 8, alin. 4). 

Consulul este însă dator să aplice dispoziţiunile arătate la Manual III, 7 § 4 sub rubrica „Cazierul judiciar".  

§ 16. Din cele expuse mai sus la § 3-12, şi la art. 165 din regulamentul consular, care va fi întotdeauna 

aplicat, reiese că măsura în care reprezentantul consular al ţării îşi va putea îndeplini îndatoririle ce -i sunt impuse, 

atârnă (ca orice activitate consulară) nu numai de convenţiile încheiate de statul respectiv. (Cu România sau cu alte 

state, când noi beneficiem de clauza naţiunii celei mai favorizate) ci şi de legile şi uzanţele în vigoare în ţara în care 

funcţionează, ca şi de dispoziţiunile legale în România. Consulul se va documenta deci, oriunde s-ar afla el în post, 
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asupra condiţiunilor legale în care este chemat să lucreze, pentru a putea apăra, la nevoie, interesele noastre, 

împiedicând crearea unor precedente sau luarea unor măsuri discriminatorii, care ne-ar putea păgubi. 

§ 17. Se va mai observa, în ceea ce priveşte aplicarea art. citat mai sus, la § 10, că Tratatul nostru consular cu 

Italia acordă consulilor un drept de jurisdicţiune. N-avem însă texte de lege precise în ce fel vor exercita ei acest drept. 

Consulii vor uza deci de bunul lor simţ în aplicarea acestor dispoziţiuni.  

Folosindu-se de autoritatea şi prestigiul demnităţii ce ocupă ei se vor strădui să aplaneze conflictele ivite, 

urmând în cazul cel mai rău să obţină de la părţile direct interesate ca soluţionarea diferendului să fie amânată până 

la întoarcerea vasului în România. Consulii vor insista, în asemenea cazuri, asupra principiului expus la Manual IV, 

10 § 4 arătând că ar fi o faptă antipatriotică a celor în cauză, să fie dus un conflict ivit pe un vas român în faţa 

tribunalelor străine, cum ar fi inevitabil, dacă ordinea nu poate îi restabilită fără chemarea în ajutor a poliţiei locale.  

IV. Dreptul de azil 

§ 18. Nu există un drept de azil pe bordul vaselor comerciale române. O persoană, încercând să se sustragă 

legilor străine, căutând refugiul pe bordul unui vas comercial românesc, aflat în apele teritoriale sau într -un port 

străin, indiferent de cetăţenia acestui refugiat, sau de faptul dacă el face parte sau nu din echipajul vasului, va fi 

numaidecât predat, la cerere, autorităţilor străine competente, poliţia străină putând, la nevoie, să efectueze arestarea 

pe bord. 

§ 19. Dispoziţiunea legală respectivă, în dreptul român, se va găsi în Decretul- lege pentru poliţia maritimă 

şi fluvială § 29 (v. anexa). 

Consulul sesizat va raporta numaidecât cazul legaţiunii competente, observând dispoziţiunile date la 

Manual III, 6 dacă este vorba de un cetăţean român. 

V. Infracţiunile săvârşite de cetăţenii români la bordul vaselor străine  

§ 20. Asemenea infracţiuni fiind săvârşite peste graniţele ţării, cât timp vasul la bordul căruia au fost 

comise nu se află în apele noastre teritoriale sau într-un port român, consulii apărând interesele cetăţenilor în 

străinătate, vor urma principiile arătate la Manual III, 6 având totodată în vedere dispoziţiunile art. 8, 10 şi 12 ale 

Codului Penal şi art. 23 al Codului de Procedură Penală. 

Jurisdicţiunea are în asemenea cazuri un caracter îndoit, fiind în parte personală şi în parte teritorială. 

Este personală în urma legăturii în fiinţă între stat şi cetăţean, este teritorială însă prin faptul că infractorul neputând 

fi arestat de autorităţile noastre, deoarece nu se află pe teritoriul naţional, infracţiunea săvârşită nu poate fi pedepsită 

decât de autoritatea teritorială. 

VI. Dreptul de control al autorităţii teritoriale  

§ 21. Vasul de comerţ român (căpitanul, ofiţerii, echipajul şi celelalte persoane la bord), este supus 

autorităţii statului teritorial, cuprinzând dispoziţiunile sanitare de poliţie, de navigaţie, pilotaj etc., când se găsesc în 

apele teritoriale ale unui stat străin sau într-un port străin. 

Pentru chestiunea dezbătută asupra întinderii apelor teritoriale se vor vedea lămuririle date în Manual IV, 8 

§ 7-10. 

§ 22. Regula de drept comun arătată la § 21 va fi întotdeauna respectată de consulii români. Drepturile 

statului suveran nu merg mai departe decât este necesar pentru apărarea intereselor sale esenţiale, fiind adesea 

specificate în convenţiile de navigaţie în vigoare. 

§ 23. Dreptul de vizită al autorităţilor teritoriale, la bordul vaselor, este consacrat în legea noastră prin art. 

33, 37, 78-83 şi 85, ale legii sus-menţionate, al cărui text se alătură (v. anexa). 

Autorităţile de poliţie, sanitare, vamale şi cele reprezentând interesele monopolurilor de stat, străine, au 
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deci şi ele un drept netăgăduit să facă vizite şi cercetări la bordul vaselor noastre, când ele se găsesc în apele teritoriale 

sau în porturile străine. 

§ 24. Nu intră în atribuţiile consulilor să protesteze în contra măsurilor sanitare, de poliţie sau de navigaţie 

luate de autorităţile străine. Dacă asemenea măsuri sunt însă luate sau aplicate în mod arbitrar sau discriminator, în 

dauna intereselor româneşti, sau dacă ele sunt contrare tratatelor în vigoare, consulul sezisat de asemenea fapte, va 

raporta numaidecât legaţiunii în subordinea căreia funcţionează, anexând copie în două exemplare de pe raportul 

său, pentru a fi trimise Ministerului, dacă este cazul, de către legaţiune. 

In cazuri urgente, legaţiunea sau Ministerul pot fi sesizate prin telegramă cifrată sau eventual prin 

convorbire telefonică, care va fi urmată de un raport amănunţit.  

VII. Controlul vamal 

§ 25. In ceea ce priveşte cercetările, vizitele şi inspecţiile vamale, oficiile consulare competente vor avea în 

vedere dispoziţiunile art. 85, al legii menţionate (v. anexa) care reglementează condiţiile în care autorităţile româneşti 

competente efectuează asemenea percheziţii la bordul vaselor de comerţ străine. 

§ 26. In lipsa unui text de convenţie reglementând această chestiune, suntem în drept să ne aşteptăm la o 

strictă observare a principiului de reciprocitate din partea autorităţilor străine, ori de câte ori este vorba să se opereze 

o vizită sau să se facă cercetări vamale pe bordul unui vas comerţ românesc. 

In cazul contrar, consulul român competent va arăta căpitanului portului regula stabilită în România, 

raportând cazul legaţiunii. 

§ 27. La invitaţia autorităţii maritime competente sau a căpitanului vasului românesc, pe bordul căruia 

urmează să fie efectuată cercetarea, consulul se va transporta numaidecât la faţa locului, fiind reprezentat, în lipsă 

sau în caz de forţă majoră, de locţiitorul său.  

§ 28. Indiferent de condiţiunile în care au fost efectuate vizita sau percheziţia vamală, consulul va raporta 

cazul legaţiunii, înaintând copii (în dublu exemplar) de pe procesul-verbal ce va fi adresat, după efectuarea 

operaţiunii. Legaţiunea va înainta Ministerului cele două copii, dintre care una urmează  să fie trimisă apoi 

Subsecretariatului de Stat al Marinei. 

§ 29. Articolul 85 menţionat mai sus la § 25, este în deplin acord cu art. 26 din Tratatul nostru consular cu 

Italia, cu următorul conţinut: 

„Consulii generali, consulii şi viceconsulii sau agenţii consulari vor putea să meargă în persoană, sau să 

trimită delegaţi pe bordul navelor naţiunii lor, după ce vor fi admişi la liberă practică; să facă interogatoriul 

căpitanilor şi al echipajului; să examineze hârtiile de bord, să primească declaraţiunile asupra voiajului, a 

destinaţiunii lor şi a incidentelor întâmplate pe drum; să dreseze manifestele şi să faciliteze expediţiunea navelor lor; 

în fine să-i însoţească în faţa tribunalelor şi prin birourile administrative ale ţării, pentru a le servi ca interpreţi şi 

agenţi în afacerile ce vor avea să urmărească sau în cererile ce ar avea să facă. 

§ 30. „Este convenit, că funcţionarii de ordine judiciară şi ofiţerii şi agenţii vamali nu vor putea în nici un 

caz să opereze nici vizite, nici cercetări pe bordul navelor, fără a fi cerut în prealabil şi la timp, asistenţa consulului 

sau a viceconsulului naţiunii căreia aparţin aceste nave. Ei vor trebui de asemenea să prevină la timp oportun pe 

numiţii agenţi consulari, pentru ca să-i asiste la declaraţiunile ce căpitanii şi echipajele vor avea să facă înaintea 

tribunalelor şi la administraţiunile locale, spre a evita orice eroare sau falsă interpretaţiune care ar putea să vatăme 

exacta administraţiune a justiţiei”. 

§ 31. „Citaţiunea care se va adresa în cele două cazuri mai sus arătate consulilor şi viceconsulilor, va indica 

o oră precisă, şi dacă consulii şi viceconsulii ar neglija de a merge în persoană sau a face să fie reprezentaţi printr -un 

delegat, se va proceda în lipsa lor". 

§ 32. „Intervenţiunea consulilor sau viceconsulilor nu se va cere însă pentru îndeplinirea formalităţilor 

ordinare de către autorităţile locale, la sosirea şi plecarea navelor, conform cu regulamentele poliţieneşti, vamale ori 

sanitare, asistenţa lor nefiind necesară decât în cazurile când ar fi chestiunea de proceduri judiciare sau 

administrative". 



IV, 13 

758 

 

 

§ 33. Dispoziţiuni privitoare la declararea cantităţilor de produse monopolizate, aflate la bordul vaselor 

venind din România dintr-un port străin, sunt cuprinse în Legea pentru administrarea şi exploatarea monopolurilor 

statului (Mon. Of. nr. 144 din 2 iulie 1930) şi în Legea vămilor, art. 72, al. 1. Autorităţile străine pot pretinde ca şi 

căpitanii vaselor române să le facă declaraţii similare. 

VIII. Contrabanda 

§ 34. Contrabanda se pedepseşte atât de legile noastre cât şi de cele străine. Din cele arătate mai sus, reiese 

că consulul n-are nici un drept legal să se opună aplicării legilor penale străine de către autorităţile competente. Va 

urma în această privinţă principiile expuse la Manual III, 6 § 2, § 6-14. 

§ 35. Dispoziţiunile penale în vigoare în România, în cazuri de contrabandă încercată sau săvârşită, sunt:  

a) Legea pentru organizarea marinei comerciale art. 35 (cap. XXI „Despre contrabandă”); 

b) Legea vămilor (Mon. Of. nr. 87 din 13 apr. 1933); 

c) Codul Penal, art. 382 „Stupefiante"; 

d) Legea pentru administrarea şi exploatarea monopolurilor, cap. VIII „Infracţiuni, penalităţi şi prime" 

(Hamangiu, XVIII, pag. 513 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale 

în vigoare) 1856-1920, Ediţiunea a 3-a revăzută, completată şi adusă la zi, vol. XVIII, Legi uzuale: cuprinzând întreaga 

legislaţiune a anului 1930, Bucureşti, Editura Librăriei „Universală" Alcalay & Co., 1931, 1056 p.]). Modificată prin 

Legea nr. 690/942 (Mon. Of. nr. 218 din 18 sept. 1942). 

IX. Stupefiante 

§ 36. Pentru reprimarea traficului de stupefiante, există nu numai dispoziţiunile legale interne (Legea 

vămilor art. 72 şi Cod Penal, art. 382, dar România a luat parte şi la Convenţia internaţională a opiumului de la Haga, 

din 23 ianuarie 1912 (Cond. Trat., nr. 1.328), aderând şi la cea de la Geneva din 19 februarie 1925 (Cond. Trat., nr. 

1.537) semnând şi ratificând Convenţia internaţională pentru limitarea fabricării şi reglementarea distribuţiei 

stupefiantelor, de la Geneva, din 13 iulie 1931 (Cond. Trat., nr. 1.683) [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte 

ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial 

şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.328, p. 417-420; nr. 1.537, p. 520; nr. 1.683, p. 600-601]. 

§ 37. Consulatele vor avea în vedere că traficul de heroină, săvârşit uneori, în trecut, de marinarii noştri, 

este un delict de natură să ne discrediteze peste graniţele ţării. Asemenea cazuri vor fi imediat raportate legaţiunii 

respective, cu toate amănuntele necesare, pentru a fi aduse de urgenţă la cunoştinţa Ministerului (v. şi Manual III, 6 § 

14 şi III, 7 § 4). 

X. Dreptul de inspecţie şi control al consulilor 

§ 38. Precum s-a arătat în mai multe locuri în acest Manual, (v. de ex. Manual IV, 8 § 23, şi Manual VI, 22 § 

14-16,) consulii au îndatoriri şi drepturi de inspecţie şi control la bordul vaselor comerciale române aflate în apele 

circumscripţiilor lor consulare. 

§ 39. Legea pentru organizarea marinei militare (Hamangiu, II, pag. 797 [Constantin Hamangiu, Codul 

general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 18561907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea 

a 2-a revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. II, Legi uzuale 1856-1900, Bucureşti, Editura Librăriei Leon 

Alcalay, 1907, 2232 p.]) cuprinde la art. 27 dispoziţiunea că: „supravegherea navigaţiunii se exercită în apele străine 

de consulii şi de comandanţii bastimentelor militare, în limita atribuţiunilor speciale”, regulamentul zisei legii 

adăugând la art. 30 următoarele cuvinte: „ale convenţiunilor stabilite şi dreptului internaţional maritim".  

§ 40. Acest drept de supraveghere al consulilor este recunoscut, între altele, în art. 26 al Tratatului nostru 

consular cu Italia, citat mai sus la § 29. 

In cazul puţin probabil când un consul al ţării ar fi stânjenit în exercitarea dreptului său de inspecţie şi 



IV, 13 

759 

 

 

control, fie de căpitanul vasului, fie de autorităţile locale, legaţiunea va fi imediat înştiinţată spre a se putea lua 

măsurile cuvenite. 

XI. Actele de stare civilă la bord 

§ 41. Dispoziţiunile necesare sunt cuprinse în Legea privitoare la actele de stare civilă din 1928 (Manual III, 

11). 

Consulii vor observa mai ales dispoziţiunile art. 78-85 şi 181-186 din regulamentul actelor de stare civilă. 

XII. Pavoazare 

§ 42. Art. 32 din legea alăturată (anexa), prevede că toate vasele de orice categorie şi orice pavilion, aflate în 

radele şi porturile române, sunt obligate să pavoazeze, la cererea autorităţilor maritime.  

Conform principiului reciprocităţii, vasele române sunt supuse aceleiaşi obligaţii când ele se găsesc într -un 

port străin. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate, sub nr. 70.067/942. Ele au fost întocmite în 

deplin acord cu Subsecretariatul de Stat al Marinei, ceea ce s-a confirmat cu nr. 14.696 din 21 august 1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: G. Davidescu
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ANEXA 

DECRET-LEGE 
PENTRU POLIŢIA MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ 

(Publicat în Monitorul Oficial nr. 69 partea I din 21 martie 1942) 

PARTEA I-a 

Poliţia în porturi, pe coaste, maluri şi în apele naţionale 

CAPITOLUL I 

Organele care exercită poliţia maritimă 

Art. 1. — Ministerul Apărării Naţionale, Subsecretariatul de Stat al Marinei, exercită poliţia navigaţiunii, a 

porturilor, a malurilor maritime şi fluviale, precum şi a apelor naţionale.  

Art. 2. — Toate chestiunile relative la marina comercială, la navigaţie, la porturi şi căile de comunicaţie pe 

apă, care nu sunt date prin legi sau regulamente în competenţa altor organe, sunt în atribuţiunea Direcţiunii Generale 

a Marinei Comerciale din Subsecretariatul de Stat al Marinei.  

Art. 3. — Inspectoratele generale de navigaţie şi porturi sunt organe de conducere, control şi inspecţie ale 

Subsecretariatului de Stat al Marinei — Direcţiunea Generală a Marinei Comerciale. 

Inspectorii generali de navigaţie şi porturi îşi vor exercita atribuţiunile în Circumscripţiile ce se vor fixa 

prin deciziune ministerială. Aceeaşi deciziune va stabili şi sediul fiecărui Inspectorat general. 

Art. 4. — Căpităniile de Port şi Oficiile de Port îşi exercită aribuţiunile în circumscripţiile teritoriale ce li se 

fixează prin deciziune ministerială. Tot prin aceeaşi deciziune se va stabili şi sediul Căpităniilor şi Oficiilor de Port. 

Art. 5. — Şeful Oficiului de Port va exercita toate atribuţiunile conferite prin prezenta lege căpitanului 

portului, afară de cazul când dispune altfel.  

CAPITOLUL II 

Poliţia vaselor în porturi şi apele naţionale 

Art. 6. — Vasele maritime şi fluviale, de orice categorie şi indiferent de pavilion, intrând în porturile sau 

apele române, sunt obligate să se conformeze dispoziţiunilor din prezenta lege, precum şi din legile, regulamentele şi 

instrucţiunile relative la navigaţiunea, şi poliţia în porturile şi apele naţionale, precum şi la măsurile de poliţie relative 

la persoane. 

Art. 7. — Comandanţii, conducătorii sau cârmacii vaselor sunt obligaţi să ancoreze, să acosteze sau să lege 

vasele lor numai în locurile ce li se vor desemna de autoritatea maritimă.  

Comandantul, conducătorul sau cârmacii vor comanda în persoană vasul la intrare, ieşire sau la manevra 

vaselor în port. 

Ari. 8. — Vasele maritime sau fluviale de orice categorie sunt obligate să aibă la bord, la intrarea lor în 

apele şi porturile româneşti, următoarele acte: 

1. Vasele maritime: 

a) Actul de naţionalitate; 

b) Rolul de echipaj; 

c) Certificatul de tonaj; 

d) Actele de vizită (certificatul de siguranţă, certificatul de francbord, certificatul de siguranţă 

radiotelegrafică); 

e) Manifestul vamal pentru vasele încărcate; 

f) Patenta de sănătate; 

g) Registrul de navigaţie; 

h) Registrul de maşină; 

i) Planurile vasului. 

Aceste vase sunt obligate a avea la bord şi orice alte acte şi certificatele cerute de codul de comerţ şi 
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convenţiunile internaţionale la care statul român a aderat. 

2. Vasele fluviale cu propulsiune proprie: 

a) Rolul de echipaj; 

l) Registrul de navigaţie; 

c) Permisul de navigaţie; 

d) Patenta sanitară; 

e) Registrul de maşină; 

f) Certificatul de tonaj; 

g) Certificatul de clasificare; 

h) Manifestul vamal (pentru vasele încărcate). 

3. Vasele fluviale fără propulsiune proprie: 

a) Rolul de echipaj; 

b) Permisul de navigaţie; 

c) Patenta sanitară; 

d) Certificatul de tonaj; 

e) Manifestul vamal (pentru vasele încărcate). 

4. Şalupele: 

a) Rolul de echipaj; 
:
 

b) Permisul de navigaţie. 

5. Ambarcaţiunile 

a) Rolul de barcă. 

Art. 9. — Autoritatea maritimă poate recunoaşte ca valabile brevetele, certificatele şi permisele de navigaţie 

ale societăţilor străine de clasificare recunoscute, sau ale autorităţilor străine competente, eliberate vaselor sub 

pavilion străin şi personalului lor. 

Pentru vasele sub pavilion străin cu port de înscriere român, brevetele, certificatele sau permisele de 

navigaţie vor fi eliberate numai de autorităţile maritime române. 

Art. 10. — Orice vas maritim intrând în porturile sau în apele române, trebuie să aibă  la bord un certificat 

de tonaj calculat după normele recunoscute de Subsecretariatul de Stat al Marinei. Acest certificat serveşte la 

aplicarea taxelor de port. 

Dacă vasul maritim nu va avea acest certificat, autoritatea maritimă, din oficiu şi pe spezele  proprietarului 

vasului, va proceda la constatarea respectivă printr-o expertiză oficială şi va elibera vasului certificatul de tonaj. 

Art. 11. — Orice vas maritim intrând în porturile sau apele române va trebui să aibă la bord un certificat 

internaţional de francbord, un certificat de siguranţă şi un certificat de siguranţă radiotelegrafică.  

Pentru vasele maritime care nu vor avea aceste certificate, sau dacă certificatele nu ar mai fi valabile, se va 

proceda în conformitate cu convenţiunile internaţionale asupra liniilor de încărcare şi a ocrotirii vieţii umane pe 

mare. 

Art. 12. — Orice vas fluvial intrând în porturile sau în apele române trebuie să aibă la bord un certificat de 

tonaj şi un permis de navigaţie, care să nu fie emis de mai mult de un an, eliberat de autoritatea competentă 

respectivă. In cazul lipsei acestor acte, sau când ele nu ar fi valabile, autoritatea maritimă va proceda la constatarea 

respectivă printr-o expertiză oficială, pe spezele proprietarului vasului şi va elibera vasului certificatul sau permisul 

respectiv. 

Art. 13. — În vederea siguranţei navigaţiunii şi a ocrotirii vieţii umane, vasele sub pavilion străin cu port de 

înscriere român vor trebui să aibă la bord acelaşi inventar sanitar de salvare ca şi vasele sub pavilion român.  

Art. 14. — Comandanţii, ofiţerii, conducătorii sau cârmacii, piloţii, mecanicii, radiotelegrafiştii şi orice alt 

personal cu serviciul la vas, trebuie să aibă diplomele sau brevetele corespunzătoare funcţiunii ce îndeplinesc la bord, 
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emanate de la autorităţile competente naţionale sau străine, precum şi actele necesare pentru stabilirea identităţii lor.  

Art. 15. — Autoritatea maritimă poate interzice libera navigaţiune, precum şi operaţiunile de încărcare, 

descărcare şi transbord, sau legătura cu uscatul, vaselor care nu îndeplinesc condiţiunile art. 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14. 

Art. 16. — Comandanţii, conducătorii sau cârmacii vaselor sunt obligaţi să se prezinte, exceptând cazul de 

împiedecarea legitimă, în termen de 24 ore de la sosirea vasului în port, la autoritatea maritimă, pentru a depune 

actele de bord, a face viza jurnalului de navigaţie (în caz de evenimente extraordinare) şi a depune interogatorul.  

La vasele maritime comandantul vasului va putea fi înlocuit de secund pentru aceste formalităţi.  

Remorcherele care acostează în vreun port dunărean sau maritim sunt obligate a depune actele de bord în 

termen de 12 ore de la sosirea în port. 

Direcţia Generală a Marinei Comerciale va reglementa prin instrucţiuni speciale formalităţile de port ce 

trebuie să îndeplinească remorcherele care lasă vase în port sau pleacă cu vase luate din port, în cazul când nu fac 

legătura cu uscatul. 

Art. 17. — Odată cu depunerea actelor de bord, comandanţii, conducătorii sau cârmacii vaselor, sunt 

obligaţi să răspundă la interogatorul ce i se ia de autoritatea maritimă, cu privire la numele, naţionalitatea, tonajul şi 

alte caracteristici ale vasului, numele proprietarului, felul încărcământului, numele persoanelor din echipaj, lista 

nominală a călătorilor, precum şi orice alte informaţiuni de ordin nautic, meteorologic, obţinute în timpul călătoriei şi 

să subscrie acest interogator. 

Art. 18. — Vasele de călători şi mărfuri cu curse regulate pot fi dispensate de a depune actele de bord, ele nu 

pot fi scutite însă de a depune interogatorul. 

Agenţii responsabili din port ai acestor vase sunt obligaţi să completeze şi să depună interogatorul în 

termen de 24 ore de la sosirea vasului. 

Art. 19. — Autoritatea maritimă va putea face, prin experţi, verificarea capacităţii sau încărcământului 

unui vas când există prezumţiuni de fraudă sau se îndoieşte de exactitatea declaraţiunilor făcute.  

Art. 20. — Constatarea bunei stări de navigabilitate, calcularea certificatelor de tonaj, clasările vaselor, 

clasificarea remorcherelor, expertizele la vase şi mărfuri, supravegherile de construcţii sau reparaţii la vase şi 

manipulările de mărfuri, sunt de competenţa autorităţilor maritime. 

Aceste operaţiuni se fac de experţii oficiali care lucrează pe lângă aceste autorităţi şi după dispoziţiunile 

date de Direcţia Generală a Marinei Comerciale. 

Operaţiunile specificate la alin. l al prezentului articol vor fi executate de experţi împreună cu căpitanul 

portului, care este preşedintele comisiunii.  

In caz când avaria vasului sau încărcământului s-a produs în circumscripţiunea unui oficiu de port, 

raportul de avarie se va depune la oficiul de port care va face verificarea, iar constatarea avariei vasului sau 

încărcământului se va face de experţii desemnaţi de Direcţia Generală a Marinei Comerciale.  

Art. 21. — După depunerea actelor de bord şi completarea interogatorului, comandantul, conducătorul sau 

cârmaciul, primeşte certificatul de acostare, prin care se constată îndeplinirea la autoritatea maritimă a formalităţilor 

de sosire a vasului. 

Certificatul de acostare trebuie să fie prezentat la orice cerere a agenţilor însărcinaţi cu poliţia portului.  

Art. 22. — Nici un vas nu va putea începe încărcarea, descărcarea şi transbordarea de mărfuri, sau a lua 

contact cu uscatul, prin îmbarcare sau debarcare de persoane, înainte de a fi depus actele de bord la autoritatea 

maritimă locală şi de a fi obţinut certificatul de acostare şi de liberă practică. 

În cazuri de urgenţă sau de forţă majoră, autoritatea maritimă poate autoriza începerea operaţiunilor 

arătate mai sus şi înainte de depunerea actelor de bord. 

Art. 23. — Depunerea şi scoaterea actelor de bord, descărcările, încărcările  şi transbordările de mărfuri, 

reparaţiile, scoaterea pe uscat sau lansarea vaselor şi în general orice operaţiuni efectuate la vase, în port sau apele 

naţionale, se fac în timpul orelor de serviciu şi sub supravegherea autorităţii maritime.  

În caz de necesitate sau urgenţă şi la cerere, autorităţile maritime pot permite efectuarea acestor lucrări şi 
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în afara orelor de serviciu, în zilele de sărbătoare sau în timpul nopţii. Cei interesaţi sunt obligaţi să plătească pentru 

funcţionarii însărcinaţi cu asemenea lucrări, sau cu supravegherea operaţiunilor, o diurnă fixată prin decizie 

ministerială. Când operaţiunile se fac în locuri mai depărtate, pe lângă diurnă se vor plăti şi cheltuielile de transport.  

Se exonerează de plata diurnei navele militare, vasele de inspecţiuni ale diferitelor ministere, vasele statului, 

care nu fac operaţiuni comerciale şi vasele cu itinerar fix, întrebuinţate la transportul călătorilor.  

Diurnele se plătesc imediat după efectuarea lucrării, contra chitanţă.  

Sumele încasate ca taxe vor fi făcute venit la Direcţiunea Generală a Marinei Comerciale şi vor forma un 

articol aparte în bugetul său extraordinar, care va servi numai pentru plata taxelor diurnelor funcţionarilor 

Direcţiunii Generale a Marinei Comerciale întrebuinţaţi a efectua lucrări cerute de particulari în afara orelor de 

serviciu. 

CAPITOLUL III 

Staţionarea vaselor 

Art. 24. — Nici un vas, ancorat sau legat în port, nu poate să-şi schimbe locul fără permisiunea autorităţii 

maritime. 

Când autoritatea maritimă găseşte necesar că unul sau mai multe vase trebuie să-şi schimbe locul, 

comandanţii, conducătorii cârmacii vaselor, precum şi echipajele, sunt obligate să execute dispoziţiunile ce li se dau în 

acest scop. 

Pentru executarea manevrelor vasele vor avea la bord personalul necesar. 

Art. 25. — Autoritatea maritimă determină, pentru orice vas armat sau dezarmat, sau instalaţie plutitoare, 

personalul necesar pentru siguranţa sa. 

Art. 26. — Comandanţii, conducătorii sau cârmacii vaselor, sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa autorităţii 

maritime orice evenimente petrecute pe vas, abordaj, avarie, furt, moarte, înecare în timpul cât vasul se află în port 

sau în apele româneşti. 

Art. 27. — Comandanţii, conducătorii sau cârmacii vaselor, sunt obligaţi să restabilească ordinea şi liniştea 

la bordul vaselor lor, când ar fi turburată prin certuri, dezordine, semnalând aceste cazuri autorităţii maritime 

pentru a lua măsurile impuse de împrejurări.  

Art. 28. — Nici un vas care staţionează în port nu va putea permite acostarea unei ambarcaţiuni 

neautorizate, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. 

Art. 29. — Comandanţii, conducătorii sau cârmacii vaselor, nu vor primi pe bord persoane străine de 

echipajul vaselor decât cu permisiunea autorităţii maritime. Ei sunt obligaţi să predea acestei autorităţi pe orice 

persoană urmărită care s-a refugiat la bordul vasului ce comandă. 

Art. 30. — In caz de neexecutare a ordinelor date cu privire la manevra vaselor şi în orice alt caz de 

necesitate, autoritatea maritimă va putea ordona să se lege sau să se dezlege vasul, să se întărească legăturile lor şi să 

se facă orice altă manevră pe cheltuiala şi responsabilitatea vasului.  

Art. 31. — Comandanţii, conducătorii, sau cârmacii, sunt obligaţi a se ajuta reciproc la orice manevră ce se 

va face în dana unde se află sau în danele apropiate, pentru intrarea, ieşirea sau manevra vaselor.  

Art. 32. — Vasele maritime sau fluviale române sau străine, vor avea arborat pavilionul lor naţional, la 

sosirea, la plecarea, cât şi în timpul staţionării lor în porturi sau rade . 

Toate vasele de orice categorie şi sub orice pavilion, aflate în radele şi porturile române, sunt obligate să 

pavoazeze la cererea autorităţii maritime.  

Art. 33. — Autoritatea maritimă are dreptul de vizită la bordul oricăror vase şi ambarcaţiuni, indiferent de 

pavilion, aflate în porturile şi apele naţionale, precum şi în orice hangare, magazii sau stabilimente aflate în 

circumscripţia portului, la orice oră ziua sau noaptea, pentru a face cercetări şi inspecţiuni.  

Art. 34. — Este interzis a se lăsa libere animale pe bordul vaselor, a se da foc la materii inflamabile sau 
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fumigene, de a se face semnale fonice sau luminoase, în afară de cele necesare navigaţiunii, de a se trage focuri de 

armă, de a se face dezinfecţie cu substanţe toxice, de a se face sondaje şi fotografii fără permisiunea expresă a 

autorităţii maritime. 

Art. 35. — Este interzis vaselor de a întrebuinţa telegrafia fără fir în raza portului sau în radă, fără 

permisiunea autorităţii maritime. 

Vasele aflate în radă vor putea face uz de telegrafie fără fir, numai în cazuri când siguranţa vasului sau a 

echipajului este în pericol. 

Art. 36. — Este oprit echipajelor să iasă de la bord fără permisiunea autorităţii maritime; de asemenea se 

interzice echipajelor să iasă de la bord cu orice fel de arme.  

Art. 37. — Orice vizită sau cercetare la bordul vaselor aflate în apele sau porturile naţionale nu va putea fi 

făcută de autorităţi decât în asistenţa organelor autorităţii maritime care va semna actele încheiate.  

CAPITOLUL IV 

Serviciul în porturi 

Art. 38. — Autoritatea maritimă reglementează şi supraveghează serviciul în porturi cu privire la:  

a) Intrarea, ieşirea şi mişcarea vaselor în port; 

b) Manevrele de remorcaj, de ancoraj şi de legare a vaselor în port; 

c) îmbarcarea şi debarcarea călătorilor; 

d) îmbarcarea, debarcarea şi depozitarea mărfurilor, lestului şi a oricăror materiale;  

e) întreţinerea luminilor şi focurilor la bordul vaselor şi luarea precauţiunilor contra incendiului şi 

exploziilor; 

f) Poliţia şi siguranţa portului, a radei, a dependinţelor lor. 

Art. 39. — în porturile unde funcţionează palancuri, grui, elevatoare, docuri plutitoare sau alte instalaţiuni 

fixe sau plutitoare, pentru încărcarea sau descărcarea mărfurilor, funcţionarea acestor aparate va fi reglementată de 

acord cu autoritatea maritimă. 

Art. 40. — Autoritatea maritimă stabileşte condiţiunile de funcţionare şi fixează tarifele vaselor, 

ambarcaţiunilor şi instalaţiunilor de orice categorie întrebuinţate la un serviciu de interes local, remorcaje de port, 

transbordul mărfurilor cu elevatoarele, legarea vaselor, transporturile cu ambarcaţiuni şi bacuri, docuri plutitoare, 

macarale. 

Art. 41. — Toate persoanele care exercită o profesiune în port, pe maluri sau coaste sau apele naţionale, sunt 

supuse, în exerciţiul acestei profesiuni, autorităţii maritime locale şi sunt obligate să observe dispoziţiunile date de 

această autoritate. 

Art. 42. — în caz de naufragiu, incendiu, inundaţii sau în orice alte cazuri de pericol sau de interes general, 

autoritatea maritimă va putea cere concursul marinarilor, lucrătorilor, muncitorilor de port, barcagiilor, pescarilor 

sau oricăror altor persoane care exercită o profesiune în port sau lucrează în mod obişnuit pe chei, în porturile şi 

apele naţionale. 

Aceste persoane vor trebui să dea concursul cerut. 

Art. 43. — Nici un vas sau ambarcaţiune, cu excepţia vaselor cu pilot şi a remorcherelor de manevră 

autorizate, nu pot acosta fără permisiunea specială a autorităţii maritime la vasele care sosesc în port, înainte ca 

acesta să fi obţinut libera practică. 

Art. 44. — Operaţiunile de îmbarcare sau debarcare a călătorilor se fac în locurile şi în modurile stabilite de 

autoritatea maritimă. 

Autoritatea maritimă desemnează vaselor şi ambarcaţiunilor locul unde urmează să se facă operaţiunile de 

încărcare şi descărcare a mărfurilor sau a oricăror materiale, supraveghează şi stabileşte condiţiunile în care se 

execută aceste operaţiuni. 
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Art. 45. — La cererea autorităţilor sau a particularilor, autoritatea maritimă constată prin experţi calitatea 

sau cantitatea mărfurilor aflate în vase. 

Art. 46. — Nu pot fi depozitate mărfuri sau alte obiecte pe chei sau maluri şi în alte locuri în porturi şi 

bazinuri fără permisiunea autorităţii maritime. 

Cu toată permisiunea de depozitare acordată, autoritatea maritimă, în cazuri de necesitate, poate să 

dispună ridicarea mărfurilor sau obiectelor depozitate şi în caz de neexecutare poate proceda la ridicarea sau 

transferarea lor din oficiu pe spesele şi riscurile proprietarilor. 

Mărfurile şi obiectele depozitate nu pot fi ridicate dacă nu s-au achitat taxele şi cheltuielile ocazionate cu 

conservarea sau manipularea lor. 

Art. 47 — Instalarea în port sau pe domeniul maritim a depozitelor cu substanţe inflamabile, sau 

stabilimentele industriale, care întrebuinţează astfel de materii, este subordonată unei autorizaţii speciale, eliberată de 

Direcţia Generală a Marinei Comerciale. 

Art. 48. — În caz de incendiu în port, la vasele sau în raza portului, precum şi în apropierea oraşului vecin 

cu portul, comandanţii, conducătorii sau cârmacii trebuie să adune echipajele şi să execute toate dispoziţiunile date de 

autoritatea maritimă. 

Art. 49. — Este interzis să se arunce pământ, balast, murdării, pietre, zgură şi materii de orice fel în 

porturi, în rade, în canalurile navigabile şi în dependinţele lor, decât în locurile şi în condiţiunile stabilite de 

autoritatea maritimă. 

Art. 50. — Dacă în timpul operaţiunilor de îmbarcare, de debarcare sau de transbord, cad în apă mărfuri 

sau materiale care nu sunt scoase imediat, autoritatea maritimă poate proceda la scoaterea lor pe riscul şi cheltuiala 

celor interesaţi. 

Sunt obligaţi la plata cheltuielilor făcute, după împrejurări şi după aprecierea autorităţii maritime, 

comandantul, conducătorul sau cârmaciul vasului, conducătorii bărcilor destinate la aceste operaţ iuni sau 

întreprinzătorii acestor operaţiuni. 

Art. 51. — Este interzis să se întrebuinţeze ca magazii, depozite şi pontoane, vase neapte de a mai pluti.  

Art. 52. — In caz de degradaţiuni sau pagube produse cheiurilor, malurilor şi în general oricăror instalaţii 

servind navigaţiunii sau utilajului portului, autoritatea maritimă verifică şi constată pagubele prin experţii oficiali ai 

portului. 

CAPITOLUL V 

Poliţia în port 

Art. 53. — Toţi cei care în cuprinsul portului au diferite stabilimente comerciale sunt supuşi controlului 

autorităţii maritime şi se vor conforma dispoziţiunilor luate de această autoritate în ceea ce priveşte ordinea, 

moralitatea, salubritatea şi igiena lor. 

Art. 54. — Este oprit a se lăsa libere pe terenul portului animale de orice fel.  

Art. 55. — Este oprit scăldatul în limitele portului. 

Instalaţiunea şi funcţionarea de băi publice în porturi, rade sau pe plaje, se poate face cu permisiunea 

autorităţii maritime. 

Proprietarii sau antreprenorii unor asemenea instalaţiuni sunt obligaţi să se conformeze dispoziţiunilor 

luate de autoritatea maritimă. 

Art. 56. — Organizarea de serbări nautice, de regate, de bărci şi şalupe, de curse de înot sau alte 

manifestaţiuni sportive este oprită în porturile şi apele naţionale fără permisiunea autorităţii maritime. 

Organizatorii unor asemenea manifestaţiuni sportive sunt obligaţi să se conformeze măsurilor de siguranţă 

luate sau recomandate de autoritatea maritimă pentru evitarea accidentelor şi pentru ocrotirea vieţilor omeneşti.  

Art. 57. — In vederea menţinerii bunei ordini pe vase şi în porturi se vor putea înfiinţa corpuri de gardieni 
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de port, puşi sub dependenţa autorităţii maritime. 

Art. 58. — Comandanţii, conducătorii sau cârmacii vaselor pe bordul cărora se află cadavre, sunt obligaţi  să 

anunţe autoritatea maritimă imediat ce sosesc în port. 

Autoritatea maritimă împreună cu medicul portului sau al oraşului constată starea sicriului, dresează 

proces-verbal şi aduce cazul la cunoştinţa parchetului respectiv.  

Art. 59. — La introducerea în ţară a cadavrului pentru care s-a făcut constatarea de la articolul precedent, 

autoritatea maritimă cere actul de deces al autorităţii locului unde persoana a încetat din viaţă şi dresează proces -

verbal despre cele mai importante declaraţii, atât ale aceluia care a făcut cererea de introducere, cât şi ale rudelor 

care vor fi însoţit cadavrul, reproduce în întregime actul de deces, actul de îmbălsămare, actul de închidere ermetică a 

sicriului şi autorizaţia de transport a cadavrului.  

Un exemplar din procesul-verbal împreună cu actul ce se va înainta parchetului, iar un exemplar se va 

înmâna celui care a depus actul de deces. 

Art. 60. — Bărcile, şalupele, docurile plutitoare, elevatoarele şi macaralele flotante, pontoanele, vasele -

cisternă, drăgile şi în general orice vas şi instalaţiuni plutitoare întrebuinţate la un serviciu de interes local, vor trebui 

să fie sub pavilion român. 

Personalul lor va fi compus din cetăţeni români.  

În caz de lipsă de asemenea vase sau instalaţiuni plutitoare sub pavilion român, sau de personal român, 

Subsecretariatul de Stat al Marinei, prin Direcţia Generală a Marinei Comerciale, va putea permite, în mod temporar 

şi în interesul operaţiunilor comerciale, întrebuinţarea vaselor sau instalaţiunilor plutitoare sub pavilion străin sau a 

personalului străin. 

Art. 61. — Bărcile, şalupele, docurile plutitoare, elevatoarele şi macaralele flotante, pontoanele, cisternele, 

drăgile şi în genere orice alte corpuri plutitoare, întrebuinţate la un serviciu local de interes public, nu pot funcţ iona 

dacă nu sunt prevăzute cu un permis de navigaţie şi o autorizaţie de funcţionare eliberată de autoritatea maritimă, 

care fixează în raport cu cerinţele traficului local numărul autorizaţiunilor de funcţionare menţionate mai sus.  

Art. 62. — Nimeni nu poate conduce un vas, o ambarcaţiune sau un corp plutitor de orice categorie, precum 

şi maşinile de la bordul lor, dacă nu este calificat după normele regulamentare şi nu este înscris în autorizaţia de 

funcţionare. 

Art. 63. — Autoritatea maritimă stabileşte tarifele şi condiţiunile ce trebuie să îndeplinească vaporaşele, 

şalupele, bărcile, lotcile şi alte ambarcaţiuni care transportă călători şi bagajele lor.  

CAPITOLUL VI 

Plecarea vaselor 

Art. 64. — Vasele de orice categorie nu vor putea părăsi portul sau rada fără a ridica actele de bord de la 

autoritatea maritimă şi fără permisiunea acestei autorităţi. 

Art. 65. — Înainte de a părăsi portul vasul este obligat să justifice autorităţii maritime prin prezentarea 

actelor legale, sau prin alte legi şi regulamente, că a achitat taxele, indemnizaţiile sau amenzile la care era obligat, că a 

restabilit degradaţiunile ce va fi făcut şi a despăgubit pe reclamanţi de daunele ce ar fi pricinuit.  

Autoritatea maritimă nu va elibera actele de bord şi permisul de plecare vaselor care nu s-au conformat 

acestor dispoziţiuni. 

Art. 66. — Vasele pot fi oprite a pleca din port sau din radă în următoarele cazuri:  

a) Când s-a cerut aceasta de o autoritate publică prin adresă scrisă, în care se va arăta motivul interzicerii 

de a pleca; 

b) Când autoritatea maritimă primeşte reclamaţiuni scrise prin care se cere reţinerea vasului pentru 

neplata mărfii încărcate sau pentru alte cazuri de asemenea importanţă. In acest caz reţinerea se va face pe 

răspunderea reclamantului şi numai pentru 24 ore. 

Dacă însă în acest interval de timp nu se primeşte ordinul instanţei judecătoreşti pentru continuarea 
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reţinerii vasului, autoritatea maritimă permite plecarea vasului.  

Art. 67. — Autoritatea maritimă va constata prin procese-verbale toate reclamaţiunile ce i-ar adresa 

comandanţii, conducătorii sau cârmacii diferitelor vase contra încărcătorilor, descărcătorilor sau altora, pentru 

neplata de navluri, întârzieri sau reclamaţiuni ce i-ar adresa încărcătorii, descărcătorii şi alte persoane împotriva 

armatorului sau comandantului, pentru diferite cauze maritime şi le va elibera certificate cu care să -şi susţină 

drepturile lor. 

Art. 68. — Comandantul, conducătorul sau cârmaciul vasului care ar voi să-şi prelungească şederea în port 

mai mult de 24 ore după ce a primit expediţiunile de plecare, va trebui să depună actele de bord împreună cu 

permisul de plecare la autoritatea maritimă, unde vor rămâne până în ziua plecării.  

CAPITOLUL VII 

Vasele de război în port 

Art. 69. — Orice vas de război, naţional sau străin, sosit într-unul din porturile sau radele române, 

acostează sau ancorează în locul ce i se destină de autoritatea maritimă locală.  

Comandanţii vaselor de război străine completează un buletin de sosire. 

Art. 70. — Autoritatea maritimă locală înştiinţează oficial prefectura de judeţ şi pe comandantul 

garnizoanei despre sosirea vasului, trimiţându-le şi o notă cu indicarea locului de provenienţă, numele comandantului, 

numărul persoanelor din echipaj şi armamentul vasului.  

Art. 71. — Căpitanul portului va trimite de urgenţă, Direcţiunii Generale a Marinei Comerciale, o copie de 

pe buletinul de sosire şi de plecare al vaselor de război străine. 

Art. 72. — In afară de buletinul prescris la art. 70, autoritatea maritimă cere vaselor de război străine 

patenta de sănătate, care se înapoiază vizată la plecarea vasului.  

Art. 73. — Comandanţii vaselor de război veghează asupra echipajului spre a nu comite infracţiuni la 

prezenta lege sau la alte legi şi regulamente.  

Art. 74 — Este permisă ieşirea la uscat a detaşamentelor armate de pe vasele de război străine, numai în 

cazul când acestea iau parte la solemnităţi şi ceremonii cu caracter oficial şi numai cu avizul comandantului 

garnizoanei respective.
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Art. 75. — Nici un vas nu va putea ancora sau acosta la maluri afară de limitele portului fără permisiunea 

specială a autorităţii maritime, afară de cazuri de forţă majoră. 

Constatarea cazurilor de forţă majoră, invocată de comandantul, conducătorul sau cârmaciul vasului, se va 

face de autoritatea maritimă a locului printr-un proces- verbal. 

Art. 76. — Dacă vasul are autorizaţie pentru a putea încărca, descărca sau transborda afară de limitele 

portului, este obligat să îndeplinească formalităţile cerute de lege ca şi când ar fi intrat în port.  

Pentru respectarea măsurilor de siguranţă, operaţiunile de manipulare a mărfurilor vor fi făcute sub aspra 

supraveghere a organelor autorităţii maritime; cei interesaţi vor fi obligaţi să plătească funcţionarului cheltuielile de 

deplasare şi diurnă specificate la art. 23. 

Art. 77. — Când vasul, silit prin caz de forţă majoră, a trebuit să debarce, pe mal sau coastă, o parte din 

încărcătură, este ţinut să anunţe imediat pichetul de grăniceri şi autoritatea maritimă mai apropiată.  

CAPITOLUL IX 

Poliţia navigaţiunii 

Art. 78. — Sunt supuse dispoziţiunilor legilor şi regulamentelor de navigaţie, fără deosebire de pavilion, 

vasele şi ambarcaţiunile de tot felul, instalaţiunile şi aparatele plutitoare, plutele şi convoiurile de lemne, care s -ar găsi 

sau ar circula în porturile şi apele naţionale. 

Art. 79. — Comandanţii, conducătorii sau cârmacii vaselor sau ambarcaţiunilor, instalaţiunilor şi 

aparatelor plutitoare, a plutelor şi a convoiurilor de lemne, trebuie să se supună ordinelor ce li se dau de autorităţile 

maritime în vederea aplicării dispoziţiunilor legilor şi regulamentelor de navigaţie. 

Art. 80. — Comandanţii, conducătorii şi cârmacii, precum şi echipajele vaselor şi ambarcaţiunilor, sunt 

obligaţi să-şi dea numele şi să arate toate documentele oficiale ce li s-ar cere pentru a se verifica exactitatea 

declaraţiunilor lor sau pentru a se constata identitatea lor. 

Art 81. — Comandanţii, conducătorii sau cârmacii nu pot refuza nici pentru ei nici pentru echipaj de a fi 

supuşi unui interogatoriu sau de a depune ca martori.  

Art. 82. — Organele de inspecţie ale autorităţilor maritime când călătoresc în interes de serviciu au dreptul 

de a se îmbarca la bordul oricărui vas care navighează în apele naţionale.  

Comandanţii vaselor trebuie să permită de asemenea a călători fără plată oricărui pilot sau funcţionar al 

autorităţii maritime care merge în interes de serviciu şi care este prevăzut cu o autorizaţie în regulă, eliberată de 

autoritatea maritimă respectivă. 

Art. 83. — Regulamentele de navigaţie şi de poliţie, întocmite pe baze de convenţiuni internaţionale, 

continuă a se aplica cât timp sunt în vigoare. 

Art. 84. — Poliţia vamală se exercită în mare şi apele naţionale, porturile, coastele şi malurile române, în 

conformitate cu dispoziţiunile cuprinse în legea vămilor.  

Nici o permisiune de încărcare, descărcare sau transbord de mărfuri sau materiale la vase, nu va putea fi 

dată de autoritatea vamală dacă nu i se prezintă certificatul de acostare al vasului şi autorizaţia de lucru a autorităţii 

maritime, care este de drept să oprească operaţiunile dacă această obligaţiune n-a fost îndeplinită. 

Art. 85. — Organele autorităţilor vamale pot face cercetări, vizite şi inspecţiuni vamale la bordul vaselor de 

comerţ şi în locurile aflate în circumscripţiunea respectivă, numai în asistenţa organelor autorităţilor maritime, care 

vor semna actele încheiate de autoritatea vamală, căpătându-şi prin aceasta calitatea de constatator. 

Orice cercetare, vizită sau inspecţiune vamală, la bordul vaselor comerciale străine se face în prezenţa 

consulului respectiv sau a delegatului său, care va fi înştiinţat de cerere sau vizită prin autoritatea maritimă. 

In caz când în portul unde vasul se află, nu există un consul al ţării căreia aparţine vasul, sau în caz de lipsă 

a consulului sau delegatului său, autoritatea vamală, împreună cu autoritatea maritimă, procedează la cercetare. Se 

va menţiona în procesul- verbal de vizită lipsa eventuală a consulului. 
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Art. 86. — Căpitanii de port sau înlocuitorii lor legali sunt în drept a constata infracţiuni la Legea vămilor, 

în conformitate cu dispoziţiunile art. 201 din Legea vămilor, încheind procesele-verbale preliminare. 

Art. 87. — Autoritatea maritimă locală dă concursul său pentru perceperea drepturilor fiscale ale statului.  

În acest scop ia măsurile necesare împotriva persoanelor care lucrează în port şi împotriva vaselor sau altor 

corpuri plutitoare aflate în port, putând interzice fie exercitarea meseriei sau funcţiunii în ceea ce priveşte persoanele, 

fie navigaţia sau funcţionarea în ceea ce priveşte vasele sau corpurile plutitoare.  

CAPITOLUL XI 

Poliţia sanitară 

Art. 88. — Poliţia sanitară se exercită în marea şi apele naţionale, porturile, coastele şi malurile române, în 

conformitate cu dispoziţiunile legilor sanitare. 

Ea are de scop să protejeze litoralul şi malurile române împotriva introducerii maladiilor contagioase şi să 

asigure la bordul vaselor aflate în porturi măsurile de profilaxie şi de prim ajutor medical şi farmaceutic necesar. 

Art. 89. — Orice reglementare sanitară aplicabilă în port, sau care priveşte vasele şi echipajele lor, va fi 

făcută de organele sanitare în acord cu autoritatea maritimă. 

Art. 90. — Organizarea serviciului sanitar la bordul vaselor se face de Direcţia Generală a Marinei 

Comerciale pe cale de instrucţiuni, cu avizul Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale.
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Art. 91. — Când s-a semnalat autorităţii maritime că un vas sau o ambarcaţiune se află în pericol de a 

naufragia, această autoritate va proceda imediat la darea ajutorului necesar.  

În acest scop autoritatea maritimă poate ordona să i se pună la dispoziţie vasele şi ambarcaţiunile cu 

personalul respectiv care se găsesc în port sau în vecinătatea portului.  

In cazul când nu dispune de mijloacele de ajutor sau nu are mijloacele suficiente, trebuie să înştiinţeze 

imediat autorităţile care au posibilitatea de a interveni în mod util. 

Retribuţiunile datorate pentru opera prestată se vor acorda după normele stabilite în capitolul următor.  

Art. 92. — În caz de naufragiu sau de alt sinistru întâmplat în porturile şi apele naţionale, autoritatea 

maritimă procedează la ajutorarea naufragiaţilor în modurile stabilite prin articolul precedent. Toate autorităţile 

locului au obligaţiunea de a da concursul lor autorităţii maritime în acest scop. 

De asemenea, autoritatea maritimă poate obliga să dea asistenţa lor toate vasele, ambarcaţiunile şi orice 

persoană care prin aptitudinile sale profesionale poate coopera la ajutor.  

Art. 93. — În lipsa comandantului, armatorului, proprietarului sau 

asigurătorului vasului sau caricului, sau a mandatarilor lor, scoaterea epavelor care prezintă un interes public şi 

dispoziţiunile pentru paza şi administrarea obiectelor naufragiate, privesc autoritatea maritimă respectivă.  

Art. 94. — Pentru vasele străine autoritatea maritimă va informa despre sinistru şi pe consulul statului 

căruia îi aparţine vasul. 

În cazul când consulul va cere, i se va lăsa lui grija scoaterii epavei, autoritatea maritimă rămânând 

obligată să-i dea concursul dacă îi va fi cerut. 

Art. 95. — În cazul naufragiului unui vas naţional în apele străine, autoritatea consulară română va face 

demersurile necesare în vederea operaţiunilor de salvare şi de scoatere. 

Art. 96. — Dacă retribuţiunea datorată persoanelor care au prestat un serviciu pentru ajutorarea şi 

scoaterea epavei, sau au furnizat mijloace în acest scop, nu a fost plătită de particularii care au condus operaţiunea 

scoaterii epavelor, ea este determinată de autoritatea maritimă în raport cu valoarea lucrurilor salvate, cu munca 

depusă şi cu riscurile întâmplate în cursul operaţiunilor de scoaterea vasului şi va fi plătită de ea cu sumele rezultate 

din vânzarea mărfurilor salvate. 

Art. 97. — Autoritatea maritimă, când conduce operaţiunile de scoaterea vasului, are facultatea de a vinde 

prin licitaţie publică mărfurile şi obiectele ce nu se pot păstra sau a căror îngrijire cere o cheltuială disproporţionată 

faţă de valoarea lor. 

De asemenea autoritatea maritimă poate să procedeze la vânzarea oricărui alt obiect salvat, când este 

necesar să se facă plata cheltuielilor de scoatere, pentru alimente şi repatrierea echipajului şi pentru a plăti cheltuielile 

de transport ale personalului autorităţii maritime care a trebuit să se deplaseze la locul sinistrului.  

Art. 98. — După terminarea operaţiunilor de scoaterea vasului naufragiat, autoritatea maritimă în 

circumscripţiunea căreia s-a întâmplat sinistrul, va face publicaţii pentru înştiinţarea persoanelor interesate, 

invitându-le să dovedească drepturile ce au asupra obiectelor salvate. 

Publicaţiunile se vor face prin afişarea înştiinţării la Căpităniile sau Oficiile de Port, la tribunal şi la 

camera de comerţ respectivă, precum şi într-unul din ziarele cele mai răspândite din ţară. 

Dacă au trecut trei luni de la data acestei înştiinţări, fără ca cei interesaţi să se prezinte înaintea autorităţii 

pentru a-şi valorifica drepturile, Direcţia Generală a Marinei Comerciale poate dispune vânzarea obiectelor prin 

licitaţie publică. Suma rezultată din vânzare, după ce s-au dedus sumele prevăzute la art. 96 şi 97, precum şi din 

îndeplinirea obligaţiunilor impuse de prezentul articol, se va depune la Cassa de Depuneri şi Consemnaţiuni la 

dispoziţia Subsecretariatului de Stat al Marinei.  

După un an de la data licitaţiei, dacă nici un interesat nu şi-a valorificat drepturile sale, sumele depuse se 

fac venit la bugetul general al statului, Ministerul Apărării Naţionale şi urmează a fi întrebuinţate pentru înzestrarea 

cu vase a corpului de poliţie pe apă. 

Art. 99. — Dacă în interiorul unui port sau al unui canal de acces, sau a locurilor necesare pentru intrarea şi 
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ieşirea vaselor, s-a scufundat un vas, proprietarul şi armatorul trebuie să se îngrijească de scoaterea acestuia şi să 

cureţe fundul pe cheltuiala lor în termenul ce se va fixa de autoritatea maritimă, după o expertiză.  

In caz de neîndeplinire a acestei obligaţiuni în termenul stabilit, autoritatea maritimă procedează la 

efectuarea operaţiunii de scoatere, iar epava şi toate lucrurile salvate devin proprietatea statului.  

Art. 100. — Cel care scoate mărfuri, materiale de inventar, instrumente, valori sau alte obiecte de 

provenienţă necunoscută, sau care se prezumă ca provenite din naufragii aruncate în mare sau fluviu, sau provenite 

din alt sinistru, sau găseşte obiecte plutind pe apă sau sub apă, sau găseşte obiecte aruncate de apă pe coastele mării, 

sau pe malurile fluviilor, în porturi, în bazinuri sau în canalele maritime, trebuie să le predea imediat autorităţilor 

maritime. 

Ei au dreptul numai la rambursarea cheltuielilor făcute şi la recompensă egală cu a treia parte din valoarea 

lor pentru obiectele găsite plutind, sau sub apă şi la o zecime pentru obiectele găsite pe plaje sau coaste, sau în alte 

locuri indicate în alineatul precedent. 

Art. 101. — Acei care n-au predat lucrurile indicate în cele două articole precedente decad din drepturile 

relative la recompensele stabilite de prezenta lege şi comit infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art. 543 din Codul 

Penal regele Mihai I. 

Publicaţiunea avizelor de găsirea lucrurilor, precum şi vânzarea lor se face în conformitate cu dispoziţiunile 

art. 98. 

Art. 102. — Sunt proprietatea statului armele, muniţiile, aparatele militare şi obiectele de valoare 

arheologică, istorică sau artistică, găsite în mare, în fluviu, pe coaste şi maluri şi care nu au fost reclamate timp de un 

an de proprietarii lor. 

Autoritatea maritimă va stabili recompensa acelora care au găsit şi predat aceste obiecte. 

Art. 103. — Valorile şi toate celelalte obiecte ce nu pot fi considerate nici ca provenite din sinistre maritime 

sau fluviale, nici ca aruncate de apă şi care ar fi scoase şi adunate în cursul navigaţiunii sau de-a lungul coastelor, 

malurilor, cheiurilor, în apele naţionale, în teritoriul porturilor, bazinurilor sau canalelor, plutind, sau sub apă, vor 

trebui să fie predate imediat, de acei ce le-au adunat, autorităţii maritime locale. 

Autoritatea maritimă locală ia măsurile necesare pentru păstrarea lucrurilor şi face publicaţiunile necesare 

de scoaterea sau găsirea lor, precum şi despre eventuala lor vânzare. Publicarea acestor anunţuri se va face după 

normele procedurale stabilite de art. 98. 

Cei care le-au scos, în afară de rambursarea cheltuielilor, au drept la o recompensă fixată de autoritatea 

maritimă. 

Dacă însă în timp de un an de la publicarea înştiinţării de scoatere, sau găsirea lucrurilor, acestea nu sunt 

reclamate de proprietari, proprietatea lor trece asupra statului, care va atribui obiectele instituţiunilor de stat cărora 

le pot fi folositoare, sau în caz când obiectele se vor vinde suma rezultată din vânzarea lor se va face venit la bugetul 

general al statului, Ministerul Apărării Naţionale şi urmează a fi întrebuinţate pentru înzestrarea cu vase a corpului 

de poliţie pe apă. 

In caz de neîndeplinire a obligaţiunilor de predare a obiectelor găsite, se aplică decăderile şi sancţiunile 

penale prevăzute în art. 101. 

Art. 104. — Când scoaterea lucrurilor este opera proprietarului şi a echipajului unui vas, recompensa 

respectivă trebuie să fie împărţită între proprietarul vasului şi echipaj, în proporţia stabilită de art. 114.  

CAPITOLUL XIII 

Asistenţa şi scoaterea vaselor 

Art. 105. — Orice comandant este obligat în măsura posibilităţii şi fără pericol serios pentru vas, echipaj sau 

pasageri să presteze asistenţă oricărei persoane găsită în mare în pericol de moarte.  

Proprietarul vasului nu este responsabil de neobservarea acestei dispoziţiuni. 
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Art. 106. — Orice fapt de asistenţă sau de salvare care a avut un rezultat folositor dă drept la remuneraţie 

echitabilă. 

Nici o remuneraţie nu este datorată dacă ajutorul prestaţiei rămâne fără rezultat folositor.  

Art. 107. — Remuneraţia este datorată şi în cazul când asistenţa sau salvarea au avut loc între vase 

aparţinând aceluiaşi proprietar. 

Art. 108. — Cuantumul remuneraţiei sau al despăgubirilor, precum şi repartizarea între salvatori, în lipsă 

de acord între cei interesaţi, este stabilit de autoritatea maritimă, în limitele competenţei sale, observându-se normele 

prevăzute la art. 112. 

Art. 109. — Nici un drept de desdăunare nu se cuvine, afară de convenţiunea contrarie, echipajului unui vas 

public de salvare. 

De asemenea nu au dreptul la desdăunare persoanele care au luat parte la operaţiuni de ajutor, în cazul 

când a existat un refuz expres şi raţional din partea navei ajutate. 

Art. 110. — Remorcherul are dreptul la remuneraţie pentru asistenţa sau salvarea vaselor remorcate sau a 

caricului lor dacă a prestat servicii excepţionale care n-au decurs din executarea contractului de remorcaj. 

Art. 111. — Orice convenţiune de asistenţă sau de salvare stipulată în momentul şi sub influenţa pericolului, 

poate, la cererea uneia din părţi, să fie anulată sau modificată de autoritatea maritimă, dacă aceasta consideră că 

clauzele stabilite în convenţiune nu sunt echitabile. 

In toate cazurile, când s-a stabilit că consimţământul uneia din părţi a fost viciat prin dol, prin ascunderea 

situaţiunii de fapt, sau în caz când remuneraţia fixată este prea mare sau prea mică în raport cu serviciul prestat, 

convenţiunea poate fi de asemenea anulată sau modificată de autoritatea maritimă, la cererea părţii interesate.  

Art. 112. — Criteriile după care se fixează remuneraţia pentru asistenţă sau salvare  

sunt: 

a) Succesul obţinut, sforţările şi meritele acelora care au dat ajutorul, pericolul prin care a trecut vasul 

asistat şi vasul salvator, timpul întrebuinţat, cheltuielile şi daunele suferite, riscurile de răspundere şi altele avute de 

salvatori, valoarea materialelor întrebuinţate în acest scop, ţinându-se seamă dacă e necesar de destinaţia specială a 

vasului salvator; 

b) Valoarea lucrurilor salvate. 

Aceste dispoziţiuni se aplică şi la repartizarea prevăzută la art. 114. 

Autoritatea maritimă poate reduce sau exclude remuneraţia când rezultă că salvatorii au făcut să fie 

necesară salvarea sau asistenţa din culpa lor, sau când s-au făcut vinovaţi de furt, de ascundere, sau de alte fapte 

frauduloase. 

Acţiunile derivând din operaţiuni de asistenţă sau salvare sunt îndreptate înaintea autorităţii maritime 

competente după normele cuprinse în prezenta lege. 

Art. 113. — Nici o remuneraţie nu este datorată acelora care au salvat numai vieţi omeneşti.  

Când cu ocazia asistenţei sau salvării vasului, sau încărcământului, s-au salvat şi vieţi omeneşti, salvatorii 

de vieţi umane au dreptul la o parte din remuneraţia datorată salvatorului vasului, caricului şi accesoriilor lor.  

Art. 114. — Repartizarea remuneraţiei pentru asistenţă sau salvarea datorită proprietarului vasului şi 

echipajului trebuie să fie făcută în modul următor: 

Dacă echipajul este înrolat cu timpul sau cu călătoria, jumătate din remuneraţie aparţine proprietarului 

vasului şi cealaltă jumătate este împărţită între comandant şi celelalte persoane ale echipajului, în proporţie cu 

retribuţiunea fixată în contractul de înrolare. 

Dacă echipajul este înrolat la parte, remuneraţia este cuprinsă în beneficiile călătoriei şi repartizată în 

acelaşi mod în care se împart beneficiile.  

Aceste dispoziţiuni se aplică şi în cazul când vasul se închiriază pentru un timp oarecare, iar în contractul 

de închiriere se stipulează că comandantul şi echipajul, deşi înrolat de navlositor, trec sub dependinţa şi sub ordinele 

celui care a navlosit vasul pentru tot ceea ce priveşte întrebuinţarea vasului şi destinaţiunea sa comercială. In acest 
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caz, din remuneraţia datorată pentru salvarea sau asistenţa prestată unui vas, se scad mai întâi sumele datorate 

pentru asistenţă şi salvarea comandantului şi echipajului, precum şi toate cheltuielile ce au fost necesare pentru 

efectuarea acestor operaţiuni, fiind cuprinse şi acelea pentru repararea daunelor suferite de vas şi pentru 

despăgubirile către persoane, iar suma rămasă se împarte în părţi egale între navlositor şi cel care a navlosit vasul.  

Art. 115. — Când un vas a naufragiat, sau din cauza oricărui alt sinistru s-a pierdut sau a fost abandonat de 

echipaj, sau chiar numai de comandant sau în orice alt caz de sinistru maritim sau fluvial, autoritatea maritimă 

respectivă procedează la anchetarea sinistrului în ceea ce priveşte cauzele şi împrejurările în care s -a produs şi ia 

măsurile necesare pentru a împiedica împrăştierea lucrurilor şi a elementelor utile pentru constatările ulterioare.  

Art. 116. — Au calitatea de a asista sau de a fi reprezentaţi în exercitarea anchetei făcută de autoritatea 

maritimă — sau de a fi audiaţi în contradictoriu cu persoanele chemate să depună — armatorul sau proprietarul 

vasului, asigurătorii, acei care au suferit pierderi sau daune de pe urma sinistrului şi oricine ar avea interes în ceea ce 

priveşte vasul sau încărcământul. 

Art. 117. — Autoritatea maritimă va ancheta cazul chiar sinistrul priveşte un vas sub pavilion străin.  

Organele de anchetă au facultatea de a face orice cercetări, de a proceda la interogatorul echipajului 

vasului străin sinistrat sau a altor vase martore la sinistru, înştiinţând organul consular respectiv.  

Art. 118. — Cercetările făcute, precum şi măsurile luate pentru conservarea urmelor evenimentului şi 

pentru împiedicarea împrăştierii lucrurilor şi obiectelor, în vederea verificărilor ulterioare sunt consemnate de 

autoritatea maritimă într-un proces-verbal şi trimise în copie Inspectoratului General de Navigaţie şi porturi în 

jurisdicţiunea căruia s-a întâmplat sinistrul sau se află primul port de sosire al vasului sau a naufragiaţilor, precum şi 

Direcţiunii Generale a Marinei Comerciale.  

Direcţiunea Generală a Marinei Comerciale poate institui o comisiune de anchetă a sinistrului pentru 

anchetarea cât mai completă a evenimentului petrecut. 

Art. 119. — Dacă în urma cercetărilor făcute asupra unui sinistru maritim sau fluvial, autoritatea maritimă 

sau comisiunea de anchetă a ajuns la concluzia că unul sau mai mulţi membri ai echipajului unui vas sau alte 

persoane s-au făcut vinovate de săvârşirea unei crime sau delict, va sesiza instanţa competentă, înaintându-i dosarul 

cercetărilor. 

Art. 120. — Competenţa de a ancheta este determinată de locul sinistrului sau de locul primului port de 

sosire al vasului sau a naufragiaţilor. 

Art. 121. — Pentru judecarea infracţiunilor de drept comun autoritatea maritimă constată faptele şi 

sesizează parchetul competent, conform normelor din Codul de Procedură Penală, înaintând actele constatatoare ale 

sinistrului maritim şi ale infracţiunii de drept comun. 

PARTEA a II-a 

Jurisdicţia maritimă 

CAPITOLUL I 

Competenţa judiciară civilă a autorităţilor maritime 

Art. 122. — Căpitanul de Port şi şeful Oficiului de Port judecă în primă şi ultimă instanţă litigiile maritime 

sau fluviale până la valoarea de 20.000 lei inclusiv, capital fără procente reclamate. 

Art. 123. — Sunt socotite litigii maritime sau fluviale: 

1. Stricăciunile sau avariile cauzate vaselor, instalaţiunilor peţitoare şi în general oricărui corp plutitor.  

2. Stricăciunile cauzate utilajului porturilor sau instalaţiunilor servind navigaţiunii.  

3. Plăţile şi salariile datorate marinarilor, precum şi tuturor celor ce profesează o meserie pe apă sau port.  

4. Plăţile lucrătorilor întrebuinţaţi pe vase sau a muncitorilor de port. 

5. Daunele cauzate prin întrebuinţarea instalaţiunilor de încărcare sau descărcare şi de manipulare a 

mărfurilor în port. 
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6. Daunele cauzate vaselor de plăşile şi uneltele de pescuit.  

7. Indemnităţile, plăţile şi recompensele datorate pentru asistenţa sau salvarea dată vaselor, instalaţiunilor 

sau corpurilor plutitoare în pericol sau naufragiate, sau pentru scoaterea resturilor acestora sau a mărfurilor înecate 

sau avariate. 

8. Retribuţiunile datorate: 

a) Pentru stivaj, descărcarea şi încărcarea vaselor; 

b) Pentru procurarea apei necesare; 

c) Pentru reparaţia sau pentru întreţinerea vaselor şi corpurilor plutitoare; 

d) Pentru operaţiunile de îmbarcare, debarcare, transbord sau depozitare; 

e) Pentru orice litigii asupra cantităţii sau calităţii mărfurilor transportate sau încărcate; 

f) Pentru operaţiunile de îmbarcare şi de debarcare ale mărfurilor, persoanelor sau a oricărui lucru la 

bordul vaselor sau a corpurilor plutitoare; 

g) Pentru aprovizionarea vaselor cu alimente, combustibil şi material, remorcaje, transporturi de călători  

şi mărfuri, executarea contractelor sau angajamentelor cu privire la transporturile şi operaţiunile pe apă.  

9. Retribuţiile, beneficiile, remuneraţiile, indemnităţile pentru hrană, cheltuielile de îngrijire şi de 

reîntoarcerea în port a acelor înrolaţi, precum şi prejudiciile cauzate de infracţiunile la normele legislative sau la 

convenţiunile privitoare la drepturile şi obligaţiunile ce derivă din contractele de înrolare. 

Pretenţiunile pot fi formulate şi susţinute fie direct, fie prin mandatari. 

Dispoziţiunile prezentului articol, cuprinse la alineatele: l, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 sunt aplicabile şi navelor de 

război. 

Art. 124. — Instanţele prevăzute la art. 122 au obligaţiunea de a încerca concilierea părţilor şi de a căuta, 

împreună cu ele, posilităţile de a soluţiona litigiul prin bună înţelegere. 

Dacă concilierea reuşeşte, rezultatul se va consemna într-o încheiere care va ţine loc de hotărâre definitivă. 

In caz contrar se va proceda la soluţionarea litigiului de urgenţă şi cu o procedură sumară. Deciziunea se va da după 

administrarea probelor şi după ascultarea părţilor, care vor putea fi asistate sau reprezentate de advocaţi.  

Deciziunea se poate da şi în lipsa uneia din părţi, dacă a fost citată însă, în mod regulat, pentru judecată.  

Deciziunile date de aceste instanţe vor trebui să fie redactate întocmai ca hotărârile judecătoreşti, semnate 

de căpitanul sau şeful Oficiului de Port care a pronunţat hotărârea şi de funcţionarul care a fost delegat pentru a 

îndeplini oficiul de grefier, numerotate şi trecute în extras într-un registru anume întocmit de autoritatea maritimă.  

Art. 125. — Deciziunile se pronunţă cu drept de recurs. 

Recursul trebuie să fie declarat la tribunalul respectiv în termen de 15 zile. Termenul se socoteşte pe zile 

libere şi curge de la pronunţare pentru prezenţi şi de la comunicare pentru absenţi.  

Recursul se judecă de către tribunalul respectiv, după normele dreptului comun. In caz de casare instanţa 

va evoca fondul. 

Deciziunile sunt executorii. Recursul nu suspendă executarea decât în caz de consemnare integrală a sumei.  

Art. 126. — În litigiile prevăzute la art. 123, care ar avea o valoare mai mare de 20.000 lei, căpitanul portului 

poate să încerce o soluţionare prin bună înţelegere, când a fost sesizat de cererea uneia din părţi. În cazul când şi 

cealaltă parte consimte la conciliere, el are rolul unui mediator.  

Părţile, personal sau prin mandatari, vor încerca soluţionarea litigiului împreună cu căpitanul portului şi 

sub conducerea sa. Dacă acordul reuşeşte, încheierea de conciliaţiune este subscrisă de mediator, de părţi şi de acela 

care a funcţionat ca grefier. Încheierea echivalează cu o hotărâre definitivă. Dacă acordul nu reuşeşte, căpitanul 

portului face o încheiere prin care constată împrejurările de fapt expuse de părţi.  

Art. 127. — Conflictele de jurisdicţiune între instanţele prevăzute la art. 122 sau între ele şi instanţele de 

drept comun, se reglementează după prevederile procedurii civile. 

Instanţele prevăzute la art. 122 sunt asimilate cu judecătoriile de pace. 

Art. 128. — Actele şi faptele prevăzute la art. 123 sunt supuse taxelor de timbru şi înregistrare prevăzute de 
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legile în vigoare. 

Acţiunile individuale ale marinarilor, lucrătorilor sau muncitorilor, prevăzute la art. 123, care nu depăşesc 

valoarea de 20.000 lei, sunt scutite de orice taxe de timbru. 

Art. 129. — Acţiunile ce decurg din abordajul vaselor sau a corpurilor plutitoare şi din orice alt sinistru 

maritim se vor intenta: 

1. Înaintea autorităţilor maritime a locului unde s-a întâmplat faptul, dacă sinistrul a avut loc în apele 

naţionale. 

2. Înaintea autorităţilor maritime a primului port de sosire, dacă faptul a avut loc în afară de apele 

naţionale. 

3. La autoritatea maritimă desemnată de reclamant, în cazul când vasul a naufragiat sau dispărut.  

Pentru celelalte litigii indicate la art. 123, acţiunile vor fi intentate înaintea autorităţii maritime a locului 

unde s-a petrecut faptul, sau a portului unde s-a oprit vasul. 

CAPITOLUL II 

Tribunalele Arbitrale Maritime 

Art. 130. — Pe lângă Căpitănia de Port funcţionează un Tribunal Arbitral Maritim. 

Aceste tribunale judecă în primă şi ultimă instanţă litigiile prevăzute la art. 123, care au o valoare mai 

mare de 20.000 lei 

De asemenea aceste instanţe vor putea judeca orice alt litigiu maritim sau fluvial, sau în legătură  cu 

comerţul pe apă, dacă competenţa acestei instanţe a fost stabilită printr- un act de compromis sau chiar printr-o 

clauză compromisorie specială inserată într-o convenţiune. 

Tribunalul Arbitral Maritim îşi exercită atribuţiunile sale în circumscripţiunea teritorială a tribunalului de 

judeţ. În cazul când în această circumscripţiune teritorială se vor găsi mai multe Căpitănii de Port, va funcţiona un 

singur tribunal arbitral maritim. 

Art. 131. — Tribunalele Arbitrale Maritime se înfiinţează şi se desfiinţează prin deriziunea Ministerului de 

Justiţie, la cererea Subsecretariatului de Stat al Marinei.  

Până la înfiinţarea Tribunalului Arbitral Maritim rămân competente de a judeca instanţele de drept 

comun. 

Art. 132. — Tribunalul Arbitral Maritim este compus din primul-preşe dinte sau preşedintele tribunalului, 

ca preşedinte, din căpitanul portului respectiv şi dintr-un arbitru, tras la sorţi din lista arbitrilor desemnaţi anual de 

Subsecretariatul de Stat al Marinei, ca membri. 

Funcţiunea de grefier va fi îndeplinită de un funcţionar delegat de Căpitănia Portului.  

Art. 133. — In fiecare an, în luna ianuarie, Subsecretariatul de Stat al Marinei va desemna un număr de 10 

arbitri pe lângă fiecare Tribunal Arbitral Maritim.  

Pot fi numiţi arbitri ofiţerii de marină comercială, reprezentanţii întreprinderilor particulare de navigaţie 

maritimă şi fluvială şi reprezentanţii camerelor de comerţ şi industrie din oraşele unde funcţionează Tribunalul 

Arbitral Maritim. 

Art. 134. — Tribunalul Arbitral Maritim se constituie pentru fiecare litigiu deferit judecăţii sale. 

Preşedintele Tribunalului Arbitral Maritim va proceda la tragerea la sorţi a arbitrului şi a supleantului 

său. 

Art. 135. — Arbitrul nu poate refuza însărcinarea decât pentru motive temeinice, apreciate de preşedinte. 

Arbitrul care, fără motive temeinice, va lipsi de la termenul de judecată, va fi amendat de către preşedinte 

cu 1.000 lei. In caz de repetare a abaterii, amenda va fi de la 5.000 la 100.000 lei.  

Amenda se va executa şi încasa în conformitate cu dispoziţiunile codului de procedură fiscală şi se va face 

venit la bugetul general al statului, Ministerul Apărării Naţionale. 
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Art. 136. — In caz de împiedecarea preşedintelui de a judeca, acesta va fi înlocuit de drept în compunerea 

tribunalului de către magistratul care îi va ţine locul, conform Legii pentru organizarea judecătorească.  

Dacă căpitanul portului este împiedicat de a judeca, acesta va fi înlocuit de un alt funcţionar delegat de 

către Direcţia Generală a Marinei Comerciale.  

Cererile pentru recuzarea preşedintelui se vor judeca conform Legilor de procedură civilă şi de organizare 

judecătorească, de către tribunalul din care face parte preşedintele. 

Cererile de recuzare, prezentate de părţi, în contra căpitanului portului sau a arbitrului, vor fi judecate de 

către preşedinte. 

Art. 137. — înainte de începerea judecăţii arbitrii vor depune jurământul prevăzut de art. 218 din Codul de  

Procedură Civilă. 

Art. 138. — Pentru litigiile de competenţa Tribunalului Arbitral Maritim se va urma procedura din Codul 

de Procedură Civilă şi Legea de accelerarea judecăţilor.  

Art. 139. — Căpitanul portului va primi cererea şi o va trimite de urgenţă preşedintelui Tribunalului 

Arbitral Maritim, care va fixa termenul şi va dispune citarea părţilor pentru ziua judecăţii.  

Procedura se va îndeplini sau prin autoritatea maritimă locală, sau prin corpul portăreilor, în conformitate 

cu dispoziţiunile din procedura civilă, prin comisariatele de poliţie în comunele urbane şi prin autorităţile comunale 

din comunele rurale, potrivit art. 68 din Legea judecătoriilor de pace. 

Termenul de judecată va fi de cel puţin 15 zile de la primirea citaţiei de către parte. In cazuri însă de 

urgenţă şi când natura operaţiunilor, care au prilejuit litigiul nu poate suferi amânare, preşedintele tribunalului va 

putea micşora acest termen la timpul strict necesar, pentru ca pârâtul să-şi poată pregăti apărarea sa. 

Art. 140. — Părţile se pot înfăţişa în persoană sau prin procuratori şi pot fi asistate de avocaţi. 

Dezbaterile vor fi publice. 

Părţile se vor folosi de toate probele, potrivit codului de comerţ. Proba cu martori însă nu va fi admisă 

decât dacă a fost cerută prin acţiune, la care s-a alăturat şi lista cu numele şi domiciliul martorilor. 

Pârâtul care a cerut proba cu martori va fi obligat să prezinte în termen de 3 zile de la admiterea probei 

lista cu numele şi domiciliul martorilor, sub pedeapsa de a fi decăzut din acest probatoriu. 

Părţile interesate sunt obligate a depune odată cu cererea şi cheltuielile ce se vor ocaziona cu înaintarea 

citaţiunilor şi onorariile experţilor. Preşedintele va putea emite mandate de aducere în contra martorilor şi experţilor 

care lipsesc. 

Art. 141.— Preşedintele va putea, fie la intentarea acţiunii, fie în timpul judecăţii, să ordone orice măsuri de 

asigurare prevăzute de legile comerciale şi civile. În toate cazurile aceste măsuri nu se vor putea ordona decât pe baza 

unei cauţiuni în numerar sau efecte publice al cărei cuantum va fi fixat de către preşedinte. 

Măsurile de asigurare vor putea fi ridicate la cererea pârâtului, prin consemnare la o cassă publică a valorii 

litigiului. 

Preşedintele are conducerea dezbaterilor, precum şi poliţia şedinţei conform regulilor din procedura civilă.  

Art. 142. — Tribunalul Arbitral Maritim judecă conform dispoziţiunilor prezentei legi şi legilor comerciale.  

În caz când părţile au prevăzut în actul de compromis, în convenţiune sau fac declaraţiune în faţa instanţei, 

că consimt a fi judecate numai după echitate, instanţa va putea judeca pricina potrivit voinţei părţilor, înţelegându-se 

prin aceasta că părţile au renunţat la dreptul de recurs. 

Tribunalul va putea cere părţilor memorii scrise sumar.  

În lipsa părţilor sau a uneia din ele judecata se va pronunţa numai pe baza actelor şi memoriilor ce i se vor 

depune. 

Art. 143. — Hotărârile se dau cu majoritate de cel puţin 2 voturi, de îndată, sau cel mai târziu în trei zile de 

la închiderea dezbaterilor. Hotărârile vor fi motivate şi semnate de membrii tribunalului şi grefier, în cel mult 5 zile 

de la pronunţare. În caz de împiedecare sau refuz de a semna hotărârea de către arbitru, aceasta va fi semnată de 
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către preşedinte. Refuzul arbitrului de a semna hotărârea va fi sancţionat conform art. 135. 

Art. 144. — Hotărârile se pronunţă cu drept de recurs pentru părţi la Curtea de Apel respectivă, în termen 

de 30 zile libere de la comunicarea deciziei. 

Recursul se va adresa Curţii de Apel care dispune comunicarea lui intimatului şi va fixa termenul de 

judecată în cel mult 15 zile de la primirea recursului.  

In caz de casare se va proceda conform dispoziţiunilor legale de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, instanţa de casare va evoca fondul.  

Art. 145. — Recursul nu suspendă executarea decât dacă partea condamnată va consemna suma la care a 

fost obligată, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de judecată. 

Suspendarea se va acorda de către preşedintele Curţii de Apel pe cale de ordonanţă.  

Art. 146. — Executarea hotărârilor Tribunalului Arbitral Maritim se va face potrivit normelor din dreptul 

comun. 

Art. 147. — Contestaţia la executare se va putea face de orice parte interesată, potrivit dreptului comun, 

înaintea Tribunalului Arbitral Maritim. 

Executarea va putea fi suspendată de preşedinte, care va obliga partea contestatoare la depunerea unei 

cauţiuni. 

Art. 148. — Dispoziţiunile art. 127, 128, al. l şi 129, sunt aplicabile şi la Tribunalele Arbitrale Maritime.  

La începutul fiecărui an Subsecretariatul de Stat al Marinei va fixa cuantumul indemnizaţiilor de şedinţă 

cuvenite judecătorilor şi grefierului Tribunalelor Arbitrale Maritime.  

Reclamantul are obligaţiunea de a consemna la Căpitănia Portului, odată cu introducerea acţiunii, o sumă 

fixată de pe preşedinte, ce va reprezenta cu aproximaţie cuantumul indemnizaţiilor cuvenite membrilor tribunalului. 

Această sumă se consideră a fi cheltuieli de judecată. 

CAPITOLUL III 

Competenţa judiciară penală a autorităţilor maritime 

Art. 149. — Căpitanul portului constată infracţiunea la prezenta lege, precum şi la regulamentele de 

navigaţie şi porturi, comise în circumscripţiunea sa. 

Infracţiunile la prezenta lege, pentru care se prevăd pedepse cu închisoarea, sunt de competenţa 

Tribunalului Maritim, care le va judeca după normele prevăzute în Legea pentru organizarea marinei comerciale.  

Art. 150. — Constatarea infracţiunilor se face printr-un proces-verbal, încheiat în conformitate cu 

dispoziţiunile procedurii penale. 

Art. 151. — Căpitanul portului aplică sancţiunile la contravenţiunile prevăzute de prezenta lege, când 

pedeapsa prevăzută este numai amenda. 

În acest caz el este obligat să prevadă în cuprinsul procesului-verbal constatator pe lângă amenda pe care o 

aplică contravenientului şi denumirea infracţiunii care constituie obiectul învinuirii, menţionând textul de lege aplicat.  

Art. 152. — Procesul-verbal de sancţionare va fi supus aprobării primului- preşedinte sau preşedintelui 

tribunalului local. 

În cazul când Căpitănia sau Oficiul de Port funcţionează într-o localitate unde nu există tribunal, 

aprobarea se va da de către judecătorul-şef al judecătoriei de pace de care depinde Căpitănia sau Oficiul de Port. 

Magistratul va verifica procesul-verbal, putându-l confirma în total, modifica sau anula în termen de 48 ore 

de la primire, sub sancţiune disciplinară. 

Procesul-verbal de constatare aprobat de magistrat este executoriu. 

Art. 153. — Pentru contravenţiunile sancţionate cu amendă, până la maximum 5.000 lei inclusiv, procesul-

verbal devine executoriu fără a mai fi necesară aprobarea magistratului.  

Căpitanul portului dispune încasarea amenzii aplicate sub luare de dovadă.  
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Art. 154. — În contra hotărârii comandantul va putea declara recurs la tribunalul competent în termen de 10 

zile de la comunicare. 

Comunicarea hotărârii se va face din oficiu de către instanţa judecătorească, în conformitate cu normele 

Codului de Procedură Penală, la domiciliul indicat în procesul-verbal. 

Recursul se judecă în toate cazurile de către completul tribunalului.  

Recursul suspendă executarea numai în cazul când recurentul va consemna o sumă de bani egală cu 

cuantumul amenzii aplicate. 

Art. 155. — Autoritatea maritimă primeşte reclamaţiunile şi plângerile relative la orice infracţiune 

petrecută pe vase, în porturi, pe coaste şi pe maluri, face cercetări şi în caz de vinovăţie, în limita competenţei sale, 

procedează în conformitate cu prezenta lege. 

Dacă din cercetări reiese că fapta sau faptele constituie un delict maritim, o crimă maritimă, sau o 

infracţiune de drept comun, autoritatea maritimă sesizează instanţele competente pentru a judeca aceste infracţiuni.  

Autoritatea maritimă va fi înştiinţată de orice abateri disciplinare sau orice infracţiune petrecută la bordul 

vaselor române, în vederea sancţionării vinovaţilor. 

Art. 156. — Afară de amenzile la care sunt condamnaţi, contravenienţii pot fi urmăriţi pentru reparaţiunea 

tuturor prejudiciilor cauzate prin fapta lor. 

În cazul când judecarea acţiunii penale este de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun,  

autoritatea maritimă este obligată să pună la dispoziţia acestei instanţe toate probele strânse în cursul infracţiunii.  

Art. 157. — Subsecretariatul de Stat al Marinei are dreptul de a da ordonanţe în condiţiunile prevăzute la 

art. 580 din Codul Penal. 

Aceste ordonanţe se vor aplica numai în circumscripţiunea porturilor şi apelor naţionale şi vor prevede 

pedepse sancţionate numai cu amendă până la 5.000 lei inclusiv.  

Constatarea contravenţiunilor şi aplicarea amenzilor prevăzute în ordonanţe se vor face de  Căpitănia sau 

Oficiul de Port, conform normelor din prezenta lege. 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţiuni relative la aplicarea amenzilor 

Art. 158. — Amenzile pronunţate de autoritatea maritimă pentru contravenţiuni se încasează de Căpităniile 

şi Oficiile de Porturi şi se varsă la administraţia financiară respectivă, care se vor face venit la bugetul general al 

statului, Ministerul Apărării Naţionale, urmând a fi întrebuinţate pentru înzestrarea cu vase a corpului de poliţie pe 

apă. 

In caz de recidivă contravenienţii vor fi pedepsiţi cu îndoitul maximului amenzii.  

Este recidivă pentru vasele de mare când contravenţiunile au fost comise fără ca vasul să fi părăsit apele 

naţionale. 

Este recidivă pentru vasele fluviale când contravenţiunile au fost săvârşite în decursul unui an.  

Art 159. — Hotărârile rămase definitive se execută conform regulamentelor din Codul de Procedură Penală. 

Dacă contravenienţii nu plătesc amenda, dosarul se va trimite din oficiu primului procuror al tribunalului competent 

pentru ca parchetul să transforme amenda în zile de muncă sau închisoare poliţienească, conform Codului Penal şi 

Codului de Procedură Penală. 

Art. 160. — Termenele prevăzute de lege pentru executarea pedepselor se modifică după cum urmează:  

a) Amenzile pronunţate în contra unei persoane aflate la bordul vaselor se vor executa înainte de plecarea 

vasului; 

b) Persoanele condamnate, fără domiciliu cunoscut şi care nu fac parte din echipaj, vor putea fi obligate să 

plătească amenda imediat. 

In acest ultim caz hotărârea primei instanţe devine executorie, iar condamnatul dimpreună cu dosarul 
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cauzei va fi înaintat parchetului respectiv pentru aplicarea imediată a dispoziţiunilor art. 158. 

Executarea se suspendă dacă condamnatul declară recurs şi consemnează integral suma.  

CAPITOLUL V 

Dispoziţiuni speciale privitoare la procedura în materie penală 

Art. 161. — Inspectorii generali de navigaţie şi porturi, Căpitanii de Port, şefii Oficiilor de Port şi ofiţerii de 

port în subordine, sunt ofiţeri de poliţie judiciară. Ei vor constata şi urmări orice infracţiune maritimă sau fluvială şi 

de drept comun, săvârşită în apele, porturile, radele, canalele, coastele şi malurile române în jurisdicţiunea lor.  

Dacă infracţiunile s-au comis la bord în timpul navigaţiei, comandantul, conducătorul sau cârmaciul, 

constată faptul încheind proces-verbal. La sosirea în port ei vor trebui să înainteze autorităţii maritime actele dresate 

împreună cu infractorii. 

Art. 162. — Pentru persoanele din echipaj şi pentru călători vasul este considerat ca domiciliu legal în ceea 

ce priveşte procedura. 

PARTEA a III-a 

Navigaţiunea şi operaţiunile vaselor în apele naţionale 

CAPITOLUL I 

Pescuitul 

Art. 163. — Pescuitul în apele navigabile, precum şi în porturi, bazinuri şi lacuri navigabile în legătură cu 

marea sau cu Dunărea este rezervat cetăţenilor români şi vaselor de pescuit române.  

Art. 164. — În afară de condiţiunile cerute de Legea privitoare la modificarea, completarea şi unificarea 

dispoziţiunilor din Legea asupra pescuitului din 10 octombrie 1896, publicată în Monitorul Oficial nr. 272 din 23 

noiembrie 1939, persoanele care exercită profesiunea de pescar în apele navigabile vor trebui să fie înscrise în 

registrele autorităţilor maritime. 

Fiecare vas sau ambarcaţiune care exercită pescuitul va trebui să fie înscris în registrele portului şi să fie 

prevăzut cu un rol de echipaj sau rol de barcă neperimat, eliberat de autoritatea maritimă.  

Rolul de echipaj şi cel de barcă au valabilitatea timp de un an. 

Art. 165. — Autoritatea maritimă aplică dispoziţiunile asupra pescuitului prevăzute în această lege, precum 

şi acelea conferite ei de alte legi speciale.  

Art. 166. — In limitele porturilor pescuitul cu vase sau alte ambarcaţiuni, precum şi pescuitul de pe mal cu 

unelte de mână nu se poate face fără autorizaţia specială a autorităţii maritime.  

Art. 167. — Pescarii, precum şi barcazele care transportă peştele, nu pot efectua transporturi de călători 

decât în cazuri excepţionale şi numai cu permisiunea autorităţii maritime. 

Art. 168. — Este oprit a se face garduri şi a se aşeza unelte fixe în porturi, în canalul Dunării, pe Prut şi pe 

canalul Bega şi în genere în apele navigabile, fără permisiunea autorităţii maritime.  

Art. 169. — Pescarii aflaţi pe vasele şi ambarcaţiunile autorizate de a face pescuitul sunt obligaţi să dea 

concursul cerut în caz de nevoie, autorităţii maritime sau autorităţii însărcinată cu poliţia frontierei.  

CAPITOLUL II 

Pilotajul 

Art. 170. — Pilotajul este obligatoriu în porturi, ape, rade, canale, bazinuri, în care a fost instituit prin 

decizia Subsecretariatului de Stat al Marinei şi numai pentru categoria de vase pentru care a fost instituit.  

Art. 171. — Pentru a putea exercita pilotajul, piloţii trebuie să posede brevetul eliberat de Direcţia Generală 
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a Marinei Comerciale. 

Art. 172. — Aparţine pilotului dreptul de a indica drumul şi de a asista pe comandantul vasului în 

determinarea manevrelor necesare pentru urmarea drumului indicat. 

La sosirea vasului, pilotul nu poate părăsi vasul până ce acesta nu a fost ancorat sau legat la locul destinat. 

La plecarea vasului pilotul nu poate părăsi vasul până ce acesta nu a ieşit din zona de pilotaj.  

Pilotul nu este responsabil de modul cum îşi îndeplineşte funcţiunea sa şi în special de consecinţele 

manevrelor făcute după indicaţiile sale. 

Art. 173. — Comandantul este obligat să dea pilotului datele necesare asupra caracteristicilor vasului.  

In timpul cât este la bord pilotul nu înlocuieşte pe comandant la comanda vasului, acesta continuă a fi 

răspunzător de manevra vasului său şi de orice daune rezultate din manevră.  

Art. 174. — In timpul rămânerii la bordul vasului ce este însărcinat să piloteze, pilotul are dreptul la hrană 

şi locuinţă în aceleaşi condiţiuni ca şi ofiţerii bordului. 

Art. 175. — Taxele de pilotaj vor fi fixate prin decizia Subsecretariatului de Stat al Marinei.  

Taxele de pilotaj se socotesc: 

Pentru vasele de mare, la tonajul de registru net calculat după normele române.  

Pentru vasele de navigaţiune fluvială fără propulsiune proprie, la capacitatea lor maximă în tone metrice. 

Pentru vasele de navigaţiune fluvială cu propulsiune proprie (remorchere, vase de pasageri) la 

deplasamentul lor în tone metrice. 

Art. 176. — Sumele încasate din taxele de pilotaj se vor face venit la bugetul general al statului, Ministerul 

Apărării Naţionale şi vor servi pentru întreţinerea serviciului de pilotaj şi de poliţie a navigaţiunii.  

Art. 177. — Sunt scutite de plata taxelor de pilotaj: 

a) Vasele de război române şi străine; 

b) Vasele întrebuinţate la un serviciu public de întreţinere sau de poliţie a navigaţiunii;  

c) Vasele de plăcere şi de sport. 

Art. 178. — Prin regulamentul acestei legi se vor stabili: 

a) Normele pentru recrutarea piloţilor; 

b) Normele pentru serviciul de pilotaj. 

CAPITOLUL III 

Navigaţiuni şi operaţiuni rezervate pavilionului român 

Art. 179. — Următoarele navigaţiuni şi operaţiuni sunt rezervate vaselor, ambarcaţiunilor şi instalaţiunilor 

plutitoare sub pavilion român, în porturile şi apele naţionale:  

a) Remorcajul în porturi, rade şi bazinuri; 

Remorcherele nu pot face remorcaje în porturi, rade, bazinuri, decât cu autorizaţia specială a autorităţii 

maritime. Remorcherele care nu posedă o asemenea autorizaţie specială pot fi autorizate a face manevra vaselor cu 

care pleacă în port. 

Remorcherele diferitelor societăţi de navigaţie pot fi autorizate a  face manevra vaselor lor, chiar dacă 

aceste vase nu au sosit sau nu pleacă cu aceste remorchere; 

b) Remorcajele între porturile româneşti, afară numai dacă convenţiuni speciale prevăd altfel;  

c) Serviciul de pilotaj. 

Acest serviciu nu poate fi efectuat decât cu personalul şi vasele autorităţii maritime. 

Navigaţiunea de pescuit în apele naţionale, în porturi, rade, bazinuri, nu poate fi efectuată decât cu vase sau 

ambarcaţiuni sub pavilion român; 

d) Cabotajul între porturile române şi apele naţionale, afară de cazul când tratate speciale sau 

convenţiuni prevăd altfel; 
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e) Transporturile de călători în şi între porturile române, precum şi în apele naţionale.  

Aceste transporturi nu pot fi efectuate decât cu vase speciale autorizate de Subsecretariatul de Stat al 

Marinei; 

f) Serviciul de asistenţă şi de salvare a vaselor, persoanelor şi mărfurilor;  

g) Serviciile de interes local. 

Legarea şi dezlegarea vaselor, transporturi cu ambarcaţiuni sau bacuri de călători, mărfuri şi alimente, băi 

şi mori plutitoare, transborduri cu elevatoarele plutitoare, macarale flotante şi fixe, drăgi, pontoane de acostare, 

depozite flotante pentru aprovizionarea vaselor, depozite flotante de cereale. 

PARTEA IV-a 

Domeniul public maritim şi fluvial 

CAPITOL UNIC 

Definiţiuni, delimitare, reglementare 

Art. 180. — Domeniul maritim şi fluvial depinde de Subsecretariatul de Stat al Marinei, care reglementează 

întrebuinţarea lui şi exercită poliţia în concordanţă cu celelalte administraţiuni interesate. 

Art. 181. — Toate lucrările făcute pentru dezvoltarea navigaţiei maritime sau fluviale, pentru înfiinţarea, 

mărirea sau modernizarea porturilor, posturilor de semnalizare necesare navigaţiunii, construirea de şantiere sau 

docuri, sunt considerate că folosesc în acelaşi timp tuturor şi fiecăruia în mod actual şi deci constituie cazuri de 

utilitate publică. 

Art. 182. — Exproprierea bunurilor imobile pentru realizarea scopurilor din articolul precedent se face pe 

baza dispoziţiunilor Legii de expropriere pentru cauză de utilitate publică din 20 octombrie 1864 cu modificările 

ulterioare. 

Art. 183. - Este oprit de a face şanţuri, canale sau instalaţii, care ar împiedica trecerea în lungul căii de 

halaj. 

In cazuri excepţionale când necesitatea va cere să se facă canaluri sau şanţuri, în lungul căii de halaj, va 

trebui să restabilească comunicaţia după instrucţiunile date de Direcţia Generală a Marinei Comerciale.  

Art. 184. — Orice teren, mal sau suprafaţă de apă, care vor fi recunoscute prin decretul conducătorului 

statului că sunt de utilitate publică (comunicaţie pe apă, navigaţiuni, porturi militare, porturi comerciale), vor fi 

expuse servitutilor maritime sau fluviale. 

Art. 185. — Aceste servituti constau în interzicerea pentru oricine de a deschide pe aceste terenuri drumuri, 

a face şanţuri, construcţii de orice fel, de a face îngrădiri, de a face cultură, de a sădi pomi, în sfârşit de a face orice 

alte lucrări care ar putea împiedica circulaţia, sau ar ascunde sau stânjeni amenajările aduse terenurilor şi malurilor 

în folosul navigaţiei, porturilor sau lucrărilor militare, fără autorizaţia Subsecretariatului de Stat al Marinei. 

Suprimarea sau modificarea construcţiilor vremelnice, îngrădirilor, săpăturilor, drumurilor, plantaţiunilor 

şi a oricăror obstacole, în fiinţă la data publicării acestei legi sau a decretării de utilitate publică, poate fi ordonată de 

Subsecretariatul de Stat al Marinei în limitele servitutilor de mai sus, în schimbul unei indemnităţi.  

Dacă suprimarea se referă la alte construcţii decât cele ţinute la alineatul precedent, ele vor fi expropriate.  

Lucrările făcute contrar dispoziţiunilor prezentei legi, după data publicării decretului prevăzut de art. 184, 

vor fi desfiinţate de Subsecretariatul de Stat al Marinei, după o constatare judecătorească, în contul 

contravenientului, care ar putea fi urmărit pentru valoarea cheltuielilor făcute. 

Art. 186. — Autorităţile judeţene şi comunale în raza cărora se află aceste terenuri se vor îngriji de 

respectarea dispoziţiunilor prezentei legi cu privire la serviciile maritime sau fluviale, precum şi de paza şi 

întreţinerea semnalelor de delimitare şi recunoaştere. 

Art. 187 --------- Subsecretariatul de Stat al Marinei poate prescrie balizaje şi semnale  

de noapte şi de zi pe tot cuprinsul mărilor şi apelor în punctele pe care le va socoti periculoase navigaţiunii şi a stabili 

modul şi condiţiunile în care să se efectueze aceste semnalizări. Cheltuielile de instalaţie şi de întreţinere vor fi 
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suportate de autorităţile însărcinate cu întreţinerea navigaţiei şi a porturilor.  

Art. 188. — Instalarea de poduri, cabluri submarine, cabluri aeriene, pe terenurile, malurile sau apele 

supuse servitutilor maritime sau fluviale, se vor face numai cu autorizarea prealabilă a Direcţiunii Generale a Marinei 

Comerciale. 

Art. 189. — Numai în cazul când stabilirea servituţilor maritime sau fluviale ar aduce proprietăţilor grevate 

o pagubă actuală şi certă, proprietarii şi toţi acei care sunt păgubiţi vor avea dreptul de a cere acoperirea 

prejudiciului suferit. 

Art. 190. — In cazul când părţile nu se învoiesc, despăgubirile vor fi acordate de către instanţele 

judecătoreşti competente după dreptul comun.  

Art. 191. — Oricine are o proprietate apropiată domeniului maritim şi fluvial şi voieşte să facă lucrări noi 

într-o rază de 30 metri de la marginea domeniului, trebuie să facă cunoscut aceasta  autorităţii maritime. 

Subsecretariatul de Stat al Marinei dacă apreciază că lucrările proiectate pot aduce prejudicii intereselor 

generale domeniale sau siguranţei traficului sau navigaţiunii, poate să oprească executarea lucrărilor sau să impună 

acestora limite sau condiţiuni. 

Zona de 30 metri poate fi mărită în unele regiuni; constatarea necesităţii se va face prin decretul 

conducătorului statului. 

Art. 192. — Autoritatea maritimă poate acorda particularilor folosinţa 

temporară a unor zone determinate din domeniul maritim, pentru instalarea de industrii sau pentru diferite 

operaţiuni de port. 

Concesiunile sunt revocabile în orice timp, în total sau în parte. 

PARTEA V-a 

CAPITOL UNIC 

Întreprinderile de comerţ maritime şi fluviale 

Art. 193. — Întreprinderile de comerţ maritime şi fluviale de orice categorie, societăţile de navigaţiune, 

agenţiile de vapoare, reprezentanţe de armatori, aprovizionatorii de vase, birourile de expediţiune pe apă, trebuie să 

îndeplinească condiţiunile cerute de Codul Comercial sau din orice alte legi speciale, precum şi din prezenta lege. 

Art. 194. ~ Aceste întreprinderi nu vor putea fi înscrise în registrul de comerţ înainte de a fi obţinut 

autorizarea specială a Consiliului de Miniştri, în urma propunerii Ministerului Apărării Naţionale. 

Această autorizaţie specială va fi dată de către Consiliul de Miniştri, pe baza referatului Ministerului 

Apărării Naţionale, care va trebui să cuprindă date asupra următoarelor împrejurări de fapt:  

a) Seriozitatea întreprinderii; 

b) Capitalul social; 

c) Scopul urmărit; 

d) Naţionalitatea şi originea etnică a proprietarului, a asociaţilor şi personalului întreprinderii;  

e) Utilitatea întreprinderii în raport cu dezvoltarea flotei comerciale româneşti;  

f) Depunerea unei garanţii în numerar, al cărei cuantum va fi stabilit după norme precise, prezentate de 

Subsecretariatul de Stat al Marinei. 

Dacă Consiliul de Miniştri aprobă, autorizaţia va fi acordată în cel mai scurt timp solicitatorului, de către 

Ministerul Apărării Naţionale, Subsecretariatul de Stat al Marinei. 

Art. 195. — întreprinderile prevăzute la art. 193 nu se vor putea asocia sub nici o formă fără autorizaţia 

specială a Consiliului de Miniştri, în urma propunerii Subsecretariatului de Stat al Marinei.  

Subsecretariatul de Stat al Marinei are dreptul de a controla activitatea acestor asociaţiuni, iar în caz când 

această activitate va fi găsită că este contrară legilor sau dăunătoare intereselor statului, va cere Consiliului de 
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Miniştri să hotărască ridicarea autorizaţiei de funcţionare. 

Art. 196. — Întreprinderile menţionate la art. 193 se vor conforma în ceea ce priveşte personalul Legii 

pentru utilizarea personalului românesc în întreprinderi.  

PARTEA Vl-a 

Infracţiuni şi pedepse 

Art. 197. — Comandantul, conducătorul, cârmaciul sau mecanicul unui vas care se îmbată în timpul când 

este însărcinat cu conducerea vasului sau a maşinilor, se pedepseşte cu închisoare corecţională până la 6 luni, cu 

amendă de la 200-5.000 lei şi cu suspendarea dreptului la comandă până la 2 ani. 

În caz de recidivă, suspendarea dreptului la comandă este definitivă. 

Art. 198. — Comandantul, conducătorul, cârmaciul sau persoana de pe vas care nu se conformează 

măsurilor ordonate de autoritatea maritimă în legătură cu manevra vaselor sau cu siguranţa vasului, a navigaţiunii  şi 

porturilor, se pedepseşte cu închisoarea corecţională până la 6 luni sau cu amendă de la 500-50.000 lei. 

Art. 199. — Proprietarul, comandantul, conducătorul sau cârmaciul vasului, care nu are la vas aparatele 

sanitare şi de salvare fixate de autoritatea maritimă sau care nu întreţine aceste aparate în bună stare pentru a putea 

servi la orice moment se pedepseşte cu închisoarea corecţională până la 3 luni şi o amendă de la 500 -50.000 lei. 

Art. 200. — Proprietarul, comandantul, conducătorul sau cârmaciul vasului care nu a înzestrat vasul cu cele 

necesare siguranţei vasului, pentru întreţinerea luminilor şi facerea semnalelor reglementare, se pedepseşte cu 

închisoare corecţională până la 3 luni sau cu amendă de la 2.000-20.000 lei. 

Dacă vasul face transporturi de călători pedeapsa va fi închisoarea corecţională până la 6 luni şi amenda de 

la 10.000-100.000 lei. 

Art. 201. — În caz de naufragiu, abordaj, înnămolire sau alt sinistru maritim, comandantul, conducătorul 

sau cârmaciul fiecăruia din vasele aflate la locul sinistrului, care fără a pune vasul său în pericol nu va întrebuinţa 

toate mijloacele spre a scăpa vasul sinistrat, echipajul şi călătorii în pericol sau care s -ar depărta din locul sinistrului 

înainte ca să se fi asigurat că prezenţa sa nu mai este necesară, se pedepseşte cu închisoarea corecţională până la un an 

şi cu amendă de la 50.000 lei, precum şi cu retragerea temporară până la 2 ani sau definitivă a dreptului de a 

comanda. 

Art. 202. — Acela care, fără a fi autorizat de autoritatea maritimă, ridică de pe maluri, plaje, porturi sau 

apele naţionale, pietriş, nisip, pământ, lemne sau taie copaci de pe maluri, se pedepseşte cu amendă de la 1.000—

20.000 lei. 

Art. 203. — Oricine se serveşte cu ştiinţă de acte de bord false sau modifică intenţionat datele din actele de 

bord, cu scopul de a induce în eroare autorităţile cu privire la naţionalitatea vasului, la starea sa, la încărcământ, la 

tonaj, se pedepseşte cu închisoarea corecţională până la 6 luni şi cu amendă de la 15.000 -100.000 lei. 

Art. 204. — Oricine îmbarcă sau debarcă la vase în mod fraudulos persoane, fie făcând parte din echipaj, fie 

străine de echipaj, se pedepseşte cu închisoarea corecţională până la 6 luni, cu amendă de la 5.000 -50.000 lei. Aceeaşi 

pedeapsă se aplică şi persoanei care s-a îmbarcat în mod fraudulos la vas. 

Art. 205. — Oricine pretinde o plată superioară acelei fireşti sau aprobate de autoritatea maritimă pentru 

serviciile de interes local este pedepsit cu amendă de la 500-5.000 lei sau cu suspendarea până la un an. 

Art. 206. — Comandantul, conducătorul sau cârmaciul unui vas care navighează cu un număr inferior de 

persoane de echipaj decât cel prescris în regulamente sau alte dispoziţiuni ale autorităţii maritime se pedepseşte cu 

amendă de la 1.000-5.000 lei. 

Art. 207. — Armatorul sau comandantul care fără permisiunea autorităţii maritime angajează la bord 

pentru anume funcţiuni persoane care nu au brevetele sau certificatele necesare se pedepseşte cu amendă de la 5.000 -

50.000 lei. 

Aceeaşi pedeapsă se dă şi acelora care îşi asumă la bord funcţiuni pentru care nu posedă brevetele sau 
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certificatele prescrise, fără aprobarea autorităţii maritime.  

Art. 208. — Comandantul care îmbarcă un număr de călători peste acela ce vasul este autorizat a 

transporta se pedepseşte cu închisoare până la 6 luni şi amendă de la 5.000-50.000 lei. 

Dacă din această cauză s-ar produce accidente de persoane, se pedepseşte cu închisoarea corecţională de la 

3 la 5 ani, amendă de la 5.000-50.000 lei şi interdicţie corecţională de la un an la trei ani. 

Art. 209. — Comandantul care navighează fără a avea la bord actele şi documentele prescrise de această 

lege şi de regulamentele de navigaţie este pedepsit cu amendă de la lei 5.000 la lei 50.000. 

Art. 210. — Oricine ridică sau întrebuinţează la vas un alt pavilion în locul celui la care are dreptul, căutând 

astfel să inducă în eroare autorităţile asupra naţionalităţii vasului, se pedepseşte cu închisoarea corecţională de la 6 

luni până la 2 ani, cu amendă de la 10.000-100.000 lei şi cu interdicţie corecţională de la 1 la 2 ani. 

Dacă pavilionul întrebuinţat fără drept este românesc, se va aplica îndoitul pedepsei prevăzute la alineatul 

precedent. 

Art. 211. — Comandanţii de remorchere sau alte vase întrebuinţate la un serviciu de interes local care 

refuză, la cererea autorităţii maritime, să dea ajutor vaselor şi persoanelor în pericol, se pedepsesc cu amendă de la 

5.000-50.000 lei. 

Art. 212. — Persoanele autorizate în orice mod la serviciile de port sau de navigaţiune care la cererea 

autorităţii maritime refuză de a veni în ajutorul vaselor în 

pericol, de a coopera la stingerea unui incendiu sau de a presta alte servicii în cazuri de pericol public se pedepsesc cu 

amendă de la 2.000—20.000 lei. 

Art. 213. — Oricine, afară de cazuri de necesitate, taie sau desface lanţuri şi legături ale vaselor sau în alt 

mod cauzează daune vaselor ancorate sau acostate în porturi şi apele naţionale se pedepseşte cu închisoare 

corecţională până la 6 luni şi cu amendă de la 5.000-50.000 lei. 

Art. 214. — Comandantul, conducătorul, cârmaciul sau orice persoană de la bord care contravin la regulile 

prescrise prin regulamentele de navigaţie asupra luminilor de noapte şi a semnalelor din timp de ceaţă, precum şi la 

orice alte abateri la regulile prescrise pentru drumul de urmat sau asupra manevrelor de executat se pedepseşte cu 

închisoarea corecţională până la un an sau cu amendă de la 5.000-50.000 lei. 

Dacă infracţiunea a avut ca consecinţă un abordaj se va sancţiona cu îndoitul pedepsei prevăzută la 

alineatul precedent. 

Dacă infracţiunea are ca urmare pierderea unuia din vasele abordate sau dacă are ca consecinţă răniri sau 

moarte de persoane, culpabilul se pedepseşte cu temniţă grea de la 7 ani până la 12 ani şi cu degradare civică de la 4 la 

8 ani. 

Art. 215. — Orice persoană din echipaj care se face culpabilă de o lipsă de la îndatoririle sale cauzând astfel 

un abordaj, incendiu sau naufragiu sau ar expune vasul la un pericol iminent se pedepseşte cu închisoare corecţională 

până la 5 ani cu amendă de la 5.000-50.000 lei şi interdicţie corecţională de la 1 an la 3 ani.  

Dacă din această cauză se produc vreunul din faptele prevăzute la articolul precedent, alineatul ultim, se 

pedepseşte cu aceeaşi pedeapsă. 

Art. 216. — Contravenţiunile la dispoziţiunile art. 16, 17, 18, 21, alin. 2, 22, alin. 1 şi art. 23, alin. 1, se 

pedepsesc cu amendă de la 500-10.000 lei. 

Art. 217. — Contravenţiunile la dispoziţiunile art. 24 şi 26 până la 29 inclusiv, precum şi la art. 31, 32, 36 ş i 

37, se pedepsesc cu amendă de la 200 la 10.000 lei. 

Contravenţiunile la dispoziţiunile art. 34 şi 35 se pedepsesc cu amendă de la 1.000 

20.0 lei, cu excepţia cazurilor când prin aceste fapte s-ar fi comis o infracţiune gravă. 

Refuzul de a permite vizita organelor autorităţii maritime, conform art. 33, se pedepseşte cu amendă de la 

5.000-50.000 lei, putându-se întrerupe în acelaşi timp legătura cu uscatul a vasului contravenient.  

Art. 218. — Contravenţiunile de la dispoziţiunile art. 41 şi 51 se pedepsesc cu amendă de la 100 la 5.000 lei. 

Contravenţiunile de la dispoziţiunile art. 43, 46 alin. 1 şi 3; art. 47, 48, 49 şi 50 se pedepsesc cu amendă de la 
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100 la 50.000 lei. 

Art. 219. — Contravenţiunile la dispoziţiunile art. 53, 54, 55 şi 56 se pedepsesc cu amendă de la 100-5.000 lei. 

Contravenţiunile de la dispoziţiunile art. 58, alin. 1, se pedepsesc cu amendă de la 1.000-20.000 lei. 

Art. 220. — Contravenţiunile de la art. 60, alin. 1 şi 2, şi art. 61, se pedepsesc cu amendă de la 100-20.000 lei. 

Art. 221. — Contravenţiunile de la art. 64 se pedepsesc cu amendă de la 5.000 

100.0 lei, 

Contravenţiunile de la art. 68 se pedepsesc cu amendă de la 100-5.000 lei. 

Art. 222. — Contravenţiunile de la art. 75, 76, 77 se pedepsesc cu amendă de la 100-30.000 lei. 

Art. 223. — Contravenţiunile la dispoziţiunile regulamentului internaţional pentru prevenirea ciocnirilor pe 

mare, publicat în Monitorul Oficial nr. 265 din 13 noiembrie 1936 şi regulamentul de poliţie al navigaţiunii, elaborat de 

Comisia Internaţională a Dunării, publicat în Monitorul Oficial din 2 noiembrie 1927 cu modificările ulterioare, se vor 

pedepsi în conformitate cu dispoziţiunile prezentei legi.  

Contravenţiunile din aceste regulamente neincriminate prin legea de faţă se vor pedepsi cu amendă de la 

1.000 la 50.000 lei. 

Art. 224. — Contravenţiunile la dispoziţiunile art. 164, 166, 167, 168 şi 169 se pedepsesc cu amendă de la 

100-5.000 lei. 

Contravenţiunile la dispoziţiunile art. 163 se pedepsesc cu amendă de la 1.000 

50.0 lei. 

Art. 225. — Contravenţiunile la dispoziţiunile art. 170 se pedepsesc cu amendă de la 1.000-50.000 lei. 

Art. 226. — Contravenţiunile de la art. 179 se pedepsesc cu amendă de la 5.000 

100.0 lei. 

Art. 227. — Contravenţiunile la art. 183, 185, alin. 4 şi 188 se pedepsesc cu amendă de la 1.000-30.000 lei. 

PARTEA a VII-a 

Dispoziţiuni generale şi finale 

Art. 228. — Prin autoritate maritimă, în sensul legii de faţă, se înţelege Subsecretariatul de Stat al Marinei, 

Direcţiunea Generală a Marinei Comerciale şi serviciile exterioare ale acestei direcţiuni. 

Art. 229. — In prezenta lege prin apele naţionale se înţelege marea teritorială, apele de la malul românesc 

până la talveg din fluviile sau râurile de frontieră, precum şi râurile, canalele şi apele navigabile interioare ale 

României. 

Art. 230. — Prin vas se înţelege orice construcţie aptă de a pluti şi destinată la transporturi de persoane sau 

de lucruri, la pescuit, la remorcaje sau la alte operaţiuni de apă.  

Prin instalaţiunile sau aparate plutitoare se înţeleg orice alte construcţiuni navale, fără propulsiune proprie 

şi destinate la servicii locale, ca drăgi, docuri plutitoare, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, pontoane de 

acostare, băi plutitoare. 

Dispoziţiunile din această lege privitoare la vase se aplică şi la instalaţiuni sau aparate plutitoare, afară de 

cazurile în care s-a stipulat în mod expres contrariu. 

Art. 231. — Până la modificarea statutului Comisiunii Europene a Dunării, regulamentul de navigaţiune 

C.E.D. elaborat de sus-zisa comisiune se va executa după normele în vigoare la promulgarea prezentei legi.  

Art. 232. — Toate atribuţiunile conferite fostei Direcţiuni Generale a Porturilor şi Căilor de Comunicaţie pe 

apă prin regulamentul transporturilor militare pe apă sau prin alte legi şi regulamente cu privire la marina 

comercială, la navigaţiune şi porturi, afară de cele cu caracter de exploatare şi întreţinere, trec asupra 

Subsecretariatului de Stat al Marinei. 

Art. 233. — Nici un departament nu va putea încheia convenţiuni de navigaţie cu alte state fără avizul 

Subsecretariatului de Stat al Marinei. 
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Art. 234. — Toate termenele din prezenta lege se socotesc pe zile libere.
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Art. 235. — întreprinderile de comerţ maritime şi fluviale, precum şi asociaţiile existente astăzi, sunt 

obligate a se conforma dispoziţiunilor art. 193 şi următorii în termen de şase luni de la publicarea prezentei legi. 

În caz de neconformare ele se consideră de drept desfiinţate din ziua împlinirii termenului prevăzut la 

alineatul precedent, 

În cazul când Consiliul de Miniştri va refuza autorizaţia de funcţionare întreprinderile vor trebui să  

înceteze funcţionarea lor în termen de 30 zile de la comunicarea ce li se va face de Subsecretariatul de Stat al Marinei.  

Art. 236. — Pe data punerii în vigoare a prezentei legi sunt şi rămân abrogate regulamentul poliţiei 

porturilor şi malurilor dunărene ale României din 24 martie 1879, precum şi orice dispoziţiuni contrare prezentei legi 

din orice legi şi regulamente. 

Dat în Bucureşti la 20 martie 1942. 

ANTONESCU 

Mareşal al României 
ş

i
 

Conducătorul statului 

Ministrul Apărării Naţionale, 

General de divizie Constantin Fantazi30 

Ministrul Finanţelor, General de 

brigadă N. Stoenescu31 
Ministrul Justiţiei, 

Const C. Stoicescu 

Nr. 833 

Raportul d-lor miniştri al Apărării Naţionale, al Finanţelor, al Justiţiei şi al d- lui subsecretar de Stat al 

Marinei pe lângă Ministerul Apărării Naţionale, către d-l mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului. 

Domnule mareşal, 

Marina comercială trebuie să formeze obiectul unei griji continue din partea statului, într -o măsură chiar 

mai mare şi mai bine susţinută decât marina militară, pentru că ea constituie unul din factorii de bogăţie ai ţării, a 

cărui importanţă covârşitoare este evidentă. 

Prin bogăţiile sale naturale şi prin aşezarea sa geografică România are posibilitatea să dezvolte marina sa 

comercială într-o măsură destul de mare. 

Politica de dezvoltare a marinei noastre comerciale trebuie să fie întovărăşită de crearea unui cadru juridic 

care să permită o evoluţie normală a raporturilor cu caracter maritim între indivizi şi să asigure statului rolul de 

conducător pe care, în mod firesc, îl are şi în această materie. 

Până astăzi reglementarea chestiunilor de poliţia navigaţiei, poliţia malurilor şi a coastelor, era asigurată 

prin dispoziţiuni cuprinse în 10 legi şi regulamente, precum şi în numeroase decizii ministeriale, care aveau un obiect 

diferit şi numai incidental se ocupau şi cu această problemă.  

Din această cauză dispoziţiunile legale erau incomplete şi nu tratau problemele.  

In special a lipsit complet o lege de organizare a elementelor de conducere, care să  precizeze atribuţiunile şi 

să arate normele după care şi le pot exercita, iar poliţia navigaţiei, atât cea fluvială cât şi cea maritimă, se conduce 

după „Regulamentul Poliţiei Porturilor şi Malurilor Dunărene a României din 23 martie 1879”; este evident că 

regulamentul întocmit pentru fluvii nu putea fi aplicat în bune condiţiuni la mare.  

Pentru a se remedia aceste lipsuri şi a se putea face faţă cerinţelor pe care dezvoltarea continuă a marinei 

noastre o impune s-a întocmit alăturatul proiect de Decret-lege, care este destinat să reglementeze toate problemele 

referitoare la poliţia navigaţiei, poliţia malurilor şi coastelor. 

Proiectul cuprinde şapte părţi: 
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Partea I. Cuprinde normele de poliţie maritimă şi fluvială. Această poliţie este exercitată de 

Subsecretariatul de Stat al Marinei, prin Direcţia Marinei Comerciale şi organele sale.  

Partea a Il-a. Cuprinde regulile relative la competenţa judiciară a autorităţilor maritime şi normele de 

organizare a Tribunalelor Arbitrale Maritime. 

Partea a IlI-a. Se ocupă cu navigaţiunea şi operaţiunile vaselor în apele naţionale.  

Partea a IV-a. Tratează problema domeniului maritim şi fluvial.  

Partea a V-a. Reglementează condiţiunile de constituire şi funcţionare a întreprinderilor de comerţ, 

maritime şi fluviale. 

Partea a Vl-a. Sancţionează abaterile şi prevede în plus o serie de infracţiuni speciale, arătându-se şi 

pedepsele aplicabile în aceste cazuri. 

Partea a VII-a. Cuprinde dispoziţiuni generale şi finale. 

In conformitate cu dispoziţiunile Decretelor-legi nr. 3.052 din 5 septembrie şi nr. 3.072 din 7 septembrie 

1940. 

Avem onoarea a supune domniei-voastre alăturatul proiect de decret-lege cu care, dacă sunteţi de acord, vă 

rugăm a-l aproba şi semna. 

Primiţi, vă rugăm, domnule mareşal, asigurarea înaltei noastre consideraţiuni. 

Ministrul Apărării Naţionale, 

General de divizie Constantin Pantazi 

Ministrul Finanţelor, General de brigadă 

N. Stoenescu 

Ministrul Justiţiei, 

Const. C. Stoicescu 

Subsecretar de Stat al Marinei pe lângă 

Ministerul Apărării Naţionale, C'amiral 

adj. N. Păiş32 

Nr. 85 1942, martie 14
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VÂNZAREA VASELOR DE COMERŢ, TRECEREA LOR SUB ALT PAVILION ŞI 

ÎMPRUMUTURILE MARITIME33 

I. Dreptul de arborare a pavilionului naţional 

§ 1. Un vas având dreptul legal de arborare a pavilionului naţional este românesc. Va fi întotdeauna socotit 

ca atare de consulul ţării. 

§ 2. Dreptul de a naviga sub pavilion român, este o chestiune de drept public, stabilită de legea noastră, 

fără ingerinţe străine (cât timp respectăm convenţiile internaţionale de care suntem legaţi şi principiile de drept 

internaţional). 

Convenţiile de navigaţie prevăd adesea că, afară de cazul de vânzare judiciară, vasele române nu vor putea 

fi naţionalizate într-un alt stat, fără o declaraţie de retragere de pavilion, eliberată de autorităţile noastre competente. 

A se vedea de pildă Convenţiunea cu Grecia din 11 august 1931, art. 22 (Mon. Of. nr. 203 din 1 septembrie 1931). 

§ 3. Consulul are datoria, în caz de îndoială, să examineze hârtiile de bord, pentru a constata dreptul 

vasului de a arbora pavilionul naţional. 

§ 4. Condiţiunile cerute, pentru ca aceste hârtii să fie în regulă, sunt cele stabilite prin capitolul I al Legii 

pentru organizarea marinei comerciale, din 21 februarie 1907, cu modificările sale din 21 decembrie 1922 (Hamangiu, 

III-IV, pag. 575 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 

18561907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. EV, Legi 

uzuale 1907-1908, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1908, 1073 p.] şi XIII-XIV, pag. 399 [Constantin 

Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1920, Ediţiunea a 3-a 

revăzută, completată şi adusă la zi, vol. XIII-XIV, Legi noi de unificare: 1922-1926, cuprinzând legile, regulamentele şi 

decretele aplicabile în tot cuprinsul ţării: continuare la vol. XI-XII, Bucureşti, Editura Librăriei „Universală" Alcalay & 

Co., 1927, 1295 p.]). 

§ 5. Hârtiile de bord cerute de legea română sunt prevăzute la art. 8 din Legea pentru poliţia maritimă şi 

fluvială din 20 martie 1942. Textul acestei legi se află anexat Manualului IV, 13. Amănuntele trebuitoare au fost date 

Căpităniilor de Port din ţară, prin circularele Subsecretariatului de Stat al Marinei, nr. 2.100 din 29 septembrie 1934 

şi nr. 768 din 8 martie 1938, care pot fi trimise consulatelor, în caz de nevoie.  

§ 6. Regulamentul consular din anul 1937 prevede la art. 145 şi 146, datoria consulilor de a supraveghea 

felul în care este folosit pavilionul român pe vasele comerciale, arătând totodată măsurile de luat în contra 

infracţiunilor constatate. 

Aceste dispoziţiuni vor fi aplicate cu stricteţe, dacă se va prezenta cazul. întrebuinţarea abuzivă a unui 

pavilion naţional este un delict, atât în dreptul român
a 

cât şi în cel internaţional, deoarece este „un act fraudulos, 

atingând onoarea statului străin" (Bluntschli, Droit international codifié, [art. 329, p. 201] art. 329 [Johann Caspar 

Bluntschli, Le droit international codifié, Cinquième édition revue et augmentée, Paris, Guillaumin et Cie Éditeurs, 

1895, 602 p.]). Ca atare, suntem în drept să cerem ca asemenea infracţiuni să fie sancţionate, oriunde ar fi ele comise. 

consulul va raporta cazul legaţiunii în subordinea căreia se găseşte, pentru a se putea întreprinde, la  

a
 V. Decr.-lege pentru poliţia marit. şi fluv., art. 203 şi 210 (Manual IV, 13 anexa). 

nevoie, demersurile necesare pentru pedepsirea infractorului, conform legilor în vigoare în ţara respectivă. 

II. Proprietatea şi cesiunea vasului 

§ 7. Deşi proprietatea vaselor este reglementată prin art. 490-505 din Codul Maritim Comercial (Hamangiu, 

I, pag. 652 [Constantin Hamangiu, Codul general al României, cuprinzând adnotate cu numeroase note explicative şi 

colecţionate după textele oficiale, toate Codurile şi legile uzuale cele mai importante, aflate azi în vigoare, vol. I, Constituţia, 
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Legea electorală, Codul Civil, Procedură Civilă, Legea Judecătoriilor de Pace, Codul Comercial, Codul Penal, Procedură 

Penală, Codul Silvic, Codul Marin, Codul Militar, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1900, 1323 p.]), mai sunt 

multe alte precauţiuni de luat şi formalităţi de îndeplinit, cu ocaziunea cesiunii unui vas. 

a) In urma semnării Convenţiunii internaţionale pentru ocrotirea vieţii umane pe mare, de la Londra, din 31 

mai 1929 (Condica Tratatelor, nr. 1.609 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 

Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.609, p. 559-560], R.Tr.S.N., vol. CXXXVI, [nr. 3.127, p. 81-243] pag. 81 [Société des 

Nations, Recueil des traités. Recueil des traités et des engagements internationaux enregistrés par le Secrétariat de la 

Société des Nations, vol. CXXXVI, Genève, Imprimé pour la Société des Nations par les Imprimeries réunies, S.A. 

Lausanne, 19321933, 446 p.] şi Mon. Of. nr. 265 din 13 septembrie 1936), România a asumat anumite obligaţii 

internaţionale, în ceea ce priveşte securitatea vaselor navigând sub pavilionul nostru. Dovada că aceste condiţiuni au 

fost îndeplinite şi că vasul este înzestrat cu toate aparatele, instalaţiile, plutele de salvare, centurile de salvare etc., 

necesare şi că este într- adevăr în bune condiţiuni de navigabilitate, este dată prin Certificate de siguranţă, de Siguranţă 

radio-telefonică şi de Dispensă, care trebuiesc eliberate de organele legal autorizate de statul unde vasul este înscris. 

Guvernul respectiv asumă întreaga răspundere a certificatelor astfel eliberate. Certificatele nu pot fi date, decât pe 

baza rapoartelor prezentate de experţi, desemnaţi în acest scop, guvernul respectiv garantând în totul integritatea şi 

eficacitatea inspecţiei şi vizitei pe bord făcută de aceştia. Consulii noştri nu pot asuma o astfel de răspundere, neavând 

cunoştinţele tehnice necesare. In această privinţă se vor mai observa instrucţiunile date la Manual IV, 8 § 21, sub 

rubrica „Codificarea internaţională a dreptului maritim";  

b) In ultimii ani au mai fost promulgate o serie întreagă de decrete-legi interzicând sau împiedicând 

înstrăinarea, închirierea sau ieşirea din apele teritoriale a vaselor, asupra rechiziţ iei lor, asupra dreptului de 

preempţiune în favoarea statului ş.a.m.d.; 

c) Se vor mai observa dispoziţiunile Decretului-lege nr. 3.968 din 1940 (Mon. Of. nr. 286 din 4 decembrie 

1940) prin care evreii au fost excluşi de la dreptul de deţinere, sub orice titlu, a vaselor şi plutitoarelor maritime şi 

fluviale, sub pavilion românesc. Acest decret a fost urmat de o serie de alte dispoziţiuni legale, privitoare la luarea în 

posesie şi exploatarea, administrarea, repartizarea etc., a vaselor expropriate de la evrei. 

§ 8. Controlul îndeplinirii condiţiunilor arătate la § 7, neputând fi pus în sarcina consulilor, ei nu vor aplica 

de-a dreptul dispoziţiunile art. 147-153 ale regulamentului consular, datoria lor fiind să înainteze Ministerului toate 

actele primite, după ce vor fi efectuat toate cercetările ce-i stau în putinţă (conf art. 148, regulamentul consular). 

Examinând raportul consulatului, organele competente din ţară vor hotărî dacă toate condiţiunile cerute de lege au 

fost îndeplinite şi dacă este cazul să se autorizeze consulatul a autentifica actul translativ sau declarativ de proprietate 

şi de a face pe actul de naţionalitate al vasului menţiunea prevăzută de regulamentul consular, art. 149.  

Patentele menţionate la art. 150 şi 151 din zisul regulament, vor fi eliberate de asemenea, numai după 

instrucţiuni precise date de Minister, de la caz la caz.  

III. Împrumuturile maritime şi contractele de gaj 

§ 9. Articolele 495 şi 603 din Codul Maritim Comercial, prevăd că orice împrumut maritim, contract de 

gaj, gir, cesiune, subrogaţiune etc., făcut în ţară străină asupra unui vas român sau asupra unei părţi dintr -un 

asemenea vas, să fie transcris în registrele consulatului competent, adnotându-se şi pe actul de naţionalitate al vasului.  

Aceleaşi articole mai dispun ca autoritatea consulară a ţării să trimită copie de pe actul de împrumut, de 

gaj, etc., al oficiului maritim unde este înscris vasul, adică la Căpitănia Portului respectiv. 

§ 10. Se va mai observa acelaşi Cod, art. 688, cu următorul conţinut: 

„Girantul, cesionarul, subrogatul sau creditorul care a primit în gaj o creanţă asupra unui vas, transcrisă şi 

adnotată, vor putea cere să se menţioneze pe registrul Căpităniei Portului şi pe actul de naţionalitate al vasului girul, 

cesiunea, subrogaţiunea sau constituirea gajului ce a avut loc".  
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Mai trebuie observate dispoziţiunile art. 34 din regulamentul punerii în aplicare a zisului Cod:  

„În aplicarea art. 688 din Codicele de Comerţ, girantul, cesionarul, subrogatul sau creditorul, care a primit 

în gaj o creanţă asupra unui vas transcrisă în registrele căpităniei şi adnotată pe actul de naţionalitate, poate cere să 

se facă adnotarea girului, cesiunii, subrogaţiunii sau a constituirii gajului oriunde se găseşte vasul, dacă prezintă titlul 

său, în formă autentică autorităţii maritime sau consulare a aceluiaşi loc, şi dacă îi prezintă şi actul de naţionalitate al 

vasului. 

Autoritatea maritimă sau consulară transcrie actul în registrele sale, îi face adnotarea pe actul de 

naţionalitate, şi transmite o copie autentică după dânsul biroului maritim unde vasul este înscris.  

Acesta va face îndată o adnotare pe marginea transcrierii creanţei şi pe matricola vasului".  

In practică nu este necesar ca consulii să cunoască în detaliu toate dispoziţiunile legale referitoare la 

asemenea împrumuturi sau gajuri, cu condiţiunea ca cele cuprinse în instrucţiunile de faţă să fie riguros observate. 

§ 11. In executarea acestor dispoziţiuni, consulii vor avea grijă: 

a) Să nu facă nici o transcriere, nefăcând nici o însemnare pe actul de naţionalitate al vasului, înainte de a 

avea instrucţiuni prealabile de la Minister, date în deplină cunoştinţă de cauză, şi  

b) să nu transmită Căpităniilor Porturilor, copiile despre care este vorba, decât prin mijlocirea 

Ministerului. 

§ 12. Părţile interesate vor expune cazul, printr-o petiţie, prezentând toate actele necesare. Vor mai arăta 

condiţiunile în care urmează să se facă împrumutul.  

Căpitanul sau celelalte părţi interesate, pot solicita ca instrucţiunile cuvenite să fie cerute telegrafic de la 

Minister, cu condiţiunea să suporte ele toate cheltuielile în acest scop.  

„Transcrierea în registrele consulatului", în sensul menţionat mai sus, înseamnă că actul de împrumut sau 

de gaj, va fi învestit cu forma autentică de consulat, urmându-se instrucţiunile date la Manual III, 1. 

Consulatele neputând învesti cu formula executorie, formalităţile necesare vor fi îndeplinite de cei în drept, 

în România, unde taxele fiscale cuvenite urmează de asemenea să fie plătite.  

Formele legale pentru înscriere de gaj asupra unui vas comercial român, sunt prevăzute la art. 494 -500 al 

Codului Maritim Comercial, cele referitoare la împrumutul maritim fiind cuprinse în art. 601-615 şi cele privind 

creanţele privilegiate, în art. 678694 din acelaşi cod. 

In ceea ce priveşte rangul privilegiilor asupra unui vas, oficiile vor avea în vedere cele arătate la Manual IV, 

8 § 35, referitoare la Convenţia internaţională de la Bruxelles, din 10 aprilie 1926 (Cond. Trat., nr. 1.555 [F.C. Nanu, 

Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine 

vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.555, p. 529]).  

IV. Trecerea vaselor sub alt pavilion 

§ 13. Instrucţiunile Ministerului, prevăzute mai sus la § 7 şi 8, vor fi aplicate „a fortiori", când este vorba 

de trecerea unui vas românesc în mâini străine, sau când un vas navigând sub pavilion străin ar urma să capete 

dreptul să arboreze pavilionul românesc. 

Mai este de observat că principiile dreptului internaţional ne obligă să procedăm cu multă prudenţă când 

este vorba să admitem trecerea unui vas străin sub pavilion român, în timp de război.  

Un asemenea vas poate să aparţină în întregime sau parţial unor proprietari străini, conform art. 2 al Legii 

pentru organizarea marinei comerciale, aceştia deşi născuţi şi stabiliţi în România, ar putea fi totuşi cetăţeni ai ţărilor 

beligerante, ceea ce ar da loc la dificultăţi şi contestaţii în caz de capturare. 

Se va mai observa regula bine stabilită în dreptul internaţional, că puterile beligerante nu vor recunoaşte 

trecerea sub pavilion neutru (presupunând că România nu ia parte la război) a unui vas navigând sub pavilion 

inamic, în momentul sau după izbucnirea războiului. 
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§ 14. Dând instrucţiunile necesare, Ministerul va comunica consulatului, dacă urmează sau nu să elibereze 

patenta provizorie, prevăzută la art. 150 şi 151 din regulamentul consular, din anul 1937. In cazul afirmativ, oficiul 

respectiv va primi toate lămuririle necesare, arătând cum va trebui să procedeze. 

§ 15. Condiţiunile şi procedura de urmat pentru a obţine autorizaţia de arborare a pavilionului român pe 

un vas comercial maritim sau fluvial, sunt prevăzute în Decretul nr. 2.884 din 1923 (Mon. Of. nr. 75 din 6 iulie 1923). 

V. Pierderea documentelor unui vas 

§ 16. Acest caz a fost prevăzut la art. 155 şi 156 ale regulamentului consular.  

Consulatele vor lua şi înainta Ministerului, toate declaraţiunile cerute prin acest regulament. Ele nu vor 

elibera însă nici un fel de permis provizoriu de navigaţie, fără a avea în prealabil instrucţiunile precise în acest sens.  

Instrucţiunile de faţă au fost întocmite în deplină înţelegere cu autorităţile competente ale 

Subsecretariatului de Stat al Marinei, ceea ce s-a confirmat sub nr. 14.255 din 6 octombrie 1942. 

Ele au fost trimise oficiilor din străinătate sub nr. 80.201/942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca.
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I. INTRODUCERE 

§ 1. Nu este cu putinţă să arătăm prin aceste instrucţiuni generale toate cazurile ce se vor ivi în practică, 

fiecare cerând din partea agentului diplomatic sau consular competent luarea unor hotărâri şi măsuri prompte şi 

totodată bine chibzuite. 

Dând aceste instrucţiuni, Ministerul are totuşi în vedere greaua răspundere ce ar asuma un funcţionar 

neglijent sau nepriceput într-un caz ca cele discutate, când sunt interese atât de mari în joc . 

§ 2. Pentru a nu îngreuna materia cu probleme inutile, s-au lăsat pe cât a fost cu putinţă, la o parte toate 

chestiunile complicate de drept maritim, comercial sau penal. Chestiunile de asigurare maritimă de pildă şi 

regulamentul avariilor (avarii comune sau mari şi particulare sau simple), plata despăgubirilor şi repartizarea lor între 

cei dăunaţi şi multe alte chestiuni de drept, nu sunt de competenţa autorităţilor consulare (luate în sensul arătat mai 

jos la § 8), deoarece interpretarea Codului Maritim Comercial sau regulilor York-Anvers
a
 sau altor dispoziţiuni legale 

cad în sarcina tribunalelor, neprivind deci organele acestui Departament.  

§ 3. Pentru buna aplicare a legii, magistraţii au însă nevoie de o documentaţie exactă asupra faptelor ivite.  

Regulile de urmat pentru stabilirea acestor fapte, adesea cu ajutorul experţilor necesari, şi formalităţile 

legale destul de complicate, căzând în competenţa oficiilor diplomatice sau consulare, alcătuiesc o bună parte a 

directivelor de faţă, tratând despre o materie asupra căreia majoritatea funcţionarilor ţinând de acest Departament nu 

se vor fi ocupat decât în treacăt. 

§ 4. Instrucţiunile de faţă fiind primele ce au fost date oficiilor în străinătate pentru îndeplinirea unei sarcini 

mai mult schiţate decât amănunţit prevăzută în Codul nostru Maritim Comercial, este de aşteptat ca ele să fie 

completate, cu timpul prin alte dispoziţiuni ministeriale, în măsura în care experienţa le-ar dovedi necesare. 

Consulatele funcţionând în porturile maritime şi fluviale sunt deci rugate să dea o atenţie deosebită acestei 

materii, semnalând oricând Ministerului lipsurile ce s-ar constata în textul de faţă sau toate împrejurările cerând 

stabilirea unor norme mai precise
b
. 

§ 5. Acţiunea oficiilor române în cazurile discutate are mai ales drept scop: 

a) să reducă pagubele în măsura putinţei; 

b) să uşureze suferinţele naufragiaţilor prin luarea măsurilor urgente ce s-ar putea dovedi necesare pentru 

îngrijirea, ospitalizarea şi repatrierea lor, după cum va fi cazul, procurându-le cele necesare, medicamente, 

îmbrăcăminte caldă etc. (v. şi Manual IV, 10 § 29, lit. f; 

c) să asigure buna pază şi lichidarea eventuală a bunurilor salvate când serviciile agenţilor diplomatici sau 

consulari vor fi cerute de cei competenţi şi pentru provocarea 
a
 „Antwerp and York rules"; cele mai multe contracte de 

navlu cuprind o clauză stipulând că avariile comune se plătesc după aceste reguli - în caz contrar, se urmează conform 

legii. 
b
 Pentru cultura lor profesională domnii consuli se vor interesa pe cât posibil, de procedura urmată de autorităţile 

locale competente, cu ocazia avariilor străine ivite în circumscripţiile lor, cu toate că asemenea accidente nu ne 

interesează direct. Se va vedea atunci dacă instrucţiunile de faţă ar fi fost suficiente în cazul naufragiului unui vas 

românesc sau altui accident care ne priveşte. 

luării măsurilor urgente eventual necesare pentru scoaterea epavelor, operaţiunile de deznămolire sau ridicarea la 

suprafaţă a vasului românesc naufragiat;  

d) să consemneze într-o formă legală şi utilizată de tribunal toate declaraţiunile şi mărturiile necesare, în 

vederea stabilirii ulterioare a răspunderilor; 

e) să procedeze la alegerea şi numirea eventuală a experţilor ceruţi de lege pentru stabilirea pagubelor, 

spre a se putea efectua reparaţiunile necesare ale navei avariate, şi pentru a permite căpitanului să reia călătoria, după 

ce se vor fi efectuat lucrările cuvenite, vasul îndeplinind iarăşi condiţiunile de bună navigabilitate prevăzute prin 

Convenţia de la Londra din 31 mai 1929 (discutată la Manual IV, 8 § 19 şi următoarele şi la Manual IV, 14 § 7, lit. a). 

§ 6. De observat este că dacă autoritatea consulară administrează epavele ce-i sunt abandonate, ea nu poate 

însă în nici un caz să conducă operaţiuni având drept scop să readucă în stare de plutire un vas eşuat sau să scoată 
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vasul dintr-o situaţie grea oarecare. 

Pentru luarea unor asemenea măsuri, se cer cunoştinţe tehnice pe care consulul nu le poate avea. Căpitanul 

şi numai el are răspunderea vasului său, lui îi incumbă cu avizul experţilor numiţi de consul, să ia măsurile necesare. 

Organele ţinând de acest Departament sunt însă datoare să faciliteze operaţiunile şi să le constate oficial, precum vom 

vedea mai jos. 

§ 7. Autorităţile consulare vor lucra întotdeauna în deplină înţelegere cu cele maritime sau fluviale locale, în 

limita convenţiilor sau principiilor de drept internaţional maritim stabilite. Se aplică şi aici principiul care cere ca 

agentul diplomatic sau consular să ţină întotdeauna seama de legile locale, evitând pe cât ar fi cu putinţă orice discuţii 

sau conflicte inutile. 

Căpitanul se află pe de altă parte, ca toţi românii în străinătate, sub autoritatea reprezentantului oficial al 

ţării, fie el ministru plenipotenţiar, însărcinat cu afaceri sau consul. Directivele date de agentul nostru diplomatic sau 

consular vor fi deci urmate de comandanţii vaselor româneşti, cât timp aceste directive sunt conforme legilor în 

vigoare. 

II. COMPETENŢA 

§ 8. Prima chestiune de stabilit este: „care oficiu românesc are îndatoriri de îndeplinit în asemenea cazuri 

?" Răspunsul este: „autoritatea consulară competentă".  

Aceasta înseamnă consulul de carieră în circumscripţia căruia se iveşte accidentul. In lipsă de consul de 

carieră, având exequatur în regulă locţiitorul său sau şeful oficiului diplomatic respectiv este autoritatea consulară 

competentă. In lipsa unei legaţii sau unui consulat de carieră, consulul onorific al României este competenta  

III. LEGILE ROMÂNE ÎN VIGOARE 

§ 9. Autoritatea consulară română îndeplineşte în cazuri de avarii etc., o parte din serviciile ce ar cădea în 

sarcina tribunalului competent în România. 

c
 Reiese deci că şeful de misiune este competent în toate capitalele unde România nu are consulat de carieră şi că 

cuvintele „autoritatea consulară" sau „consulul", folosite de lege şi în instrucţiunile de faţă, poate însemna un ministru 

plenipotenţiar sau însărcinat cu afaceri, ca şi un funcţionar consular, de carieră sau onorific.  

Fiind o autoritate românească, agentul diplomatic sau consular respectiv va lucra conform legilor române , 

ţinând însă totodată seama de cele locale, după cum s-a arătat mai sus la § 7. 

§ 10. Textele de legi române de avut în vedere sunt
d
: 

a) Codul de Comerţ (Codul Maritim Comercial) din anul 1887 ce cuprinde dispoziţiuni referitoare la 

accidente maritime)
e
. 

Articolele respective sunt: 

526-530, dând norme pentru întocmirea raportului de mare; 

644-653 „Despre abandon"; 

654-658 „Despre avarii"; 

659-671 „Despre contribuţiuni"; 

672-677 „Despre pagubele cauzate prin lovirea vaselor" (abordaje). 

b) Regulamentul punerii în aplicare a Codului Maritim Comercial cu privire la comerţul maritim şi la navigaţie, 

din 7 septembrie 1887 (Mon. Of. nr. 126 din 10 sept., 1887, Hamangiu, I, p. 745 [Constantin Hamangiu, Codul general al 

României, cuprinzând adnotate cu numeroase note explicative şi colecţionate după textele oficiale, toate Codurile şi legile 

uzuale cele mai importante, aflate azi în vigoare, vol. I, Constituţia, Legea electorală, Codul Civil, Procedură Civilă, Lege a 

Judecătoriilor de Pace, Codul Comercial, Codul Penal, Procedură Penală, Codul Silvic, Codul Marin, Codul Militar, 

Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1900, 1323 p.]). Art. 30-31. Textul alăturat (anexa 1); 
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c)  Legea pentru organizarea marinei comerciale, din 21 februarie 1907 (Mon. Of. nr. 260 din 21 febr. 

1907, Hamangiu, III-IV, p. 575 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele 

uzuale în vigoare) 1856-1907, întocmit după textele oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la curent până la 

zi, vol. IV, Legi uzuale 19071908, Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1908, 1073 p.]), art. 34-77 „Despre 

abordaje, asistenţă şi salvarea vaselor" (anexa 2); 

d) Decretul-lege pentru poliţia maritimă şi fluvială din 20 martie 1942 (textul la Manual IV, 13 anexa), 

cuprinde la art. 91-121, regulile de poliţie, de asistenţă, salvare şi pentru scoaterea epavelor şi vaselor aplicate în 

porturile şi apele noastre naţionale. Aceste dispoziţiuni vor fi luate în seamă, în vederea aplicării principiului de 

reciprocitate când va fi cazul. 

Dacă autorităţile teritoriale ne-ar acorda un tratament mai puţin favorabil decât cel pe care îl aplicăm străinilor 

sau cel prevăzut de convenţiunile în vigoare, oficiul competent va înainta Ministerului toate lămuririle necesare, în dublu 

exemplar
f
 

IV. DISPOZIŢIUNI CONVENŢIONALE 

§ 11. România este legată de următoarele convenţii internaţionale în această materie: 
d
 Oficiile de carieră 

funcţionând în porturile maritime sau fluviale, vor avea grijă ca toate textele menţionate în paragraful prezent din 

aceste instrucţiuni, să figureze în bibliotecile lor, cerându-le în cazul contrar, de la Minister. 
e
 Codul Comercial din 1939, suspendat prin Decretul-lege nr. 3.059 din 1940, nu conţine capitole de drept maritim. 

f
 

Consulatele onorifice corespund în asemenea cazuri, ca mai întotdeauna, pe cale ierarhică, alăturând o copie în plus de 

pe raport şi anexe, pentru dosarele legaţiunii.  

a) Cele două Convenţiuni internaţionale de la Bruxelles din 23 sept. 1910 (Cond. Trat., nr. 1.322 şi 1.323 [F.C. 

Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor 

Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.322,  p. 414415; 

nr. 1.323, p. 415])g; 

b) Convenţia internaţională de la Londra, din 31 mai 1929 şi Regulamentul 

internaţional din 3 martie 1932 (Cond. Trat., nr. 1.609 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 

1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine  vol. II, Bucureşti,

 Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 

Naţională, 1938, nr. 1.609, p. 559-560])
h
; 

c) Pentru Dunăre, oficiile vor avea în vedere Regulamentul de poliţie şi navigaţiune 

C. I.D. pe porţiunea Dunării cuprinsă între Ulm şi Brăila şi pe reţeaua sa internaţională,  din 6 noiembrie 1926 

(Cond. Trat. nr., 1.565 şi. 1.781 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub 

auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti,

 Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 

Naţională, 1938, nr. 1.565, p. 536-537; nr. 1.781, p. 645]). Cap. VI, art. 91-92 poartă titlul de Regulile de observat în caz 

de imposibilitate de a manevra, în caz de avarii, punere pe uscat sau de naufragiu. Regulamentul mai cuprinde 

prescripţiuni deosebite pentru diferite împrejurări, de exemplu, reguli de observat în interesul lucrărilor în curs de 

execuţie în fluviu, sau dispoziţiuni aplicabile plutelor sau bastimentelor transportând materii periculoase (explozibile, 

vase cisterne etc.)
1
; 

d) Oficiile vor mai avea întotdeauna în vedere convenţiile semnate de România cu ţara în care funcţionează 

şi cele încheiate între alte state când nu beneficiem de tratamentul naţiunii celei mai favorizate în materie de navigaţie). 

V. LEX LOCI (LEX FORI) 

§ 12. Lucrând conform dispoziţiunilor legii române, agentul diplomatic sau consular va avea totodată grija 

să se documenteze la timp, în măsura putinţei, asupra legilor şi dispoziţiunilor administrative în vigoare în ţara sa de 
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reşedinţă. 

Deosebit de important pentru cei în cauză este de stabilit dacă raportul de mare sau alte acte pe care le va 

primi un oficiu românesc sau care vor fi încheiate la un asemenea oficiu vor fi recunoscute sau nu de tribunalele şi 

autorităţile străine. 

§ 13. Consulul va avea grijă să explice celor direct interesaţi, când va fi cazul, că nu poate asuma nici o 

răspundere în ceea ce priveşte valoarea legală ce va avea peste hotarele României un „dosar de avarii" sau orice  alte 

acte întocmite conform legii române. 

Cei în cauză vor fi deci sfătuiţi să recurgă în caz de nevoie la asistenţa juridică profesională necesară, în 

toate cazurile când este de prevăzut că un eveniment ivit în cursul călătoriei unui vas românesc, va putea fi dus în faţa 

tribunalelor străine (un asemenea caz va fi de ex. o ciocnire de vase) sau că ar putea da loc la o procedură de arbitraj) 

peste hotarele României. In asemenea cazuri, oficiile române vor avea în 
145 146

 vedere principiile expuse la Manual III, 6 

(mai ales § 11 şi 12) putând pune la dispoziţia celor interesaţi textele date în acest Manual sub nr. III, 3, III, 5 sau într-

altă parte. 

VI. ÎNDATORIRI DE PRIM AJUTOR ŞI DE SALVARE 

§ 14. Bluntschli (Droit international codifié, [art. 264, p. 168] art. 264 [Johann Caspar Bluntschli, Le droit 

international codifié, Cinquième édition revue et augmentée, Paris, Guillaumin et Cie Éditeurs, 1895, 602 p.]) exprimă 

aceste îndatoriri precum urmează: „En cas de naufrage dans leur district consulaire ou dans le voisinage, les consuls 

sont autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour le sauvetage ou la conservation du navire et de sa 

cargaison". 

In acest scop, agentul respectiv va lua fără întârziere toate informaţiunile necesare. Va hotărî după 

împrejurări dacă prezenţa sa ar putea fi utilă, avându-se în vedere şi îndepărtarea la care s-a produs naufragiul sau 

dacă este preferabil ca el să stea pe loc, luând de urgenţă dispoziţiunile cerute după înţelegere cu autorităţile locale, o 

întreprindere de salvare, etc. 

§ 15. Dacă printr-o deplasare la o distanţă potrivită, sau dacă numai prin faptul că automobilul său ar fi la 

faţa locului, este de prevăzut că agentul diplomatic sau consular ar putea activa sau grăbi lucrările de salvat şi de 

îngrijiri necesare naufragiaţilor, (aducând de exemplu un medic, transportând pe cei salvaţi, etc.) el nu va ezita să 

plece la locul naufragiului, precum ar face şi colegul său englez într-un caz similar. 

Se va mai avea în vedere interesele însemnate în joc în asemenea cazuri. Mărturia reprezentantului ţării va 

mai putea fi de folos când ar fi vorba să se stabilească ulterior răspunderile sau a se răsplăti (prin distincţiuni onorifice  

sau altfel) curajul şi devotamentul celor care vor fi adus servicii cu ocazia lucrărilor de salvare. 

Ministerul socoteşte deci că prezenţa autorităţii noastre consulare nu este de prisos la locul accidentului, 

dacă deplasarea n-ar pricinui o prea mare pierdere de timp sau cheltuieli exagerate de transport. 

§ 16. înainte de a pleca eventual la faţa locului, consulul va da toate instrucţiunile necesare pentru trimiterea 

specialiştilor, vaselor de salvare, ajutorului medical, etc., după cum ar cere cazul, luând măsuri pentru a menţine în caz 

de nevoie la orice oră, de zi sau de noapte, un contact telefonic cu funcţionarii săi în subordine, pentru cazul când ar mai 

avea instrucţiuni de dat. 

§ 17. Fie că consulul se află sau nu la faţa locului, în timpul operaţiunilor de salvare, el nu este competent a 

hotărî condiţiunile sau remuneraţia pentru salvare şi asistenţă, ele fiind fixate ulterior de tribunal, conform convenţiei 

                                                        
g Regulile stabilite de C.E.D. nu privesc oficiile noastre diplomatice şi consulare. h 

V. Manual IV, 8 § 12-14. 
146 Convenţiunea de la Geneva, din 9 decembrie 1930, pentru unificarea regulilor în materie de abordaje, a rămas în 

stare de proiect, nefiind pusă nicăieri în vigoare. j V. şi anexa 3 la instrucţiunile de faţă. 
k Se vor observa totuşi că sunt ţări, ca de pildă Bulgaria, Turcia, Palestina şi Egipt, care nu sunt legate de această 

convenţie. Agenţii diplomatici şi consulari funcţionând în acele ţări se vor interesa de dispoziţiunile legale în 

vigoare. 
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de la Bruxelles din 23 septembrie 1910 (v. mai sus § 11, lit. a). Această convenţie a făcut să dispară orice abuz sau 

„şantaj” în această materie
k
. 

Stabilirea asistenţei date şi a serviciilor aduse de salvatori cad în competenţa căpitanului, autoritatea 

consulară neavând nici o îndatorire în această privinţă. Faptele necesare vor fi consemnate în raportul de mare care va 

fi verificat apoi de agentul diplomatic sau consular competent, precum se arată mai jos la § 34.  

VII. DREPTURILE MARINARILOR SALVAŢI DIN NAUFRAGIU 

§ 18. Drepturile marinarilor în caz de naufragiu sau alte accidente maritime, sunt expuse la Manual IV, 10 § 

29, sub rubrica „Protecţia marinarului român”, şi la Manual IV, 10 anexa 5. 

În ceea ce priveşte atitudinea de luat de autoritatea consulară în cazuri de diferende ce s-ar putea ivi între 

marinarii naufragiaţii şi comandanţii vaselor, sunt trei posibilităţi de examinat, şi anume:  

a) Marinarul român, căpitanul străin: 

In asemenea cazuri marinarul nostru are drept la protecţie ca orice cetăţean român, urmându-se normele 

stabilite prin Manual VI, 2 şi 3. Avându-se în vedere situaţia deosebit de grea în care s-ar putea afla un marinar, în 

asemenea împrejurări, consulul va examina cazul cu o deosebită atenţie. Dacă reclamaţia pare într -adevăr bine 

justificată şi intrând în cadrul convenţiunilor în vigoare, consulul va avea grijă să ceară autorităţii consulare străine 

competente sau căpitanului de port respectiv, ca drepturile marinarului nostru să fie respectate. In caz de neizbândă, 

chestiunea va fi adusă la cunoştinţa legaţiunii noastre competente pentru a se putea interveni pe cale diplomatică sau 

pentru a se putea referi Ministerului, raportul respectiv al legaţiunii fiind înaintat în dublu exemplar.  

b) Marinarul străin, căpitanul român: 

Autoritatea consulară românească, eventual sesizată, va trata diferendul în acelaşi fel cum ar dori ca colegul 

său străin să procedeze într-un caz similar adică în mod echitabil şi pe o bază de strictă reciprocitate în limita 

convenţiunilor în vigoare. 

c) Marinarul român, căpitanul de asemenea român: 

Autoritatea consulară va încerca să ajungă la o împăciuire, conform dispoziţiunilor date la Manual IV, 10 § 

4-8 şi IV, 13 § 17. 
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VIII. PROCEDURA ÎN CAZ DE AVARII' 
147

 

§ 19. In caz de avarie, când bineînţeles nu este vorba de un pericol căruia trebuie să-i facă 

faţă imediat, căpitanul nu trebuie să întreprindă nimic: 

a) în mare, fără a fi deliberat cu fruntaşii echipajului şi fără a fi discutat cu ei deriziunile 

de luat pentru a salva — împreună sau separat — vasul, încărcătura sau pasagerii (v. Cod. Marit. 

Com., art. 669); 

b) în rada sau într-un port străin, fără a fi expus situaţia într-un raport de mare (v, mai 

jos § 22 şi următoarele) care va fi prezentat autorităţii consulare române şi vizat de acesta sau, în 

lipsă, de instanţa competentă străină (Căpitănia Portului), urmându-se întocmai dispoziţiunile 

cuprinse la art. 526-530, din Codul Maritim Comercial; 

c) în ambele cazuri, (a si b de mai sus), fără a fi înştiinţat în scris, în cel mai scurt timp, 

agenţii societăţilor de asigurare şi ai birourilor de clasificare asupra situaţiei vasului (v. Cod. Mar. 

Com., art. 638-642). 

Un căpitan care n-ar ţine seama de regulile arătate în § de faţă, îl face pe propriu său risc. 

§ 20. Luând aceste precauţiuni, atât căpitanul cât şi armatorii sau încărcătorii nu vor avea 

dificultăţi ulterioare, iar societăţile de asigurare vor putea protesta contra deciziunilor luate, în 

ceea ce le priveşte. 

Cu alte cuvinte, căpitanul va trebui să pună la adăpost interesele ce îi sunt încredinţate, 

datoria autorităţii consulare fiind să-i dea tot sprijinul necesar, în limitele prevăzute de lege. 

IX. CONSTATAREA AVARIILOR 

§ 21. Căpitanul, lucrând în interesul său propriu, al armatorilor, încărcătorilor şi 

asigurătorilor săi, face să se constate în mod oficial, avariile. 

Aceste constatări se fac în străinătate: 

                                                        
147 Pentru paragrafele ce urmează, ne-am folosit într-o anumită măsură de lucrarea dlui George G. Ştefănescu, 

Avariile la vas sau încărcătură [(Procedura de urmat). Cazuri de avarii],  Bucureşti, [Tipografia „Lupta" N. Stroilă], 

1933, [159 p.] unde întreaga materie este clar expusă, văzută bineînţeles din punctul de vedere al căpitanului. 

Există şi diferite manuale străine: L. Bataille [Louis Bataille, Problèmes de stabilité, de déplacement et d'assiette du 

navire. Indications pratiques sur la manière de charger et lester les navires, Paris, Augustin Challamel, 1911, 76 p.; Louis 

Bataille, Procédure en cas d’avaries au navire ou à la cargaison: Relache. Voies d'eau. Avaries, de machines et d'hélices. Jet à 

la mer. Assistance et sauvetage. Abordage. Incendie; Echouement, Innav igabilité, naufrage, vente du navire. Dommages de 

guerre, 2e Édition revue & augmentée, Paris, Société d'Éditions Géographiques, Maritimes et Coloniales, 1938, 

240 p.], M. Havet, în afară de lucrările lui C. Tonegaru, [Constantin C. Tonegaru, Marina comercială. Legea de 

organizare - Şcoala de marină - Tribunalul maritim - Protecţiunea pavilionului naţional - Serviciul la bord - Clasificarea 

vaselor fluviale - Agenţiile maritime - Apărarea traficului fluvial, Bucureşti, Atelierele „Adeverul", 1926, 39 p.; 

Constantin C. Tonegaru, Avariile în dreptul maritim, Bucureşti, Editura „Scriitori Români", 1927, 55 p.; Constantin 

C. Tonegaru, Procedura în caz de avarie şi sinistre maritime aplicabilă şi în navigaţia fluvială. Regulele York-Anvers. 

Salvarea, asistenţa şi remorcajul cu indicaţiunea şi tipuri de formulare, Ediţia a II-a, Bucureşti, Tipografia „Lupta" N. 

Stroilă, 1933, 63 p.; Constantin C. Tonegaru, Aurel Theodoru, Cezar Ioaniţiu, Codul maritim şi fluvial cuprinzând 

codicele, legile, regulamentele şi convenţiunile aflate în vigoare, referitoare la marina militară şi la marina comercială, cu 

jurisprudenţe, ordine circulare şi cu noile dispoziţiuni cu privire la măsurătoarea vaselor, Bucureşti, Tipografia „Lupta" 

N. Stroilă, 1934, 638 p.] în limba română. 
m Rezultă deci că un căpitan va face, mai ales în propriul său interes un raport de mare, care va fi verificat de 

autoritatea consulară, şi în cazurile când o persoană de pe bord şi-a pierdut viaţa într-un accident, a fost rănită, 

etc., fără ca vasul sau încărcătura să fi suferit pagube. 
n Autoritatea consulară română nu este competentă pentru a primi sau verifica un raport sau protest de mare 

întocmit de un căpitan român pe un vas navigând sub pavilion străin. Consulul ţării respective sau autorităţile 

maritime locale sunt atunci competente. Căpitanul român are însă drept la protecţie şi poveţe de la consulul său 

ca orice alt cetăţean român în limitele arătate prin Manualul de faţă. o Ştiut este că, Codul Comercial italian de 

atunci a servit drept bază pentru al nostru, din anul 1887, încă astăzi în vigoare. 
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a) în raportul sau protestul de mare, depus la autoritatea consulară românească sau, în 

lipsă, la autoritatea competentă străină (v. § 22 de mai jos), şi 

b) prin verificarea raportului prin martori şi experţi oficiali numiţi după jurământ (v. § 

34 de mai jos), şi 

c) cerând de la consulat întregul dosar de avarii (v. § 50 de mai jos) legalizat în regulă. 

Căpitanul este obligat să depună autorităţii competente raportul de mare în 

termen de 24 ore de la sosirea în port (Cod. Marit. Com., art. 527). 

X. CE ESTE UN RAPORT SAU PROTEST DE MARE ? 

§ 22. Un raport de mare este un act public întocmit în forma prevăzută de lege, având 

drept scop stabilirea faptelor neobişnuite ivite în cursul călătoriei unui vas. 

Este necesar „dacă s-au întâmplat evenimente extraordinare care interesează vasul, 

lucrurile încărcate sau personale”, după cum arată art. 526 din Codul Maritim Comercial
m
. 

Autoritatea consulară română este competentă şi obligată să primească un asemenea 

raport şi să îndeplinească celelalte formalităţi legale arătate mai jos, ori de câte ori asistenţa sa este 

cerută de căpitanul unui vas navigând sub pavilion românesc (v. Manual IV, 14 § l-5)
n
. 

§ 23. Raportul de mare, cerut sub o formă sau alta de legile tuturor ţărilor maritime
0
, este necesar 

căpitanului în vederea stabilirii faptelor de către tribunale şi pentru a se putea ajunge la o dreaptă repartizare a 

pagubelor eventual suferite, între părţile direct interesate (armatori, încărcători, societate de asigurare, etc.).  

§ 24. Din cele de mai sus reiese însemnătatea juridică a raportului de mare. Cu toate că funcţionarul 

competent a-l primi nu este direct răspunzător de conţinutul lui, intră totuşi în atribuţiunile sale să dea căpitanului 

asistenţa necesară pentru ca actul întocmit să contribuie la stabilirea legală a faptelor ivite (v. mai jos § 38). 

XI. CUM SE ÎNTOCMEŞTE UN RAPORT DE MARE 

§ 25. Art. 31 din regulamentul Codului Comercial, permite întocmirea raportului de mare, sub formă de 

proces-verbal. Acest act important, va fi însă în genere, încheiat sub forma unei declaraţii scrise a căpitanului, 

folosindu-se după nevoie de documentaţia de faţă şi întemeindu-se pe însemnările, pe care le va fi făcut în timpul 

călătoriei în jurnalul de bord (Cod. Marit. Com., art. 510, 526, 527 şi 660). 

Consulul competent, va sfătui pe căpitan să expună în măsura putinţei faptele despre care va fi probabil 

interogat de tribunal, folosindu-se de interogatoarele menţionate mai jos la § 30 (anexe 4-8). 

§ 26. Un căpitan prudent îşi va rezerva întotdeauna dreptul, printr-o frază cuprinsă în raportul său, să 

completeze acest document mai târziu, dacă ar fi cazul.  

Este încă de dorit ca raportul, extras din jurnalul de bord, să cuprindă şi rezerve generale şi protestări cu 

privire la avariile constatate şi a tuturor stricăciunilor încă neobservate şi ce ar putea fi recunoscute mai târziu (v. ex. 

dat prin anexa 9). 

§ 27. Consulul va insista asupra necesităţii ca raportul de mare prezentat să concorde exact cu însemnările 

făcute în registrul vasului. (Cod. Marit. Com. art. 510). Orice nepotrivire în expunerea faptelor, va putea avea consecinţe 

foarte grave pentru un căpitan imprudent, de ex. în cazurile de abordaje, încărcându-l uneori cu o vină pe care nu o are 

poate de fapt. 

Se va avea în vedere că toate constatările cuprinse în raport, pot fi combătute în faţa tribunalului de partea 

adversă cu probă contrarie. (Cod Marit. Com. art. 528). 

§ 28. Avariile vor fi expuse cât se poate de scrupulos; tot astfel împrejurările în care s-au produs, precum şi 

precauţiunile luate pentru a le evita sau a le micşora. 

Este astfel în interesul căpitanului de bună credinţă, ca jurnalul de bord şi raportul de mare să fie cât mai 

clar redactate. 
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Este în interesul său, ca ele să nu fie simple rezumate, alcătuind din contră un întreg istoric amănunţit al 

faptelor de navigaţie susceptibile de a atinge într-un fel oarecare interesele felurite pe care le reprezintă vasul într-o 

călătorie. 

§ 29. Se va observa copia de pe procesul-verbal prevăzut prin art. 669 din Codul Maritim Comercial (în 

cazuri de avarii comune, v. § 48 de mai jos), copie care va fi anexată raportului de mare, după ce va fi certificată de 

căpitan şi legalizată de autoritatea consulară. 

Originalul acestei copii trebuie să fie subscris de fruntaşii echipajului sau se vor arăta motivele refuzului de 

a subscrie. Procesul-verbal va fi transcris în întregime în jurnalul de bord al vasului.  

Dacă nu s-a putut încheia proces-verbal, căpitanul va avea grijă să menţioneze aceasta în raport. 

XII. FORMA ŞI FONDUL RAPORTULUI DE MARE 

§ 30. Forma potrivită pentru un raport de mare, reiese din modelul alăturat (anexa 9). 

In ceea ce priveşte conţinutul unui raport bine întocmit, fără omisiuni ne vom folosi de experienţa unei 

naţiuni de navigatori de peste o mie de ani. Ministerul de Externe danez a redactat directivele alăturate, pentru uzul 

agenţilor săi consulari şi căpitanilor obligaţi să întocmească rapoarte de mare. Socotindu-le bine redactate le redăm în 

limba franceză, cum au fost publicate la Copenhaga, (anexa 4-8), putând fi deci şi consulilor noştri onorifici de folos. 

În aceste directive s-au ţinut seama de mai toate chestiunile ce vor fi puse în practică de tribunal şi la care 

vor trebui date explicaţiuni îndestulătoare. Fiind vorba aici de chestiuni de fapt şi nu de drept, nimic nu se opune să ne 

folosim de aceste directive străine, pentru a evita omisiuni. 

§ 31. Cu ajutorul documentaţiei astfel date, Ministerul socoteşte că redactarea rapoartelor de mare necesare 

nu va mai întâmpina serioase dificultăţi, cu condiţiunea ca dispoziţiunile legale cuprinse în Codul Maritim Comercial, 

art. 526-530, să fie şi ele studiate în prealabil şi riguros urmate. 

XIII. LUAREA ÎN PRIMIRE A RAPORTULUI DE MARE ŞI DISPOZIŢIUNI PENTRU 

VERIFICAREA LUI 

§ 32. Conform dispoziţiunilor art. 31 din regulamentul punerii în aplicare a Codului Maritim Comercial (v. 

anexa 1), raportul de mare se va primi cu proces-verbal când nu este prezentat în scris. Un asemenea caz se va ivi 

foarte rar, cel mult dacă căpitanul este rănit şi în neputinţă de a-şi semna declaraţia. 

Şeful oficiului va certifica şi în jurnalul de bord al vasului, că a primit raportul. Pe marginea raportului se 

va trece decizia care fixează ziua şi ora pentru verificarea lui.  

§ 33. Termenul fixat pentru verificare se afişează pe uşa oficiului şi în alte locuri ce s-ar găsi potrivite (în 

vecinătăţile locului unde vasul este ancorat, la căpitănia portului, etc., dacă este cu putinţă, adică dacă autorităţile de 

port locale permit o asemenea publicitate) (v. Codul Maritim Comercial, art. 528). 

Afişarea va fi făcută în limba română şi în cea locală. 

Persoanele interesate şi cei ce vor să le reprezinte chiar fără mandat, sunt admise a asista la verificare. (Cod. 

Marit. Com. art. 528). 

Procesele-verbale încheiate asupra operaţiunilor de mai sus, se vor alătura raportului de mare.  

XIV. VERIFICAREA RAPORTULUI DE MARE 

§ 34. Raportul de mare nu este un act de sine stătător, trebuind să fie însoţit de un proces-verbal de 

verificare. (Cod. Maritim Com., art. 527). 

Rapoartele neverificate nu pot fi primite în descărcarea căpitanului; ele nu fac probă în judecată, afară de 

cazul (foarte rar fireşte) când căpitanul singur a scăpat de naufragiu în locul unde şi-a făcut raportul (Cod. Marit. 

Com., art. 529). 

§ 35. Prin verificare, se înţeleg măsurile luate prin constatarea exactităţii faptelor expuse. Aceasta  se va 
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face, pe cât ar fi cu putinţă, după regulile arătate la art. 137-138 şi 140 din Codul de Procedură Penală (textul la 

Manual IV, 11 anexa 1). 

Verificarea va fi făcută în scris, interogându-se, în neprezenţa căpitanului şi separat, toate persoanele din 

echipaj, pasagerii şi alţi martori care ar putea da relaţii. Autoritatea consulară va certifica pe depoziţiile scrise ale 

martorilor dacă declaraţiile lor au fost luate sau nu sub prestare de jurământ, cum este de dorit (v. Manual III, 21). 

§ 36. După luarea tuturor depoziţiilor necesare, agentul diplomatic consular răspunzător va încheia un 

proces-verbal de verificare (v. anexa 9). 

Raportul însoţit de acest proces-verbal arătând că a fost verificat după normele expuse, face probă până la 

dovada contrarie (v. art. 523, Cod. Marit. Com.). 

§ 37. Proba contrarie poate fi produsă de terţi şi aceştia pot culege informaţiunile lor din felurite izvoare, 

îndeosebi de la oamenii din echipaj sau din jurnalul nautic. 

Atârnă deci în mare parte de grija cu care agentul diplomatic sau consular va fi urmat instrucţiunile de faţă, dacă 

raportul de mare, aşa cum a fost primit şi verificat de el, va fi acceptat sau dacă el va fi infirmat mai târziu de tribunalu l 

competent, în urma altor dovezi înfăţişate de cei direct interesaţi, cu alte cuvinte, dacă faptele adevărate pot fi stabilite 

de tribunal cu ajutorul documentaţiei culeasă de oficiul nostru. 

§ 38. Acest Departament va socoti întotdeauna ca un merit pentru şeful de oficiu respectiv, dacă documentaţia 

înaintată de el a fost găsită suficientă. Este o dovadă că s-a lucrat cu grijă şi pricepere. Trimiţând dosarul 

Subsecretariatului de Stat al Marinei, pentru a fi predat tribunalului. Ministerul va putea cere deci prin organele 

competente ale Departamentului Justiţiei relaţii asupra felului în care chestiunea a fost înfăţişată de autoritatea 

consulară respectivă. Observaţiile eventuale vor fi comunicate agentului respectiv şi vor putea fi distribuite pentru 

ştiinţă şi altor oficii române funcţionând în porturile maritime sau fluviale străine. 

XV. CONSULUL NOSTRU APĂRĂ INTERESE ROMÂNEŞTI, NU 
STRĂINE 

§ 39. Principiul astfel expus va fi avut întotdeauna în vedere. Aceasta nu înseamnă că un consul trebuie să 

lucreze împotriva intereselor legitime ale străinilor, ci numai că el va declina orice competenţă, când este chemat, în 

calitatea sa oficială, să lucreze pentru interese străine, împotriva celor române.  

Astfel fiind, consulul va fi foarte prudent, dacă ar fi vreodată chemat să asiste oficial la verificarea unui 

raport de mare, întocmit de căpitanul străin al unui vas navigând sub alt pavilion decât cel românesc, sau dacă ar fi 

rugat să îndeplinească alte servicii similare, constatări, expertize, etc.  

Regula generală este ca consulul român să declare cu regret că nu este competent
p
. 

In ceea ce priveşte certificarea şi legalizarea actelor prezentate într-un asemenea caz, se vor urma 

instrucţiunile generale date la Manual III, l § 78. 

XVI. NUMIREA DE EXPERŢI 

§ 40. După verificarea raportului de mare, căpitanul va prezenta autorităţii consulare o petiţie solicitând 

numirea experţilor necesari (v. anexa 10). 

Se va da curs acestei cereri în cel mai scurt timp (v. anexa 11). 

Experţii desemnaţi vor presta jurământ în ţările unde aceasta este obişnuit (v. anexa 12). 

In alegerea experţilor, agentul diplomatic sau consular va avea grijă să ia toate informaţiunile ce ar fi cu 

putinţă, de la Căpitănia de Port locală, de la colegii săi străini cu care va fi în bune relaţii, de la camera de comerţ, etc . 

El va fi mai ales atent ca experţii aleşi să nu aibă un interes, direct sau indirect, în efectuarea reparaţiilor cerute.  

Se va depune în dosarul avariei un pro memoria arătând investigaţiile făcute şi referinţele culese despre 

experţii care au fost desemnaţi. 

Se anexează un model de petiţie prezentând un act de expertiză (anexa 14) care va fi înmânat autorităţii 
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consulare. Acest act va fi întocmit de preferinţă într-o limbă mondială (engleză, franceză, germană). La cererea 

căpitanului, actul ca şi toate celelalte din dosar va putea fi tradus în limba română prin îngrijirea oficiului diplomatic 

sau 
p
 S-a ivit un caz concret în practică: o ciocnire avusese loc între un vas românesc şi unul italian, în apele române. 

Vasul italian a suferit oarecare mici avarii. Căpitanul, în loc să facă constatările necesare şi să provoace anchetarea 

cazului, în România, printr-un raport de mare, prezentat căpitanului de port competent şi verificat de această 

autoritate (conf. Cod. Marit. Com., art. 677, şi jurisprudenţe: Ap. Galaţi, 30 aprilie 1890, „Dr." 1890, p. 304 [Curtea de 

Apel din Galaţi, Secţiunea II, Şedinţa din 30 aprilie 1890. Preşedinţia d-lui P. Ştefănescu, preşedinte, P. Andreopolis şi altul 

cu James Owen. Drept maritim - Stricăciuni prin ciocnirea unui vas - Acţiuni de despăgubire - Fine de neprimire - Art. 677 

Codul Comercial. In: „Dreptul. Legislaţiune - Doctrină - Jurisprudenţă - Economie politică", Bucureşti, Tipografia 

„Gutenberg" Joseph Gobl, 1890, anul XIX, nr. 38 din 17.05.1890, p. 304-305] şi Ap. Galaţi I, 16 martie 1907, „Curierul 

Jud.", 1907, p. 404 [Curtea de Apel din Galaţi. Secţia I, Audienţa publică de la 16 martie 1907. Decisia comercială nr. 7. 

Problema abordaj - Art. 677 Codul Comercial. In: „Curierul Judiciar", Bucureşti, Editura Curierul Judiciar, 1907, anul 

XVI, nr. 51 din 29.07.1907, p. 404]), după legea noastră, adică cea teritorială, şi-a continuat călătoria până la Triest, 

unde a cerut o anchetă, urmând procedura prevăzută de legea italiană. Consulul nostru general onorific din acel oraş, 

a fost rugat de societatea italiană de navigaţie direct interesată, să asiste, în calitatea sa oficială, la constatarea avariilor 

de către experţi. El a declinat însă competenţa - şi bine a făcut. Chestiunea dacă căpitanul străin ar putea obţine în 

România executarea unei sentinţe date eventual de un tribunal străin, nu este nici ea de competenţa oficiilor noastre - 

de fapt nici un tribunal naţional nu va recunoaşte competenţa forului străin, într-un caz ca cel înfăţişat (v. Manual III, 

3 § 4, punct. 2 şi § 11, punct. 1). 

consular competent, în condiţiunile arătate la Manual III, 1 percepându-se taxele consulare legale. 

XVII. CONTRA-EXPERTIZA 

§ 41. Căpitanul poate solicita printr-o petiţie motivată numirea unor noi experţi dacă nu acceptă concluziile 

actului de expertiză prezentat. Autoritatea consulară este obligată să satisfacă cererea astfel formulată.  

Agenţii societăţilor de asigurare au acelaşi drept, putând prezenta petiţia cuvenită, direct oficiului sau, în 

România, prin mijlocirea Subsecretariatului de Stat al Marinei. In acest din urmă caz oficiul va primi instrucţiunile 

(eventual telegrafice) necesare de la acest Departament.  

În ordonanţa de numire a noilor experţi consulul va enumera punctele ce au făcut inacceptabile 

concluziunile primului act de expertiză sau alte motive, arătând că noul mandat are drept scop clarificarea acestor 

chestiuni. 

XVIII. AUTORIZAREA REPARAŢIUNILOR NECESARE 

§ 42. Îndată ce căpitanul va fi de acord cu concluziunile experţilor urmează ca d-sa să solicite în scris 

învoirea autorităţii consulare competente pentru executarea lucrărilor recunoscute necesare. 

Consulul va emite atunci o ordonanţă de autorizaţie a se executa reparaţiunile cerute, în limitele arătate de 

experţi. Va preda căpitanului această ordonanţă, datată şi înregistrată în regulă, păstrând minuta la dosar. 

XIX. EXECUTAREA REPARAŢIUNILOR ŞI CONSTATAREA LOR 

§ 43. Executarea reparaţiunilor cade în întregime în sarcina căpitanului. Ţinerea licitaţiei în acest scop este 

de asemenea de competenţa lui, autoritatea consulară dându-i însă la cerere toate informaţiunile necesare referitoare 

la legile şi uzanţele locale. 
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XX. SUPRAVEGHEREA REPARAŢIUNILOR ŞI DECLARAREA VASULUI ÎN STARE DE 

RELUARE A CĂLĂTORIEI 

§ 44. După începerea reparaţiunilor, căpitanul face autorităţii consulare o nouă cerere în scop de a obţine 

numirea experţilor însărcinaţi să supravegheze reparaţiile, să constate că au fost bine făcute şi să arate că vasul este în 

stare de a relua călătoria (v. Manual IV, 8 § 26). 

Nimic nu se opune ca experţii numiţi să determine avariile să fie însărcinaţi şi cu această nouă misiune. Unul 

dintre experţi va supraveghea efectiv reparaţiile, iar la terminarea lor comisia întreagă va proceda la constatarea bunei 

stări de navigabilitate a vasului. 

§ 45. Primind petiţia menţionată la paragraful precedent, consulul va emite o nouă ordonanţă în scopul 

arătat, iar după terminarea lucrărilor, experţii desemnaţi vor prezenta oficiului un raport definitiv constatând că 

reparaţiunile ordonate au fost bine făcute şi declarând că vasul se află iarăşi în bună stare de navigabil itate.  
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Acest raport va fi depus în cel puţin 3 exemplare, dintre care unul pentru dosarul oficiului, unul pentru a fi 

înmânat căpitanului, iar al treilea pentru a fi trimis acestui Departament împreună cu întregul dosar, precum se arată 

mai jos la § 52. 

§ 46. Toate exemplarele raportului vor fi vizate precum urmează:  

„Se vizează raportul de mai sus al experţilor numiţi de noi, atestând buna stare 

de navigabilitate a vasului ................................. şi se autorizează vasul să-şi reia călătoria”. 

La ......................................... , astăzi ......................  

Nr. de înregistrare. / 

Consul
 g

eneral
. V co^uTar 

Semnătura. 

Taxă percepută, conf. art..........tar. cons. 
Lei ....................= ..................... 

XXI. VIZAREA FACTURILOR DE CHELTUIELI 

§ 47. Autoritatea consulară va viza la cererea căpitanului facturile de cheltuieli ocazionate de constatarea şi 

reparaţia avariei, după ce le va fi examinat. 

Viza va fi precum urmează: 

„Văzut şi aprobat această factură de reparaţiuni efectuate după autorizaţia  

noastră dată sub nr ............................... din ............................ şi după expertiză înregistrată la acest oficiu 

sub nr ........... din ......................... la vasul ..........  

La ......................................... , astăzi 

Nr. de înregistrare. 

Consul general. 

Semnătura. 

Taxă percepută, conf. art..........tar. cons. 

Lei ....................= ..................... 

XXII. PROCEDURA RELATIVĂ LA AVARIILE COMUNE 

§ 48. Când pentru a înlătura un pericol comun vasului şi încarcăturii, căpitanul a făcut sacrificiile şi 

cheltuielile pe care le-a socotit necesare, el îşi asumă o răspundere însemnată. 

Intr-un asemenea caz, el urmează să protesteze contra predării mărfurilor încărcate, atât timp cât 

contribuţia la avarii ce se atribuie acestor mărfuri nu a fost plătită. 

Conform art. 671 Cod Maritim Comercial acţiunea contra chiriaşului (navlositorului) şi destinatarului, nu 

poate avea loc, dacă căpitanul a predat mărfurile şi a primit navlul, fără a protesta, chiar când plata navlului s -a făcut 

înainte. 

Protestul este nul dacă nu s-a făcut în 24 ore de la sosire sau adăpostire în port şi dacă în termen de 15 zile 

de la descărcare şi înainte de trecerea lucrărilor încărcate în mâna celui de al treilea protestul n-a fost urmat de o 

acţiune în justiţie, conform art. 627 şi 684 Cod Maritim Comercial.  

§ 49. Protestul se face chiar pe raportul de mare. El va putea fi astfel redactat: 

,,Având în vedere că sacrificiile au fost făcute pentru binele comun şi pot prin urmare să dea naştere unui 

regulament de avarii comune, fac conform termenilor art. 671 

C. Marit. Com. toate protestările şi rezervele pentru a ocroti interesele celor în drept în regulamentul sus-ziselor 

avarii şi declar că din acest moment nu voi preda mărfurile diferiţilor destinatari decât după plata unei contribuţii 

provizorii de avarii".  
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Agentul companiei de navigaţie sau căpitanul vasului cere aplicarea sechestrului asupra mărfurilor, pentru 

a obţine plata acestei contribuţii. 

In rezumat, căpitanul unui vas căzut în regimul avariilor comune, va trebui să facă următoarele:  

1. Să descrie în raportul de mare toate sarcinile şi cheltuielile extraordinare făcute în interesul comun şi 

argumentele cu care le motivează (deliberarea fruntaşilor echipajului).  

2. Să protesteze în acelaşi raport contra predării mărfurilor, până când nu se va face plata contribuţiei de 

avarie. 

3. Să provoace verificarea raportului. 

4. Să vizeze la autoritatea sesizată, procesul-verbal de deliberarea fruntaşilor echipajului.  

În cazul când căpitanul vasului nu se conformează în mod strict prevederilor art. 527 şi 671 C. Marit. Com., 

el poate fi făcut personal răspunzător de toate cheltuielile ocazionate de avarie, dacă reclamanţii opunând finele de 

reprimire ale acestor articole refuză să plătească cota de contribuţie provizorie cerută prea târziu.  

Nu este nevoie să intrăm în alte amănunte. Aceste instrucţiuni fiind destinate agenţilor acestui Departament, 

iar nu căpitanilor care vor avea recurs la o asistenţă judiciară profesională, în caz de nevoie (v. § 13 de mai sus), este de  

ajuns ca autoritatea consulară competentă să înţeleagă rostul acestui protest cerut de lege pentru acoperirea 

căpitanului de bună credinţă, în cazul când el a trebuit să facă jertfe urmând să fie suportate proporţional de toţi cei 

interesaţi. 

XXIII. DOSARUL DE AVARII 

§ 50. Raportul de mare împreună cu toate actele aferente sau privitoare la  reparaţiunile efectuate sunt acte 

publice. Ele vor fi strânse într-un dosar şnuruit şi sigilat, toate filele fiind numerotate în şir şi semnate de şeful oficiului, 

după normele stabilite de Codul de Procedură Penală art. 38 (v. Manual IV, 11 anexa 1). 

§ 51. Acest dosar va cuprinde două părţi: 

A. Constatarea avariilor. 

a) Raportul de mare verificat, în caz de avarii comune şi procesele verbale de deliberare a fruntaşilor 

echipajului (v. mai sus § 29); 

b) cererea căpitanului pentru numirea experţilor şi actul respectiv de autorizare şi un pro memoria arătând 

cum au fost aleşi (v. § 40); 

c) prestarea jurământului de către experţi (v. § 40); 

d) actul de expertiză (v. § 40); 

e) eventuala contra expertiză şi toate actele aferente. 

B. Repararea avariilor. 

a) Cererea căpitanului pentru autorizarea reparaţiunilor recunoscute necesare de către experţi şi 

autorizaţia respectivă (v. § 42); 

b) cererea căpitanului pentru numirea experţilor de supraveghere competenţi a declara că vasul este iarăşi 

în bună stare de navigabilitate şi actul pentru autorizare (v. § 44); 

c) prestarea de jurământ al experţilor; 

d) copie autentică a actului de expertiză şi viza consulatului care ţine loc de certificat provizoriu de 

navigabilitate; 

e) stat general de cheltuieli însoţit de toate actele justificative vizat de autoritatea consulară (v. § 47); 

f) copie de pe actul de închiriere a vasului (charter party) şi conosamentul cu planul de arimaj şi actele 

respective vamale. 

Dacă toate aceste documente nu sunt gata la data fixată pentru plecarea vasului, căpitanul va cere  numai 

certificatul de bună stare de navigabilitate, menţionat mai sus sub litera b, d. 
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XXIV. DESTINAŢIA DOSARELOR DE AVARII 

§ 52. Dosarul original cuprinzând raportul de mare verificat şi toate celelalte documente aferente, aparţin 

căpitanului, fiindu-i necesare ca acte justificative pentru ai servi in justiţie, faţă de armatorii săi sau de alţi păgubaşi. 

Un duplicat al dosarului complet, purtând aceleaşi semnături ca cel original, rămâne în dosarul oficiului.  

Copie oficială (scutită de taxă) de pe întregul dosar, va fi trimisă:  

a) Legaţiunei respective; 

b) Ministerului Afacerilor Străine, pentru dosar; 

c) Ministerului Afacerilor Străine, pentru a fi trimisă Subsecretariatului de Stat al Marinei, în vederea 

menţiunilor de avarii, etc., ce urmează eventual să fie făcute în registrul matricol al vasului.  

Asemenea dosare fiind alcătuite din acte publice, oricine poate obţine copii legalizate de pe ele, plătind taxele 

consulare legale. Copii pot fi cerute deci de armator, de agentul său maritim local, de asigurători, încărcători, etc.  

§ 53. Rapoartele făcute de căpitanii români în faţa autorităţilor străine în porturile unde România nu este 

reprezentată printr-un oficiu diplomatic sau consular (v. Cod. Marit. Comercial art. 527) vor fi legalizate după regulile 

stabilite la Manual III, 1 şi înaintate Ministerului în două exemplare, însoţite de câte o traducere în limba română, o 

copie de pe act şi traducere rămânând în dosarele oficiilor. 

XXV. TAXAREA ACTELOR 

§ 54. Exemplarul original al raportului de mare înmânat căpitanului va fi timbrat conform tarifului 

consular din anul 1934 sau orice dispoziţiune mai recentă. Celelalte exemplare vor fi taxate drept copii. Exemplarul 

care rămâne în dosarul oficiului şi cel destinat legaţiei - când actul a fost încheiat la un consulat, — şi cele înaintate 

Ministerului Afacerilor Străine, sunt legalizate din oficiu, cu scutire de taxe. 

Taxele de verificare ale raportului de mare sunt cuprinse în actul însuşi, toate procesele-verbale, prestările 

de jurământ, însemnările făcute în jurnalul de bord, etc., fiind scutite de taxe. 

Actele privind repararea avariilor vor fi taxate conform tarifului consular, originalele înmânate  căpitanului 

fiind timbrate, iar celelalte exemplare (în afară de cele oficiale) fiind taxate drept copii, precum s -a arătat mai sus. 

XXVI. CHELTUIELILE DE DEPLASARE 

§ 55. Toate cheltuielile de deplasare ale autorităţilor consulare devenite necesare pentru aducerea la 

îndeplinire a instrucţiunilor de faţă, vor fi plătite de armatorii, de căpitanii sau de agenţii lor locali, după normele 

generale stabilite prin Manual V, 5 § 6 şi § 7. 

XXVII. DOCUMENTAŢIA DESTINATĂ CONSULATELOR ONORIFICE 

§ 56. Legaţiunile vor avea grijă să traducă în întregime textul instrucţiunilor de faţă pentru uzul tuturor 

consulatelor onorifice funcţionând în porturile maritime sau fluviale. 

Având în vedere marile interese în joc în cazuri de avarii sau alte accidente maritime şi deoarece nici un 

oficiu nu poate şti dinainte dacă un „tramp" sub pavilion român nu va suferi cumva o avarie într-o asemenea 

circumscripţie consulară, oficiile diplomatice vor avea grijă ca cele de faţă să fie distribuite la timp oficiilor onorifice 

pentru a fi clasate în Manualele care le au în păstrare. 

Instrucţiunile de faţă, trimise oficiilor sub nr. 28.817 din 1943, au fost redactate în deplină înţelegere cu 

Subsecretariatul de Stat al Marinei, ceea ce ni s-a confirmat sub nr. 1.155-I, din 16 februarie 1943. 

Redactor: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca 
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ANEXA 1 

EXTRAS 

din regulamentul punerii în aplicare a Codului Maritim Comercial cu privire la comerţul maritim şi 

navigaţiune, din 7 septembrie 1887 (Monitorul Oficial nr. 126 din 10 septembrie 1887). 

Art. 30. — Schimbările făcute în inventarul bordului se vor adnota în locurile anume indicate pentru aceasta, 

în modul prevăzut prin articolul precedent şi vor fi justificate în mod sumar, cu o simplă trimitere la adnotările ce se 

găsesc în jurnalul genera! al vasului. 

In vizetele succesive ce se fac vasului conform dispoziţiunilor legilor maritime, funcţionarul sau experţii vor 

certifica prin viza lor regularitatea inventarului şi a susziselor schimbări.  

înainte de plecarea dintr-un port unde căpitanul şi-a făcut raportul său despre sinistrele suferite cu 

pierderea sau deteriorarea obiectelor descrise în inventar, căpitanul va face a se constata în inventar prin viza 

autorităţii maritime sau consulare, că a substituit alte obiecte în locul celor pierdute sau deteriorare, cu care vasul 

trebuie să fie echipat. 

In privinţa vaselor care, după legile sus-zise, nu sunt supuse la vizite, vizita pentru verificarea inventarului 

se va face la fiecare doi ani. 

Art. 31. — Raportul căpitanului, în cazurile prevăzute de art. 527 din Codicele de Comerţ, dacă nu l-a 

prezentat în scris, se va primi cu proces-verbal de prezidentul tribunalului, de judecătorul delegat, sau de judecătorul 

de ocol respectiv, asistat de grefier sau ajutor. 

Aceeaşi autoritate va constata în jurnalul general al vasului că a primit raportul. 

Deciziunea care fixează ziua pentru verificarea raportului se va scrie pe marginea lui şi atât afiptele cât şi 

raportul portăreilor pentru efectuarea afişării se vor face pe hârtie liberă şi fără nici o plată de taxe.  

Ziua fixată se va notifica, prin îngrijirea grefei, biroului maritim care este dator să transmită, în orice caz, 

autorităţii judiciare care a primit raportul, toate documentele arătate în regulamentele maritime mercantile.  

ANEXA 2 

EXTRAS 

DIN LEGEA PENTRU ORGANIZAREA MARINEI COMERCIALE DIN 

21 FEBRUARIE 1907 

(Monitorul Oficial nr. 260 din 21 februarie 1907, Hamangiu, III-IV, pag. 575 [Constantin Hamangiu, 

Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1907, întocmit după textele oficiale, 

Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. IV, Legi uzuale 1907-1908, Bucureşti, Editura 

Librăriei Leon Alcalay, 

1908, 1073 p.]). 

CAPITOLUL VII 

Despre abordare, asistenţă şi salvarea vaselor 

Art. 64. — Căpitanul, patronul sau ofiţerul de cart care se face culpabil de o infracţiune la regulile prescrise 

prin regulamentul în vigoare asupra luminilor de aprins noaptea şi semnalelor de făcut în timp de ceaţă, este pedepsit 

cu o amendă de la 10-300 lei
a 

şi cu închisoare de la 3 zile până la o lună, sau numai cu una din aceste două pedepse.  

Art. 65. — Dacă infracţiunea prevăzută la art. 64 precedent sau orice altă infracţiune la regulile prescrise 

pentru drumul de urmat sau asupra manevrelor de executat, în caz de întâlnire cu alt vas, este urmată de un abordaj, 

amenda este mărită la 500 lei
a
 şi închisoare la 3 luni. Dacă abordajul are ca urmare pierderea sau părăsirea unuia din 

vasele abordate sau dacă are ca consecinţă răniri sau moarte pentru una sau mai multe persoane, culpabilul se 
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pedepseşte cu o amendă de la 500-1.000 lei1 şi cu închisoare de la 15 zile la 6 luni; de asemenea se retrage dreptul de a 

comanda pentru 3 ani cel mult. 

Art. 66. — Orice om din echipaj, care se face culpabil de o lipsă de la îndatoririle sale în timpul serviciului 

ordonat, precum o lipsă de supraveghere sau orice altă lipsă, cauzând astfel un abordaj sau un naufragiu, este pedepsit 

cu o amendă de la 26-100 lei1 şi cu închisoare de la 15 zile la 4 luni, sau numai cu una din aceste două pedepse. 

a
 Toate cifrele reprezentând cuantumurile amenzilor prevăzute de această lege, au fost înzecite, conform „Legii pentru 

majorarea şi încasarea amenzilor judecătoreşti" (Mon. Of. nr. 279 din 25 martie 1923, Hamangiu, III-IV, 496 [Constantin 

Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856 -1907, întocmit după textele 

oficiale, Ediţiunea a 2-a revăzută, completată şi adusă la curent până la zi, vol. IV, Legi uzuale 1907-1908, Bucureşti, 

Editura Librăriei Leon Alcalay, 1908, 1073 p.]). În urma deprecierii monetare ce a avut loc de atunci, toate aceste 

amenzi vor mai fi mult sporite, desigur. 

Art. 67. — După un abordaj, căpitanul sau patronul fiecăruia din vasele abordate este ţinut, atât timp cât 

vasul său nu s-ar găsi în pericol, să întrebuinţeze toate mijloacele spre a scăpa vasul ciocnit, echipajul şi pasagerii din 

pericolul creat prin abordaj. 

Afară de cazul de forţă majoră (căpitanul) nu trebuie să se depărteze din locul sinistrului înainte ca să se fi 

asigurat că prezenţa sa nu mai este de nici un folos şi, dacă bastimentul s-a scufundat, să facă toate sforţările spre a 

scăpa pe naufragiaţi şi a-i lua la bordul vasului său. 

Căpitanul, patronul, care nu s-ar conforma prescripţiunilor arătate mai sus, se pedepseşte cu o amendă de la 

200-3.000 lei şi cu închisoare de la o lună până la un an, precum şi cu retragerea dreptului de a comanda temporar sau 

chiar definitiv. 

Dacă una sau mai multe persoane au murit în timpul naufragiului pedeapsa se poate mări până la 2 ani. 

Art. 68. — După un abordaj, căpitanii sau patronii fiecăruia din vasele abordate sunt ţinuţi de a-şi da 

reciproc numele vasului, armatorului, al portului la care este înscris, al portului de plecare şi al portului de destinaţie, 

aceasta dacă nu pune în pericol vasul, echipajul sau pasagerii. Contravenirea acestor dispoziţiuni este pedepsită cu 

amendă de la 50-500 lei şi cu închisoare de la 15 zile la 3 luni.  

Proprietarul vasului nu este responsabil de contravenţiunile precedente. 

Aceste contravenţiuni nu atrag după sine o prezumţiune legală de greşeală din punct de vedere al 

responsabilităţii pecuniare a abordajului.  

Art. 69. — Orice căpitan este ţinut, atât cât poate, fără pericol pentru vasul, echipajul şi pasagerii săi, de a da 

asistenţă oricărei persoane, chiar inamică, care se află în primejdie de a se îneca. 

Art. 70. — Căpitanul unui vas de comerţ român, care ar refuza să dea ajutor unui vas de război românesc ce 

s-ar găsi în pericol, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. 

ANEXA 3 

CLAUZE REFERITOARE LA AVARII, CUPRINSE ÎN TRATATELE ÎNCHEIATE DE 

ROMÂNIA 

A. Tratat de comerţ şi navigaţie între România şi Italia din 25 februarie 1930. (Cond. Trat.,  nr. 791 [F.C. 

Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 13541937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor 

Străine vol. I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 791, p. 210]).  

Art. 25. — Les navires de chacune des deux Hautes Parties contractantes, contraints par la tempête, ou par 

une avarie, de chercher refuge dans un port de l'autre, seront autorises à y procéder à la réparation et à reprendre la 

mer, sans avoir à payer d'autres droits que ceux qui, dans les mêmes circonstances seraient dus par les navires 

nationaux. Dans le cas où le commandant du navire en réparation se verrait contraint de disposer d'une partie de la 

cargaison pour subvenir aux frais, il sera tenu de se soumettre aux prescriptions et au tarif en vigueur dans le lieu de 
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refuge. 

Art. 26. — En cas de naufrage, échouement, avarie en mer ou relâche forcée d'un navire de l'une des deux 

Hautes Parties contractantes sur les côtes de l'autre, ce navire ainsi que ses passagers et sa cargaison y jouiront des 

faveurs et immunités que la législation de chacun des pays respectifs accorde à ses propres navires en pareille 

circonstance. II sera prêté de même toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage et aux passagers tant pour leurs 

personnes et leurs biens que pour le navire. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du 

pays. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus, sera 

restitué aux propriétaires ou à leurs ayants droit, et il sera payé des frais de  sauvetage plus forts que ceux auxquels les 

nationaux seront assujettis en pareil cas. 

Les deux Hautes Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront 

soumises au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les ait destinées à la consommation intérieure. 

B. Tratat de navigaţie cu alte ţări. 

Oficiile vor observa dispoziţiunile respective (similare, însă cu variaţiuni de redactare), cuprinse în alte 

Tratate încheiate de România, de pildă — cu Belgia, Franţa, Japonia, Iugoslavia, Marea Britanie, Norvegia, Suedia, 

Ţările de Jos, Turcia şi U.S.A. Legaţiunile funcţionând în ţările cu care avem asemenea învoieli, vor avea grijă să 

copieze, cu maşina de scris şi în limba cea mai potrivită, clauzele referitore la avarii etc. anexându-le instrucţiunilor de 

faţă şi punându-le la dispoziţia consulatelor în subordine, funcţionând în porturile ţării respective, pentru a fi la 

îndemână, în caz de nevoie. 

ANEXA 4 

QUESTIONS POUVANT SERVIR DE DIRECTIVES LORS DE LA TENUE D'UN RAPPORT DE 

MER RELATIF À UN NAUFRAGE EN HAUTE MER 
148

 

cargaison — le cas échéant, la pontée ou le lest — était-elle assurée ? Si le navire était chargé de grains, comment 

étaient les cloisons et supports ? (dimensions et emplacement). 7. Combien d'écoutilles y avait-il, quelle en était la 

dimension et comment étaient-elles fermées ? Combien de galiotes y avait-il pour chaque écoutille ? Ces galiotes 

étaient-elles fixées par des vis au surbau des écoutilles ? Les écoutilles étaient-elles en bois ou en fer, et de combien de 

prélarts étaient-elles couvertes? Etaient-elles renforcées par des barres? Le navire avait-il des ouvertures de tonnage ? 

Où se trouvaient-elles et comment étaient-elles fermées ? 8. Dans quelle mesure le bâtiment faisait-il eau au port et en 

                                                        
148 De quelle manière et à quel endroit l'accident s'est-il produit ? (Exposé suivi). 2. L'état du navire 

présentait-il quelque défaut ou défectuosité au moment du départ du dernier port ? Quel était le tirant d'eau à 

l'avant, à l'arrière et au milieu du navire ? avait-il une pontée ? Décrire la nature, l'importance, le mode de 

placement et de consolidation de la pontée. De quelle espèce et de quelle importance était le lest ? 3. L'équipage 

était-il suffisant ? Quand le navire a-t-il été examiné en dernier lieu ? A-t-on constaté alors quelques 

défectuosités, et lesquelles ? A-t-il été remédié plus tard à ces défectuosités ? Dans le cas contraire, en indiquer 

la raison. 4. Comment les embarcations étaient-elles placées et aménagées, et de quels autres appareils de 

sauvetage le navire était-il muni ? Résulte-t-il du livre de contrôle que le capitaine a fait procéder à l'inspection 

prescrite des installations étanches avec pièces accessoires, appareils d'épuisement et pompes, ainsi que des 

embarcations avec accessoires (y compris les exercices faits avec lesdites embarcations), et autres moyens de 

sauvetage ? Quand a-t-il été procédé, en dernier lieu, à cette inspection ? A-t-on constaté à ces occasions des 

défectuosités, et, en ce cas, lesquelles ? A-t-il été dûment remédie plus tard à ces défectuosités ? Dans le cas 

contraire, en indiquer la raison. 5. Quelle était la capacité ordinaire du navire ? Quelle en était la cargaison 

pendant le dernier voyage ? Le navire était-il muni des lignes de charge prescrites et d'un certificat de franc-

bord, et était-il chargé en conformité ? Dans le cas contraire, en indiquer la raison. 6. Comment la 
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marche ? Comment la voie d'eau s'est-elle produite, et quelle importance avait-elle au moment où le navire a été 

abandonné ? Avait-on observé précédemment quelque fléchissement du pont (des plaques du pont) ou de la coque, si le 

chargement se composait de minerais ou autres marchandises très lourdes ? A-t-on constaté des bosses ou des fissures 

dans les plaques ? 9. Le navire a-t-il échoué depuis la dernière inspection du fond ? 10. Comment le temps, le vent et la 

mer étaient- ils ? 11. De quelle manière et par qui l'équipage a-t-il été sauvé ? Le sauvetage a-t-il présenté des dangers 

pour la vie des sauveteurs ? Noms, professions et adresses de 

ceux-ci ? 12. N'aurait-il pas été préférable de ............................................ ? 13. Peut-il être donné quelques 

autres renseignements intéressants relativement au naufrage ? 14. Quelle a été, d'après l'avis du témoin, la cause de 

l'accident ? 15. Autres questions. 

ANEXA 5 

QUESTIONS POUVANT SERVIR DE DIRECTIVES LORS DE LA TENUE D'UN RAPPORT DE 

MER RELATIF À UNE COLLISION 

1. Comment la collision a-t-elle eu lieu ? (Exposé suivi, indiquant le lieu et les circonstances de la collision, 

ses conséquences et les mesures prises l'abordage sur le deux bâtiments). 2. Quel temps faisait-il avant et pendant la 

collision ? Le temps était-il brumeux ? Quelle était l'intensité du brouillard ? Si la collision s'est produite pendant la 

nuit, indiquer l'intensité l'obscurité. 3. Nom de l'officier de quart ? Nom de l'homme de vigie ? Où ceux -ci se tenaient-

ils ? 4. Où le capitaine du navire se trouvait-il ? 5. Nom de l'homme à la barre ? Indication de la route ? Le 

commandement a la barre se faisait-il à a vapeur ou à la main ? 6. Y avait-il à bord un pilote irisé ? Dans l'affirmative, 

lequel ? Sinon y avait-il à bord une personne connaissant les lieux ? Dans l'affirmative, qui ? 7. Quelle était la vitesse 

du navire ? Indiquer le nombre de tours de la machine ou la voilure. 8 Quels [ . . . ]  portait la navire ? Y avait-il un ou 

deux feux de tête de mat ? A quels intervalles a-t-on vérifié si les feux étaient allumés ? La flamme en était elle claire au 

moment de la collision ? 

9. Possédait-on des certificats d'inspection des feux ? A quelle époque ceux-ci ont été dressés et par qui ? 10. A quelle 

distance, dans quelle direction et combien de temps avant la collision a-t-on observé le bâtiment avec lequel l'abordage 

s'est produit ? Quelle route ce bâtiment semblait-il suivre, et quelle vitesse (quelle voilure) avait-il ? (ces questions 

devornt être posées séparément). 11. Quels feux a-t-on vu a bord du navire avec lequel la collision s'est produite; en 

quelle direction et combien de temps avant l'abordage ? Comment brûlaient-ils ? Ce navire avait-il un ou deux feux de 

tête de mât ? 12. A-t-on entendu des signaux du navire avec lequel la collision s'est produite ? 

Lesquels et quand? 13. A-t-on fait usage de la sirène, ou du sifflet à vapeur, avant d'avoir observé le navire avec lequel 

la collision s'est produite, et dans l'affirmative, à quels intervalles ? La sirène et le sifflet à vapeur étaient-ils en bon état 

? 14. Quels signaux sonores a-t-on émis, après avoir observé le bâtiment avec lequel la collision s'est produite et à quel 

moment ? 15. Quelles ont été les maneuvres exécutée par le navire, pour empêcher la collision ou en diminuer la 

violence et à quels moments? 16. Quelle maneuvres le navire avec lequel la collision s'est produite, a -t-il faites et à quels 

moments? 17. Quelle était la vitesse des deux bâtiments au moment de l'abordage et où se sont-ils touchés ? 18. A quelle 

époque, dans quel endroit et par qui les yeux du témoin ont-ils été examinés en dernier lieu, relativement à la 

perception des couleurs et à la force de la vision ? 19. Quelqu'un des marins de quart était-il sous l'influence de 

boissons enivrantes ? 20. Comment l'équipage a-t-il été sauvé ? Quel était l'aménagement des embarcations et du reste 

du matériel de sauvetage, et comment étaient-ils disposés au moment de la collision ? 21. Le témoin peut-il donner 

d'autres renseignements intéressants concernant la collision ? 22. Quelle a été, d'après l'avis du témoin la cause de la 

collision ? A-t-il été commis une faute ou une négligence quelconques par une personne quelconque à bord du navire ou 

de l'autre bâtiment ? 23. N'aurait-il pas été préférable de ? 24. Autres questions. 

ANEXA 6 
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QUESTIONS POUVANT SERVIR DE DIRECTIVES LORS DE LA TENUE D'UN RAPPORT DE 

MER RELATIF À UN ÊCHOUEMENT 
149

 

expert ou par le comandant du navire ? Combien de fois et par quels moyens a-t-on contrôlé pendant le voyage la 

déviation des diverses routes ? Les observations de contrôle, ont-elles indiqué une modification sensible ou anormale de 

la déviation depuis le moment du dernier examen complet? Quand la déviation a-t-elle été contrôlée en dernier lieu 

avant l'échouement ? Si la déviation n'a pas été contrôlée pendant la période précédant immédiatement l'échouement, 

en indiquer la raison. Le navire, donnait-il de la bande avant l'échouement ? 15, Les routes suivies depuis le dernier 

relèvement (la dernière observation) ont-elles été exactement constatées et marquées sur la carte ? 16. Où le navire 

devait-il se trouver au moment de l'échouement, suivant l'estime calculée depuis la dernière observation ? 17. A quel 

moment la dernière observation a-t-elle été faite pour déterminer la place du navire, de quelle nature était cette 

observation et quel en a été le résultat ? Si cette observation n'a pas été faite le jour même ou la [ . . . ] ,  en indiquer la 

raison. 18. A-t-il été fait usage de la sonde avant l'échouement ? Dans l'affirmative à  quel endroit, à quel moment et 

combien de fois ? S'est-on servi d'une sonde ordinaire ou d'une sonde brevetée ? (quelle sonde brevetée ?). A quelle 

époque la sonde brevetée avait-elle été contrôlée en dernier lieu, par exemple par emploi simultané d'une sonde 

ordinaire ? 19. De quelle sorte de loch a-t-il été fait usage ? Toute la distance ressortant de la carte avait-elle été 

parcourue au moment de l'échouement, d'après les indications du loch? A quel moment le loch a -t-il été examiné en 

dernier lieu, et les indications de celui-ci étaient- elles alors exactes ? 20. Quelle était la vitesse du navire avant et 

pendant l'échouement - ? Indiquer le nombre de tours de la machine ou la voilure. 21. Quels étaient l'aménagement et 

l'emplacement des embarcations et du reste du matériel au moment de l'échouement? Comment l'équipage a-t-il été 

sauvé ? 22. Quels ordres le capitaine, a-t-il donné au moment où le quart a été relevé ? 23. Quelqu'un des marins de 

quart était il sous l'influence de boissons enivrantes ? 24. Le témoin peut-il donner d'autres renseignements 

intéressants concernant l'échouement? 25, Quelle a été d'après l'avis du témoin la cause de l'accident ? A-t-il été 

commis quelque faute ? 26. Quelqu'un des représentants présents à l'audience a-t-il des observations à faire, 

relativement à la déposition du témoin ? Les représentants désirent-ils poser quelque question au témoin ? 27. 

N'aurait-il pas été préférable de ...................................................................... ? 28. Autres questions. 

ANEXA 7 

                                                        

149 De quelle manière et à quel moment l'échouement a-t-il eu lieu ? (exposé suivi de la manière dont 

s'est produit l'accident; ses conséquences; le navire a-t-il été renfloué et, le cas échéant, a l'aide de qui et dans 

quelles conditions) ? 2. Le navire, ses instruments ou son armement présentaient-ils quelques défauts ou 

défectuosités ? Quel était son tirant d'eau à l'avant, à l'arrière ou au milieu ? Quand le navire a-t-il été 

légalement inspecté en dernier lieu ? A-t-il été commis quelque erreur ou négligences par le capitaine, 

l'équipage, le pilote ou la personne au courant des conditions locales ? 4. Quelles cartes marines et quels 

manuels y avait-il à bord ? A-ton observé des phares, des brisants ou des signaux sonores ? 5. A quel moment, 

dans quel endroit et par qui la force de vision du témoin a-t-elle été examinée en dernier lieu ? 6. Les cartes 

marines, les indications de phares, etc., ou les phares balises ou autres marques ont-ils présenté quelques 

défauts ? 7. Comment le temps, le vent, les courants, et la mer étaient-ils avant et pendant l'échouement ? 8. 

Lequel des officiers du navire était de quart sur le pont ? Y avait-il lieu, pour les officiers de pont, de consulter 

la carte ? 9. Quels ordres le capitaine a-t-il donné ou moment où le quart a été relevé ? 10. Y avait-il à bord un 

pilote autorisé ou une personne au courant des lieux ? 11. Le navire était-il sous son commandement ? 12. Y 

avait-il un homme de vigie sur le gaillard ou à l'avant, et qui était-ce ? Qui était à la barre ? 13. Les boussoles 

étaient-elles munies de certificats ? Dans l'affirmative à quelle époque et par quelle institution avaient-ils été 

délivrés ? 14. A quelle époque et dans quel endroit avait-il été procédé en dernier lieu, à un examen de 

déviation, et cet examen avait-il été fait par un 
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QUESTION POUVANT SERVIR DE DIRECTIVES LORS DE LA TENUE D'UN RAPPORT DE MER 

RELATIF À DES ACCIDENTS AUTRES QUE CEUX 

AUXQUELS S'APPLIQUENT LES MODÈLES DES ANNEXES 4, 5 et 6 

De quelle manière et à quel endroit l'avarie (l'accident) s'est-elle produite? (exposé aussi détaillé que possible 

des événements et de l'avarie qu'ils ont causée au navire et à la cargaison). 2. L'avarie est-elle due à quelque défaut ou 

défectuosité du navire, de son armement ou de son équipement, ou à quelque défaut dans les mesures de sécurité 

nécessaires ou prescrites ? 3. L'accident est-il dû à la nature de la cargaison ou à la surcharge du navire, ou celui-ci 

était-il chargé jusqu'au dessus des lignes de charge ? L'accident est-il dû au fait que la cargaison, la pontée ou le  

lest ont été mai réparties ou insuffisement arrimés et fixés ? 4. L'accident est-il dû à quelque faute, négligence ou 

imprudence d'une personne quelconque ? 5. (En cas d'incendie): Quels appareils d'extinction y avait-il à bord ? où 

étaient-ils placés et se trouvaient-ils dans l'état prescrit ? où la lampisterie se trouvait-elle et comment était-elle 

amménagée? Des membres de l'équipage ou d'autres personnes ont-ils fumé dans la cale au cours du chargement ou du 

déchargement du navire ? 6. Le témoin peut-il donner d'autres renseignements intéressants concernant l'accident ? 

7. Quelle a été, d'après l'avis du témoin, la cause de l'accident ?  

ANEXA 8 

QUESTIONS POUVANT SERVIR DE DIRECTIVES LORS DE LA TENUE D'UN RAPPORT DE 

MER RELATIF À DES ACCIDENTS À BORD AYANT 

ENTRAINE MORT D'HOMME 

1. De quelle manière et à quel endroit l'accident s'est-il produit ? Description détaillée et suivie, y compris 

les, tentatives de secours et la de leur insuccès. 2. L'accident est-il dû à quelque faute, négligence ou manque de 

prudence de la victime, des officiers, de l'équipage ou d'autres personnes ? (Si la victime s'est noyée): résulte-t-il du 

livre de contrôle que le capitaine a fait procéder à l'inspection prescrite des embarcations (y compris les exercices faits 

avec les embarcations) et autres moyens de sauvetage ? Quand a-t-il été procédé, en dernier lieu, à cette inspection et 

quel en a été le résultat ? 3. L'accident est-il dû à quelque faute ou défectuosité du navire, de son armement, de ses 

agrès ou de son équipement, ou bien à quelque défaut dans les mesures de sécurité prescrites ou nécessaires , en ce qui 

concerne ces objets ? A quelle date le navire a-t-il été examiné en dernier lieu ? A-t-on constaté à cette occasion des 

défectuosités et en ce cas, lesquelles ? Ces défectuosités ont-elles été dûment réparées plus tard ? Dans le cas contraire, 

en indiquer la raison. 4. L'accident est-il dû à la nature de la cargaison ou à quelque faute, manque ou imprudence, en 

ce qui concerne l'arrimage ou la fixation de la cargaison ? Le navire était-il 'chargé jusqu'au dessus des lignes de 

charge ? (interrogatoire détaillé d'après les circonstances de l'affaire, suivant les indications des numéros 2, 3, et 4). 5. 

La victime était-elle en pleine vigueur physique ? 6. Quelqu'un était-il sous l'influence de boissons enivrantes ? 7. 

Mesures prises en ce qui concerne la victime et les biens laissés par celle-ci ? 8. Le capitaine (le témoin) peut-il donner 

d'autres renseignements intéressants concernant l'accident ? 9. Quelle a été, d'après l'avis du capitaine (du témoin), la 

cause de l'accident ? 10. N'aurait-il pas été préférable de  

ANEXA 9 

MODEL DE RAPORT DE MARE CU VERIFICARE 

RAPORT DE MARE 

întocmit de consulatul general al României din .............................................. în ziua de ................................. şi 

înregistrat la nr ......................... din ...........................................  

Subsemnatul  ............................................  căpitanul vasului ,,Alba-Iulia" sub pavilion 

românesc, înscris în portul Galaţi, sub nr ................................... din .................................... aparţinând societăţii 

 .........................  sosit în acest port astăzi,  ...........................................  am onoarea a vă înainta, conform 
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dispoziţiunilor art. 527 din Codul Comercial, prezentul raport de mare, prin care vă aduc la cunoştinţă următoarele:  

Declar că am plecat din portul .............................................................................. în ziua ............................ ora 

 ............... , cu o încărcătură (sau deşert) de tone mărfuri (cereale, cherestea, etc.), destinată  

porturilor, ........................................................  

(Se inserează apoi în raport zi cu zi, descrierea evenimentelor care s-au produs în timpul călătoriei, în 

special starea timpului care a produs avariile, dacă aceste avarii sunt vizibile ele vor fi semnalate în raport, făcându-se 

totodată rezerve pentru orice alte avarii ce ar putea fi descoperite ulterior. Pentru întocmirea raportului se va avea 

recurs la modelele de întrebări date sub anexele 4-8 din instrucţiunile de faţă). 

Raportul de mare se va termina cam precum urmează:  

Având în vedere cele astfel expuse, protestez contra tuturor învinuirilor şi pretenţiunilor ce mi s -ar aduce 

direct sau indirect, pentru pagubele şi daunele suferite în timpul acestei călătorii şi îmi rezerv dreptul de a completa 

prezentul raport, dacă va fi cazul. 

Totodată, conform dispoziţiunilor art. 528 Cod. Marit. Com., vă rog să binevoiţi a face verificarea 

prezentului raport, citându-se spre a fi de faţă la verificare, între alţii 

şi domnii  ...................................................  şi  ............................................  şi reprezentanţii proprietarilor 

mărfurilor încărcate, aflându-se în localitate la depozitul  .........................................................................  şi domnul 

 ............................................ reprezentant al societăţii de asigurare  ....................................................................  la care 

se află asigurată marfa, şi domnul  ......................................................................, reprezentantul societăţii de 

asigurare  .........................................  la care se află asigurat vasul  .............................................................  şi domnul 

 .........................  reprezentant local al societăţii de navigaţie  ..............................................................................  (adică 

armatorul). 

Vă rog să binevoiţi a primi domnule consul general, încredinţarea prea distinsei mele consideraţiuni.  

Semnătura căpitanului 

La ............................ astăzi .........................................................  

Urmează legalizarea cuvenită a oficiului consular. 

ANEXA 10 

MODEL DE VERIFICARE A UNUI RAPORT DE MARE 

Proces-Verbal nr. __________________ din _________________________  

Subsemnatul .................................. consul general al României din .................................................. primind 

raportul de mare al domnului căpitan ............................................... al vasului „Alba-Iulia”, navigând sub 

pavilion românesc, raport înregistrat în acest oficiu sub nr .................................................  din ...............  am dispus 

printr-o însemnare făcută pe marginea raportului şi prin afişare la uşa acestui oficiu  

consular (conf. Cod. Marit. Com. art. 528) verificarea lui în ziua de  .......................................................................... din 

 ............................................ în cancelaria oficiului nostru. 

Verificarea a avut loc în neprezenţa domnului căpitan susmenţionat. 

S-a înfăţişat pentru a asista la verificare, între alţi şi d-nii  .................................................................................  

reprezentanţii proprietarilor mărfurilor încărcate pe vasul „Alba-Iulia". Domnul 

 .....................................................reprezentant al societăţii de asigurare ...............................................................................  

la care se află asigurată marfa, domnul  ................................................................, reprezentantul societăţii de 

asigurare la care se află asigurat vasul şi domnul  .................................................................................. , reprezentant 

local al societăţii de navigaţie  ....................................................................... proprietară a vasului. 

Pentru a da relaţii am chemat următoarele persoane, prin adrese individuale trimise sub nr din  

Răspunzând acestei invitaţii, au fost deci de faţă şi au fost interogaţi pe rând, fiecare în parte şi în 
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neprezenţa celorlalţi martori, urmându-se pe cât a fost cu putinţă, procedura stabilită prin art. 137-138 şi 140 Codul de 

Procedură Penală. 

1. Domnul Ion lonescu, primul ofiţer pe bordul vasului „Alba-Iulia". 

2. Domnul Petre Petrescu, al doilea ofiţer pe bordul zisului vas. 

3. Domnul Dumitru Dumitrescu, maşinist, pe acelaşi vas, etc. etc. 

1. Domnul Ion lonescu, fiind interogat de noi, a declarat cele ce urmează  

(Urmează toate depoziţiile). 

Depoziţiunile de mai sus, coroborează deci (sau nu coroborează, în care caz se  

vor arăta nepotrivirile), faptele relatate de domnul căpitan .........................................................................................  în 

raportul de mare menţionat mai sus. 

Cele astfel expuse, mai corespund întocmai, precum am verificat cu însemnările  

din jurnalul de bord ţinut de domnul căpitan ........................................................................ şi cu cele cuprinse în 

jurnalul de maşină ţinut de domnul Dumitru Dumitrescu, maşinist, menţionat mai sus.  

Astfel fiind, am semnat procesul-verbal după ce toţi martorii au iscălit confirmând astfel depoziţiile lor 

cuprinse în corpul acestui document. Constatăm astfel că raportul de mare susmenţionat al domnului căpitan

 ......................................................................................................................... înregistrat la acest oficiu sub nr. 

.. din ................................ a fost verificat, conform art. 528 din Codul Maritim Comercial.  

Loc şi dată .......................................... C Pecete J 

Consul general ................................................  

Secretarul consulatului făcând funcţiunea de grefier  .................................................................... 

Semnăturile martorilor şi acelor prezenţi ..............................................................................  

Observaţie: Depoziţiile martorilor pot fi făcute pe foi anexate, făcând parte din procesul-verbal şi semnate, 

pe fiecare pagină de agentul diplomatic sau consular răspunzător. 

ANEXA 11 

MODEL DE CERERE PENTRU NUMIREA EXPERŢILOR 

Domnule consul general, 

Subsemnatul căpitanul vasului  ...................................................  înscris în portul 

aparţinând ...............................................  
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Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că în timpul călătoriei de la  ................................................................. la 

 ............................ vasul susnumit a suferit următoarele avarii.............................................................  

Conform art. 670 C. Com. şi art. 218 şi 196 din Codul de Procedură Civilă, vă rog să binevoiţi a numi unul 

sau trei experţi, care după ce vor depune jurământ înaintea dv., vor avea misiunea:  

1. Să constate avariile suferite, determinând cauza lor; 

2. Să declare dacă vasul în starea în care se află, poate continua călătoria.  

3. Să fixeze deciziunile de luat asupra vasului şi încărcăturii pentru a se repune totul în ordine şi a se 

permite vasului continuarea călătoriei. 

4. Să stabilească un stat aproximativ de cheltuieli ce se vor face cu executarea susziselor deciziuni.  

Cu perfectă stimă, (Semnătura 

căpitanului) 

La ............................. astăzi ..........................................  

Nr. de înregistrare şi data ..........................................  

ANEXA 12 

MODEL DE ORDONANŢĂ DE NUMIRE DE EXPERŢI  

Noi, consul general al României la ..................................................... văzând cererea înregistrată la 

nr ..................  din ...................... a d-lui......................................... , căpitanul vasului ...................................... prin care 

solicită numirea experţilor. 

Am ordonat şi ordonăm cele ce urmează: 

Domnul ..................................................... (calitatea) 

Domnul ..................................................... (calitatea) 

Domnul ..................................................... (calitatea) 

Sunt numiţi experţi şi după ce vor depune legiuitul jurământ în faţa noastră, se vor 

transporta la bordul vasului ................................................ ancorat în portul  ........................................  la punctul 

 ............................ în scopul de a constata avariile suferite pe vas, de a determina cauzele lor, de 

a se pronunţa dacă vasul în starea în care se găseşte poate continua călătoria, de a fixa deciziunile de luat în privinţa 

vasului şi a mărfurilor, pentru a se repune totul în ordine şi a se permite vasului continuarea călătoriei, de a stabili un 

stat provizoriu al cheltuielilor de făcut pentru executarea deriziunilor luate şi în fine de a ne face un raport al vizitei d-

lor pentru ca, după avizul d-lor să ordonăm ceea ce va trebui ordonat. Aceste lucrări vor fi executate într-un termen de 

6 zile începând cu ziua de azi. 

Consul general ..........................................  

Secretarul consulatului ff. de grefier ..................................................... 

Nr ..................... şi data .........................................  
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ANEXA 13 

MODEL DE PROCES-VERBAL DE JURĂMÂNT AL EXPERŢILOR 

Astăzi ............................. , înaintea noastră, consulul general al României din..................................................  

Au compărut domnii .................................................  (nume, prenume, calitatea şi domiciliul)  

 ................................................................ , care ne-au declarat că acceptă calitatea de expert, în scop 

de a face expertiza avariilor vasului ....................................................................şi au promis sub jurământ că 

vor proceda la această expertiză cu sufletul şi conştiinţa curată şi în termenii puşi în ordonanţa nr  

Drept pentru care, după citirea prezentului act, experţii au semnat împreună cu noi.  

Consul general: ....................................................  

Semnăturile : .....................................................................  

Nr ................................... şi data 

ANEXA 14 

MODEL DE PETIŢIE PREZINTÂND UN ACT DE EXPERTIZĂ 

Subsemnaţii  ................................................................................. (numele, prenumele, calitatea şi 

domiciliul), numiţi experţi prin ordonanţa nr  ............................................ pentru constatarea, evaluarea şi 

regularea avariilor suferite de vasul  .........................................  comandat de căpitanul ................................................... , 

terminând lucrările cu care am fost însărcinaţi, avem onoarea a vă înainta alăturatul act de expertiză, compus din şi 

semnat de noi. 

Cu perfectă stimă, 

Experţi: ........................................  

Nr. de înregistrare şi data
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ÎNDATORIRILE INFORMATIVE ALE CONSULATELOR MAI ALES ÎN PORTURILE 

MARITIME Şl FLUVIALE
35

 

I. Strângerea materialului informativ 

§ 1. Lucrând în deplină înţelegere cu Subsecretariatul de Stat al Marinei, Ministerul doreşte ca oficiile 

consulare, de carieră şi onorifice, să aibă o atenţiune deosebită culegerii de informaţiuni exacte şi practice, care ar 

putea fi de folos navigaţiei române. 

Informaţiunile despre care este vorba, sunt independente de cele economice şi comerciale, despre care 

tratează Manual VI, 8 sub rubrica „Activitatea economică şi informaţiuni comerciale”. 

§ 2. Strângerea documentaţiei prevăzute la instrucţiunile de faţă, nu va fi efectuată, cum s-a făcut adesea 

până acum, de la caz la caz, ci în tot cursul anului, materialul fiind rânduit şi clasat, în dosare deosebite, pentru fi la 

îndemână atunci când nevoia se va prezenta. Consulii vor avea astfel grijă să oprească tăieturi de ziare, să noteze 

informaţiuni oricât de neînsemnate pe care le-ar fi putut culege, chiar dacă, luate în mod izolat ele n-ar putea fi de 

mare folos, dar care pot constitui după un timp, material preţios pentru rapoarte având un real folos practic, când s-a 

putut strânge documentaţie îndestulătoare. 

II. Informaţiuni pentru Subsecretariatul de Stat al Marinei 

§ 3. In măsura în care informaţiunile astfel culese ar putea fi de interes general, ele vor fi înaintate 

Ministerului, în rapoarte statistice şi rezumative anuale, întocmite conform dispoziţiunilor dat la Manual VI, 3. 

§ 4. In cazurile când ar ajunge la cunoştinţa oficiilor consulare că autorităţile străine n-ar respecta 

angajamentele luate prin convenţiile de navigaţie, de care sunt legate faţă de noi, sau când felul lor de a trata vasele 

sau marinarii noştri ar cere demersuri diplomatice sau aplicarea unor măsuri de reciprocitate în apele sau porturile 

române, toate amănuntele necesare vor fi raportate, fără nici o pierdere de timp, asemenea informaţ ini urmând să fie 

înaintate legaţiunii, însoţite de două copii spre a fi comunicate Subsecretariatului de Stat al Marinei.  

§ 5. Deosebit de informaţiunile ce vor fi trimise conform § 3 şi 4 de mai sus, mai ales de consulatele de 

carieră, toate oficiile atât de carieră cât şi onorifice, funcţionând în porturile din Marea Neagră, Mediterană şi Baltică, 

ca şi cele situate pe coastele europene şi americane ale Oceanului Atlantic, ca şi consulatele funcţionând în porturile 

dunărene, vor mai trimite Ministerului, pentru a fi puse la dispoziţia Subsecretariatului de Stat al Marinei, 

următoarele informaţiuni, într-un singur exemplar: 

Taxele de navigaţie în vigoare în porturile principale situate în circumscripţia consulară respectivă. Aceste 

lămuriri vor fi înaintate, pe cât posibil, sub formă de tarife oficiale tipărite. Oficiile vor avea grijă să adaoge pe 

margine o traducere în limbă română, engleză, franceză sau germană a rubricilor, tarife în limba bulgară sau turcă de 

pildă, nefiind altfel de nici un folos. Documentaţia va cuprinde toate tarifele în vigoare, ordinare şi preferenţiale, dacă 

este cazul, aplicate vaselor naţionale şi celor străine. In rapoartele respective, se va insista mai ales asupra taxelor 

discriminatoare (sau tratamentului discriminator) eventual aplicate în dauna vaselor române. 

§ 6. Prin taxele de navigaţie, Ministerul înţelege toate cheltuielile ce ar cădea în sarcina navigaţiei române 

sau străine, ca de pildă: taxele de tonaj, de port, de cheeaj, de expediţie, remorcaj, legarea vaselor, fo losirea 

elevatorilor, macaralelor sau altor lucrări şi instalaţii ale porturilor şi anexelor lor, întrucât aceste stabilimente sau 

instituţii sunt destinate uzului public. Mai sunt de observat taxele sanitare, de pilotaj şi de descărcare, impozitele 

percepute asupra contractelor de încărcare ale mărfurilor transportate, taxele de timbre aplicate pe biletele de 

pasageri ş.a.m.d. Se vor observa şi tarifele de muncă locală (pentru încărcare, descărcare, etc.)  

§ 7. înaintând această documentaţie, care va trebui să parvină Ministerului odată pe an, de preferinţă în 

luna ianuarie (şi pentru prima dată la primirea instrucţiunilor de faţă), oficiile vor înainta şi tablouri arătând cursul 

de schimb faţă de o monedă relativ stabilă, aplicată în cursul anului precedent, pentru încasarea acestor taxe, dacă ele 

au fost percepute în moneda locală. 

Modificările aduse taxelor menţionate vor fi imediat comunicate Ministerului, pentru a fi aduse la 

cunoştinţa celor în drept. 
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III. Informaţiuni, interesând Ministerul Agriculturii şi Domeniilor şi cel al Sănătăţii 

§ 8. Deosebit de cele expuse la Manual VI, 2 „Măsuri de protecţie contra molimilor" şi VII, 7 „Lupta contra 

bolilor contagioase ale animalelor", oficiile vor da atenţiune şi problemelor fitopatologice (bolile plantelor) în mă sura 

în care ţara noastră poate fi afectată. De pildă dacă s-ar afla că o ţară exportatoare de seminţe de lucernă şi trifoi sau 

orice alte plante de nutreţ din fam. leguminoaselor şi gramineelor, nu observă în mod riguros măsurile de 

descuscutare necesare, împotriva Cuscutei Trifolii Babgt., C. Racemosa Mart., C. Granovii Will, C. Arvensis Byerich sau C. 

Europaea L. 

Sau măsurile privitoare la controlul fitosanitar al transporturilor de fasole (păstăi sau uscată) pentru a 

împiedeca introducerea gărgăriţei fasolei, Acanthoscelides Obsoletis Say. 

Sau măsurile privitoare la controlul fitosanitar al transporturilor tuberculilor şi seminţelor de cartofi, 

pentru a preîntâmpina introducerea gândacului de Colorado, Leptinotarsa Desemlineata Say., moliei cartofului 

Phathorimaea Operculella Zett., a râiei negre a cartofului, Synchytrium Endobioticum Pere., şi a lui Bacillus Phytophtorus, 

Appel, care produce boala înnegrirea bazei tulpinii cartofului. 

Este de datoria consulatului să raporteze cazul, pentru ca certificatele eliberate de acea ţară să nu mai fie 

recunoscute de autorităţile române. 

Se va observa de altfel, că România n-a ratificat încă Convenţia internaţională de fitopatologie de la Roma 

din 4 martie 1914 (Cond. Trat., nr. 1340
36

 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 

Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.340, p. 422-423]). 

§ 9. în porturile frecventate de marinarii români, Ministerul mai doreşte să fie ţinut la curent, cel puţin 

odată pe an, cu ocazia întocmirii raportului rezumativ şi statistic anual (v. Manual VI, 3), asupra felului în care 

funcţionează serviciul sanitar în porturile străine şi îndeosebi asupra înlesnirilor acordate marinarilor suferind de boli 

venerice şi condiţiunilor în care aceştia sunt trataţi (v. Manual IV, 10 § 20-21). 

IV. Informaţiuni cerute de comandanţii vaselor 

§ 10. în afară de informaţiunile astfel trimise Ministerului, consulii funcţionând în porturile vizitate de vase 

sub pavilion român, sunt ţinuţi să fie documentaţi asupra chestiunilor ce pot fi de folos comandanţilor vaselor române, 

din punctul de vedere juridic, al uzanţelor locale, navigaţiei, poliţiei etc. (v. Manual IV, 13 § 4).
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V. Informaţiuni pentru aprovizionarea vaselor române 

§ 11. Cu ocazia vizitelor vaselor marinei regale române, sau ale vaselor comerciale în porturile străine, 

consulii vor da comandanţilor, la nevoie toate lămuririle trebuincioase asupra taxelor susmenţionate şi aplicării lor, 

asupra legilor şi uzanţelor locale, asupra celor mai buni furnizori de combustibil sau provizii. Vor procura, la cererea 

acestor comandanţi, oferte cât mai avantajoase, având grijă să dea totodată referinţe asupra firmelor ce prezintă 

asemenea oferte. Vor evita, pe cât posibil, să recomande firme evreieşti, cele creştine fiind întotdeauna preferate, în 

condiţiuni egale. 

VI. Observaţii generale 

§ 12. Este cunoscut Ministerului că mai ales consulatele engleze au instrucţiuni permanente semănând într -

o oarecare măsură cu cele de faţă, consulii se vor folosi discret, de relaţiile lor personale, când o ocazie se prezintă, 

întrebând cum procedează colegii străini, în executarea unor asemenea îndatoriri, avându-se în vedere condiţiunile 

locale din fiecare post deosebit. 

Ministerul va primi cu mulţumire orice sugestiuni practice venind din partea consulatelor, în privinţa 

culegerii şi înaintării informaţiunilor.  

§ 13. Chiar dacă nu va fi cu putinţă să obţinem de îndată toate informaţiunile cerute de alte Departamente 

prin instrucţiunile de faţă, sau dacă unii consuli zeloşi vor face să parvină uneori un material inutil sau cel puţin fără 

prea mare valoare practică, este totuşi bine ca funcţionarii trimişi peste hotare să ştie că intră de fapt în atribuţiunile 

lor de a strânge, a coordona şi a înainta Ministerului materialul menţionat. 

Punând la rândul său acest material la dispoziţia Departamentelor competente, acest Minister nu va lipsi să 

întrebe întotdeauna dacă cele astfel trimise sunt sau nu de folos practic. Vom ajunge, în acest fel, să cristalizăm treptat 

documentaţia care ne trebuie, d-nii consuli urmând să primească întotdeauna, în copie, aprecierile si sugestiunile 

făcute de organele direct interesate. 

Materialul cerut prin instrucţiunile de faţă, nefiind confidenţial, oficiile îl vor putea trimite uneori prin 

poştă, când nimic nu se opune, sau prin mijlocirea legaţiunilor. 

§ 14. Pentru vigilenţa oficiilor, în legătură cu siguranţa vaselor, bolile contagioase, episootiile, traficul de 

femei sau copii, marinari români etc. şi informaţiunile ce urmează să fie înaintate,  în aceste privinţe, oficiile vor avea 

în vedere instrucţiunile cuprinse sub rubricile respective.  

§ 15. Consulatele onorifice vor înainta materialul lor prin mijlocirea legaţiunii competente, instrucţiunile 

de faţă aplicându-se şi acestor oficii. Legaţiunile vor avea grijă să le traducă şi să le trimită la destinaţie, conform celor 

arătate prin adresa ministerială nr. 48.653 din 1942 (dosar Instrucţiuni, Manual nr. 3). 

Instrucţiunile de faţă au fost întocmite în deplin acord cu Subsecretariatul de Stat al Marinei, ceea ce sa 

confirmat prin nr. 14.696 din 21 august 1942. Textul § 8 a fost redactat de Ministerul Domeniilor. Ele au fost trimise 

oficiilor noastre din străinătate, sub nr. 80.201 din 1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 
DELEGAŢIE TEMPORARĂ DE PRELUARE A COMANDEI UNUI VAS 

COMERCIAL
37

 

§ 1. Căpitanul sau patronul unui vas comercial român are comanda sau aducerea, răspunderea, poliţia şi 

gestiunea acestui vas, ceea ce reiese art. l, al. 3, 10 şi 16 din Legea pentru organizarea marinei comerciale şi din art. 

506-530 din Codul Maritim Comercial. 

§ 2. Art. 40, 41 şi 42 din legea menţionată prevăd penalităţi pentru căpitanul care ar părăsi vasul în mod 

ilegal, care ar permite, fără autorizaţie, să comande alte persoane de la bord ca şi pentru cel care ar lua comanda, fără 

autorizaţie. 
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Art. 506 din Codul Maritim Comercial dispune însă că „responsabilitatea căpitanului nu încetează decât 

probându-se obstacole provenite din caz fortuit sau forţă majoră”. 

§ 3. Din cele arătate reiese că nici o persoană nu poate prelua comanda fără autorizaţie legală. Vasul nu 

trebuie, pe de altă parte, să rămână niciodată fără comandant, mai ales când se află în ape străine, departe poate de 

ţara sa de origine. 

§ 4. Nu există însă în dreptul nostru nici o dispoziţie precisă, arătând:  

a) în ce condiţiuni ar putea fi demis din funcţiunile sale un căpitan nedemn, în timpul când vasul se află în 

afară de apele naţionale. (Un exemplu ar fi când căpitanul ar fi arestat de autorităţile străine pentru crimă sau delict);  

b) formele de îndeplinit pentru transmiterea comandei, în caz de incapacitate, fizică, sau morală a 

căpitanului (boală, accident, crimă etc.), sau când acesta ar înceta din viaţă;  

c) în ce condiţiuni ar putea lua o altă persoană comanda vremelnică a vasului, până la desemnarea legală 

în România a unui nou căpitan şi ce acte oficiale vor trebui întocmite, cu această ocazie. 

§ 5. Avându-se în vedere interesele româneşti însemnate ce ar putea fi în joc şi dat fiind că nu este 

întotdeauna timp, în asemenea cazuri, din fericire foarte rare, să se aştepte instrucţiunile precise din ţară, 

reprezentantul autorizat al statului la faţa locului (fie el şef de misiune, consul de carieră sau chiar consul onorific) va 

trebui să ia măsurile provizorii şi urgente cuvenite, pentru transmisiunea puterilor, pentru rectificarea hârtiilor de 

bord (rolul de echipaj, etc.) şi pentru a aduce la cunoştinţa echipajului, autorităţilor locale şi altor persoane interesate 

delegaţia vremelnică ce va trebui dată pentru preluarea comandei vasului.  

§ 6. Ori de câte ori deci: 

a) agentul diplomatic sau consular primeşte instrucţiuni precise, transmise prin mijlocirea acestui 

Departament (fie că aceste instrucţiuni sunt date sau nu ca urmare a celor ce va fi raportat el în România);  

b) căpitanul se îmbolnăveşte atât de grav, încât este pus în imposibilitate să-şi mai exercite atribuţiile, ceea 

ce va fi controlat de agentul personal cu ajutorul medicului ce va alege el; 

c) căpitanul încetează din viaţă, sau când el;  

d) părăseşte vasul în mod ilegal, sau 

e) este arestat de autorităţile străine pentru o faptă penală, sau  

f) nu-şi mai poate face datoria, din vreo altă cauză de forţă majoră este de datoria agentului 

diplomatic sau consular să ia măsurile necesare pentru asigurarea ordinii, disciplinei pe bord, pe cât posibil fără 

intervenţia autorităţilor străine locale, şi pentru transmiterea vremelnică a puterilor şi a autorităţii „poliţia vasului”, 

cum spune legea (vezi Manual IV, 13 § 3), în mâna persoanei celei mai potrivite. Această persoană va fi în genere 

secundul vasului (primul ofiţer) sau persoana trecută în rolul de echipaj imediat după comandant.  

Dacă secundul nu posedă brevetul de comandant, însă la bord se află îmbarcat alt ofiţer posedând acest 

brevet, comanda va reveni acestuia din urmă. 

§ 7. Luând o astfel de măsură, agentul nostru se va pune, îndată ce va fi cu putinţă, în legătură telefonică 

sau telegrafică cu acest Departament, relatând cazul, făcând propunerile ce socoteşte necesare şi cerând instrucţiuni 

precise. In cazul când este vorba de un consul onorific, aceste instrucţiuni vor fi cerute legaţiunii competente, cât timp 

Ministerul nu a hotărât altfel. 

§ 8. Printr-o astfel de transmisiune vremelnică a puterii şi autorităţii de pe vas, agentul asumă o foarte 

mare răspundere. Va avea deci grijă ca persoana care va înlocui pe comandantul demis sau decedat, să îndeplinească 

condiţiunile cerute de lege, pentru a-şi putea asuma această sarcină. Aceste condiţiuni sunt expuse la anexa l, aici 

alăturată. 

§ 9. In cazul când nici o persoană la faţa locului n-ar îndeplini condiţiunile legale cerute, nevoia unei 

hotărâri prompte fiind totuşi resimţită, agentul va desemna persoana cea mai indicată pentru a prelua răspunderea 

menţinerii ordinii pe bord, în aşteptarea instrucţiunilor ministeriale. In acest caz insă, vasul nu va părăsi portul în 

care se găseşte (concursul necesar al autorităţilor de port străine fiind cerut, în caz de nevoie) până la primirea 
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instrucţiunilor necesare de la Minister. 

Armatorul vasului, sesizat prin acest Departament sau cel al marinei, va putea dispune trimiterea de 

urgenţă a unui comandant din ţară sau va autoriza îmbarcarea unui comandant străin până când vasul va atinge un 

port românesc sau chiar străin, mai apropiat, unde s-ar putea trimite comandantul român. 

Este de aşteptat ca consulul ţării să facă propuneri practice în asemenea cazuri, avându-se în vedere situaţia 

în care se va afla vasul lipsit vremelnic de comandant. 

Procedura de urmat 

§ 10. Procedura de urmat va fi deci: 

a) Ministerul va fi imediat sesizat de cazul ivit; 

b) Agentul va elibera noului comandant temporar o delegaţie de conducere a vasului, întocmită după 

modelul aici alăturat (anexa 2 sau 3 după cum va fi cazul). 

O copie de pe delegaţia dată va rămâne în arhivele oficiului;  

c) Agentul va asista personal la luarea în primire a autorităţii, pe bordul vasului, de către noul comandant 

temporar, întocmindu-se cu această ocazie, un proces-verbal de luare în primire, conform celor arătate mai jos la § 11; 

d) Agentul va face însemnarea necesară în rolul de echipaj, după modelul aici alăturat (anexa 4); 

e) Agentul va aduna întregul echipaj pe bordul vasului, pentru a-i aduce la cunoştinţă transmisiunea de 

puteri ce a avut loc. El va mai înştiinţa autorităţile de port
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4. Vas fluvial fără propulsiune proprie (şlep, tanc). 

şi eventual de poliţie străine competente, în scris, de măsurile pe care le-a luat, conformându-se dispoziţiunilor locale 

în vigoare; 

f) Cât timp vasul rămâne în port, agentul va controla la faţa locului, prin vizite frecvente la bord, că 

ordinea şi disciplina sunt menţinute în timpul acestui provizorat. 

§ 11. Asistând personal la luarea în primire a casei, a registrelor şi arhivei vasului de către comandantul 

temporar numit, consulul va încheia un proces-verbal, pe care îl va semna şi înregistra la oficiul său. Acest proces-

verbal va fi întocmit în cel puţin şase exemplare, dintre care: 

a) unul rămâne în arhiva oficiului diplomatic sau consular respectiv; 

b) unul rămâne în arhiva vasului; 

c) trei vor fi înaintate Ministerului, pentru cele de cuviinţă (pentru arhiva acestui Departament, pentru 

Subsecretariatul de Stat al Marinei şi pentru armatorul respectiv);  

d) un exemplar rămâne în posesia comandantului temporar numit.  

Acest proces-verbal va fi contrasemnat de comandantul provizoriu cât şi de celelalte persoane ce vor fi 

socotite necesare. Agentul consular este dator să verifice exactitatea celor cuprinse în procesul-verbal, asumând 

răspunderea cuvenită pentru exactitatea sumelor luate în primire de noul comandant ca şi pentru semnarea şi 

înregistrarea actului. 

§ 12. Instrucţiunile de faţă aplicându-se şi consulatelor onorifice funcţionând în porturile maritime sau 

fluviale, ele urmează să fie traduse întocmai de către legaţiunile respective pentru a fi păstrate de consulii onorifici în 

exemplarul lor din Manual, conform instrucţiunilor date prin circulara „Instrucţiuni Manual nr. 3”. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor, sub nr. 80.201/942. Ele au fost date în deplină înţelegere cu 

organele competente ale Subsecretariatului de Stat al Marinei, s-a confirmat sub nr. 14.255 din 6 octombrie 1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca 

ANEXA 1 

CONDIŢIUNILE CERUTE PENTRU A ÎNDEPLINI FUNCŢIA DE COMANDANT PE 

VASE COMERCIALE 

1. Vas maritim de orice tonaj navigând pe orice Să posede brevetul de căpitan mare şi ocean. de lungă cursă. 

2. Vas maritim sub 300 tone brutto navigând Să posede brevetul de căpitan numai în Marea Neagră, Marmara şi 

Mediterana maritim de cabotaj. până la meridianul Capului Matapan. 

3. Vas fluvial cu propulsiune proprie (remorcher, Să posede brevetul de căpitan vas de pasageri, şlep sau tanc cu 

motor). fluvial. 

Să posede certificatul de cârmaci de şlep.  
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Ministru sau 

consul, 

 

ANEXA 2 

DELEGAŢIE 

Noi, ministru/consul general al României la  ............................................................................  în calitatea 

noastră de reprezentant suprem al autorităţii statului român în circumscripţia noastră, 

văzând că domnul  ............................................  comandant al vasului  ...............................................  navigând sub 

pavilion român şi aflându-se actualmente în portul  ....................................................................  nu-şi mai poate 

îndeplini sarcina ce a avut până acum din cauza ..........................................................................  (sau: încetând din 

viaţă în ziua de  ..................................... ), dispunem că domnul  ................................................................  îndeplinind 

condiţiunile legale cerute pentru a prelua şi exercita comanda unui vas de comerţ  

înregistrat în clasa în care figurează vaporul  .........................................................................  având următoarele 

calificaţii  ..................................... , să preia comanda efectivă a vasului susmenţionat, începând 

cu data de .............................................. , ora .................. , urmând să îndeplinească toate îndatoririle şi 

să exercite toate atribuţiile de comandant legal al acelui vas, în aşteptarea sosirii instrucţiunilor precise, cerute de la 

Ministerul Afacerilor Străine sub nr  .......................................................................................................... din .....................  

Delegaţia de faţă este valabilă până la revocarea din partea autorităţilor competente române sau până în 

momentul când un nou comandant legal numit îşi va putea prelua efectiv funcţiunile pe bord.  

Delegaţia de faţă a fost întocmită în şase exemplare dintre care unul rămâne în dosarul 

legaţiunii/consulatului, unul rămâne în arhiva vasului, unul a fost predat titularului, trei exemplare fiind înaintate 

Ministerului Afacerilor Străine pentru cele de cuviinţă. 

Localitatea, data şi numărul de înregistrare, 

Semnătura ...........................  

Primesc sarcina care mi-a fost conferită prin delegaţia de faţă, 

Semnătura .......................................  

ANEXA 3 

DELEGAŢIE 

Noi, ministru/consul general al României la  ............................................................................  în calitatea 

noastră de reprezentant suprem al autorităţii statului român în circumscripţia noastră, 

văzând că domnul ............................................. , comandant al vasului ............................................... , navigând sub 

pavilion român şi aflându-se actualmente în portul  .................................................................... , nu-şi mai poate 

îndeplini sarcina ce a avut până acum din cauza  ............................................................. (sau: încetând din viaţă 

în ziua de  .................................... ), văzând că domnul  ....................................................  este persoana cea mai 

indicată pentru a prelua în mod temporar autoritatea şi răspunderea pe vasul susmenţionat, în aşteptarea numirii şi 

sosirii la bord a unui nou comandant, cu toate că d-sa nu îndeplineşte condiţiunile legale pentru a prelua comanda 

vasului în calitate de 

căpitan, dispunem ca susnumitul domn  ......................................................................  va prelua autoritatea şi 

răspunderea pe vasul  ............................................. , în locul căpitanului, începând cu ziua de  

 ...........................  ora  .................  şi până la revocarea din partea autorităţilor competente în 

România. Această delegaţie temporară este dată cu condiţiunea ca vasul să nu plece
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Ministru sau consul, 

din portul în care se găseşte actualmente, cât timp autorităţile competente din România nu dispun altfel.  

Prin prezenta delegaţie, domnul ........................................................ este împuternicit să efectueze 

plăţile curente necesare (să efectueze achitarea taxelor de port, salariilor, cumpărării de alimente etc.), în contul şi 

pentru armatorul vasului. D-sa nu poate încheia însă nici un fel de contracte sau asuma nici un fel de obligaţii sau 

efectua nici un fel de înscrieri pe rolul echipajului, sarcina d-sale fiind numai de a menţine ordinea pe bord şi de a 

apăra şi conserva interesele legitime ale armatorului sus-zisului vas, până la primirea instrucţiunilor necesare cerute 

de la autorităţile competente din România prin 

mijlocirea Ministerului Afacerilor Străine sub nr ......................................................... din ............................... etc. etc. 

(sfârşitul ca anexa 2). 

Localitatea, data şi numărul de 

înregistrare, 

Semnătura 

Primesc sarcina care mi-a fost conferită prin delegaţia de faţă, Semnătura  

ANEXA 4 

ÎNSCRIERE PE ROLUL DE ECHIPAJ 

Atribuţiile şi autoritatea domnului  ...............................................................  comandant al vasului 

 ....................  încetând astăzi (data) ..................................  la ora  .................................. , am delegat pe domnul 

 .................................... să îndeplinească funcţiunile de comandant (sau: să preia autoritatea  

şi răspunderea pe bordul vasului) în condiţiunile arătate prin delegaţia înregistrată la legaţia sau consulatul României 

din .......................................................................................................... , sub nr ............... din ..........................................  

Ministru sau consul, 

Semnătură ...........................  

Am primit funcţiunile şi răspunderea arătate mai sus. 

Loc şi data. 

(Semnătura comandantului temporar)
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NAVIGAŢIUNEA AERIANĂ
38

 

I. INTRODUCERE 

§ 1. Dezvoltarea aviaţiei - militară şi civilă - mai ales în ultimii ani, ne dă o certitudine că acest mijloc de 

comunicaţie şi transport va lua după sfârşitul războiului, o dezvoltare nebănuită până acum. Situaţia geografică a ţării 

noastre, pe încrucişarea unor căi de comunicaţie de o însemnătate mondială, ne impune pe de altă parte, să luăm toate 

măsurile tehnice, legale şi economice, necesare şi să avem grijă ca autorităţile noastre să fie în orice moment 

documentate. Aceasta se aplică îndeosebi organelor noastre de peste hotarele ţării, avându-se în vedere că numeroase 

avioane româneşti vor circula, precum sperăm, şi dincolo de spaţiul nostru aerian, aterizând uneori pe pământ străin. 

Asemenea cazuri vor pricinui uneori intervenţii şi demersuri, căzând în competenţa legaţiunilor şi consulatelor 

noastre. 

§ 2. Documentaţia trebuincioasă agenţilor diplomatici şi consulari, fiind mai ales juridică şi administrativă, 

Ministerul îşi propune să dea de acum înainte sub rubrica de faţă, lămuririle principale asupra regulilor de drept 

recunoscute de noi, asupra învoielilor încheiate de România şi asupra măsurilor luate de autorităţile noastre interne, 

în măsura în care această documentaţie trebuie să fie cunoscută organelor acestor Departamente.  

§ 3. Rămâne apoi ca fiecare oficiu să aibă grijă să culeagă informaţiunile necesare asupra măsurilor luate în 

ţara lor de reşedinţă, întrucât am putea fi interesaţi, existând aici o analogie desăvârşită între datoria agentului 

diplomatic sau consular, rezidând în capitalele străine şi cele ale consulului funcţionând într-un port maritim sau 

fluvial. 

§ 4. Şefii de post vor avea în acelaşi timp grija să cântărească care informaţiuni vor trebui culese şi strânse 

pentru uzul lor personal (putând eventual să fie clasate împreună cu instrucţiunile de faţă) sau pentru a fi puse la 

dispoziţia celor direct interesaţi, îndată ce un caz se va prezenta şi care măsuri luate în străinătate vor trebui 

comunicate Ministerului, cu titlu confidenţial sau cu scopul de a fi publicate în România pe căile ce vor fi găsite de 

cuviinţă. 

II. DOMENIUL AERIAN NAŢIONAL 

§ 5. Fiecare stat este suveran în spaţiul său aerian, deasupra pământului sau apelor sale naţionale şi 

teritoriale. 

Chestiunea până la ce înălţime se întinde această suveranitate este dezbătută, nefiind încă bine stabilită în 

dreptul internaţional. Unii ar dori să mărginească aceste drepturi la înălţimea trebuincioasă pentru apărarea 

intereselor esenţial strategice, economice, sanitare, etc. ale statelor respective. Alţii au încercat să fixeze o limită 

arbitrară de 1.500 m. 

Prin art. 1 al convenţiei de la Paris din 13 octombrie 1919 pentru reglementarea navigaţiei aeriene, înaltele 

părţi contractante şi-au recunoscut suveranitatea absolută şi nelimitată asupra spaţiului atmosferic de deasupra 

teritoriului lor şi apelor teritoriale. 

III. CONVENŢIUNI 

§ 6. Textul de bază în această materie este Convenţiunea pentru reglementarea navigaţiunii aeriene, de la Paris 

din 13 octombrie 1919, cu modificările sale ulterioare (Cond. Trat., nr. 1.368, etc. [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a 

altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.368, p. 434435]). Prin această învoială, 

statele semnatare şi aderente încuviinţează reciproc zborul aeronavelor civile turistice, în spaţiul lor aerian, fără a mai 

fi nevoie de vreo aprobare prealabilă. Crearea liniilor aeriene de navigaţie aeriană regulată poate fi supusă de fiecare 

stat aprobării sale prealabile (art. 15, al. 5, Conv. 13.X.1919). toate statele au făcut uz de această facultate. 
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Aeronavele turistice ale unui stat semnatar sau aderent al Convenţiei, deşi au dreptul să zboare peste 

teritoriul altui stat fără a avea nevoie de o autorizaţie. Dacă voiesc însă să execute un zbor fără escală, statul peste car e 

urmează a se face zborul îi poate fixa drumul ce trebuie să parcurgă.  

Se va observa însă că multe state şi printre ele unele de o însemnătate capitală, ca Germania, U.R.S.S. şi 

altele foarte importante îndeosebi pentru noi, ca Turcia, au refuzat să ia parte la această convenţie. 

§ 7. întreaga chestiune a traficului internaţional aerian va fi şi ea pusă în discuţie după terminarea 

războiului actual. 

Între timp, majoritatea învoielilor încheiate de ţara noastră sunt în vigoare, afară de acelea cu state care  

prin efectul războiului au încetat de a mai fi subiecte de drepturi şi a căror dispariţie de jure a fost recunoscută de 

România, fiecare oficiu urmând să se documenteze în parte asupra situaţiei în care ne aflăm faţă de statul de reşedinţă 

respectiv, în aşteptarea unui legământ definitiv al cărui text va fi dat în acest Manual când va sosi momentul. 

IV. ZONE REZERVATE 

§ 8. Prin Convenţia internaţională menţionată şi prin alte acorduri, România şi alte ţări au încuviinţat, 

precum am arătat şi au reglementat zborul aeronavelor civile în spaţiul lor aerian în timp de pace. Mai fiecare stat a 

fixat însă anumite zone rezervate unde orice zbor de aeronavă străină, fără autorizaţie deosebit dată de la caz la caz, 

este cu desăvârşire oprit în timp de pace sau de război. Aceste zone au fost şi vor fi comunicate oficiilor din timp în 

timp, în măsura trebuinţelor. După terminarea războiului, ele vor fi determinate din nou, instrucţiuni mai definitive 

urmând să fie date ca anexă la textul de faţă. 

Până atunci, aeronavele străine se vor conforma instrucţiunilor cerute pentru fiecare caz în parte, în genere 

prin mijlocirea ataşaţilor militari, navali sau aeronautici, funcţionând pe lângă legaţiile noastre. 

V. AERONAVE MILITARE 

§ 9. Prin avioane militare înţelegem toate cele ce se găsesc sub comanda unui militar în serviciu.  

Pentru asemenea aeronave se aplică în unele privinţe reguli similare cu cele în vigoare pentru vasele de 

război (vezi Manual IV, 12). 

Se va observa astfel că: 

a) zborul şi aterizarea în străinătate în timp de pace sau război sunt îngăduite numai după o învoire 

prealabilă a statului teritorial respectiv, solicitată de la caz la caz, pe cale diplomatică;  

b) aeronava militară şi cei de pe bord se bucură, ca şi nava de război, de exteritorialitate. De observat însă 

este că în caz de aterizare forţată şi mai ales de zbor neautorizat pe statul teritorial, aeronava, echipajul sau cei de pe 

bord nu se pot bucura de nici un drept deosebit, ei fiind supuşi tuturor legilor şi regulamentelor în vigoare în ţara 

respectivă şi fiind trataţi ca orice aeronavă civilă. Autorităţile străine pot primi în asemenea cazuri zborul avionului, 

dându-i ordinele cuvenite de aterizare prin T.F.F., prin semnale sau chiar prin tragere de rachete. Ele au şi un drept 

de percheziţie la bord, de control vamal, etc. pentru apărarea intereselor lor strategice, de poliţie, sanitare, etc.  

VI. SITUAŢIA ÎN TIMP DE RĂZBOI 

§ 10. Convenţia din 1919 (art. 38) şi regula de drept internaţional îndeobşte recunoscută (cel puţin pe 

hârtie), rezervă tuturor statelor drepturile lor de beligeranţi sau neutri. Fiecare stat poate interzice deci pe temeiul 

drepturilor sale suverane, orice zbor de aeronavă străin, fie ea militară sau civilă, în timp de război, supunând 

zborurile îngăduite dispoziţiunilor pe care le socoteşte necesare. Regulile de neutralitate impun chiar ca statul 

respectiv să protesteze când un avion zburând în interes militar aparţinând unui stat beligerant, nu respectă spaţiul 

său aerian. 
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VII. HÂRTIILE DE BORD, SEMNE DE IDENTIFICARE ŞI UNDE 

RADIOTELEGRAFICE 

§ 11. Hârtiile de bord cerute de autorităţile noastre şi ale statelor semnatare sau aderente la Convenţia din 

13 octombrie 1919: 

1. certificatul de navigabilitate al aeronavei; 

2. certificatul de înmatriculare; 

3. carnetul de drum; 

4. livretul motorului sau motoarelor dacă aeronava are mai multe;  

5. livretul aeronavei; 

6. carnetul de semnale; 

7. registrul de T.F.F.; 

8. carnetul de „passage en douane" pentru aeronavele plecând în străinătate. 

Documentele de sub nr. 1, 2, 3, 6, 7 şi 8 trebuie să însoţească mereu aeronava. 

Cele sub nr. 4 şi 5 pot fi lăsate la aeroporturi de bază ale aeronavei, trebuind însă să fie mereu completate după fiecare 

zbor. 

Avioanele de transport public, pe lângă documentele de mai sus, trebuie să aibă la bord o listă nominală a 

pasagerilor şi un manifest de încărcătură. 

§ 12. Semnele de identificare purtate de avioanele române sunt precum urmează: 

Două grupe de litere majuscule despărţite între ele printr-o liniuţă. Primul grup e compus din două litere 

care sunt mereu aceleaşi la toate aeronavele şi anume YR. Ele indică naţionalitatea română a aeronavei. Cel de-al 

doilea grup e compus din trei litere 
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care trebuie să varieze de la avion la avion şi le identifică fiecare aeronavă. Semnele de înmatriculare ale 

unei aeronave s-ar prezenta astfel: YR-LEA şi trebuie pictate pe suprafaţa inferioară şi superioară a planurilor şi pe 

ambele părţi ale fuzelajului. La toate aeronavele primul grup de litere indică naţionalitatea.  

§ 13. Lungimile de unde radiotelegrafice rezervate avioanelor şi posturilor române pentru satisfacerea 

serviciului de protecţie sunt aceleaşi cu cele stabilite pentru avioanele şi posturile de protecţie aeriană a tuturor 

statelor semnatare ale Convenţiei de telecomunicaţii de la Madrid din 1932 şi regulamentul de telecomunicaţii din 1938 de 

la Cairo. 

La ora actuală lungimea de undă este de 900 m. Aparatele pe unde scurte sunt interzise la bordul 

aeronavelor. 

De la începerea războiului au fost introduse lungimi de undă diferite mai ales în teritoriile ocupate 

punându-se în serviciu lungimile de undă militare. Se face însă tot posibilul ca avioanele civile să fie deservite tot de 

lungimea de undă normală. 

Regulamentul radiotelecomunicaţiilor în România se va găsi în Monitorul Oficial nr. 84 din 9 aprilie 1943. 

VIII. AVIAŢIA CIVILĂ ÎN TIMP DE PACE 

§ 14. Accesul aeronavelor străine, de orice categorie ar fi, în spaţiul aerian şi pe teritoriul naţional străin, 

aparţinând statelor nelegate de vreo convenţie, este întotdeauna subordonat unei autorizaţii deosebite solicitată direct 

de cei interesaţi sau printr-un aero-club, când este vorba de vreo aeronavă particulară sau pe cale diplomatică când 

este vorba de un avion al statului sau când statul este interesat în zborul proiectat. Oficiile noastre diplomatice nu vor 

face însă asemenea intervenţii, fără a primi ordinele precise de la acest Departament, sau să fie regulate oficial de 

ataşatul militar, aeronautic, etc., respectivi, pe baza instrucţiunilor precise primite de el de la autorităţile militare 

competente în ţară. 

§ 15. Avioanele civile proprietatea statelor străine afectate serviciului vămilor, de poliţie şi poştă, afară de 

cele militare, sunt tratate de statele semnatare sau aderente la Convenţia din 13 octombrie 1919, ca aeronave 

particulare. Asemenea aeronave nu pot pretinde în nici un caz vreun drept de exteritorialitate, afară de aeronavele 

militare cărora li s-a autorizat zborul. 

Aeronava civilă este supusă tuturor dispoziţiunilor legale teritoriale în vigoare, referitoare la navigaţie, 

vămi, poliţie, serviciul sanitar, etc., echipajul, pasagerii şi mărfurile de pe bord, fiind în totul subordonate aceloraşi 

legi. Reiese deci că tribunalele teritoriale sunt competente în cazuri de accidente, abordaje etc., cu excepţia cazurilor ce 

cad sub dispoziţiile Convenţiei de la Varşovia din 1929, reglementând contractul de transport aerian şi Convenţiei de la 

Roma din 1933 pentru unificarea unor reguli referitoare la pagubele cauzate celor de al treilea la sol. In cazul 

aplicabilităţii acestor convenţiuni, sunt competente şi alte tribunale decât cele teritoriale. 

IX. SECHESTRUL CONSERVATIV ŞI ASIGURATOR 

§ 16. Sechestrul conservativ şi asigurator al aeronavelor nu se poate face în statele semnatare sau aderente 

la Convenţia de la Roma din 1933, referitoare la unificarea anumitor reguli cu privire la sechestrul aeronavelor decât în 

condiţiunile acelei convenţii care caută ca prin aplicarea unui sechestru să nu fie stingherită efectuarea unui zbor 

pentru transportul de poştă, pasageri sau mărfuri. 

In statele nesemnatare ale convenţiei de mai sus se aplică dispoziţiunile legii naţionale în vigoare. 

X. AEROPORTURI 

§ 17. Aeroporturile şi hidroescalele române deschise traficului public sunt stabilite periodic de MAN, 

POSA, în acord cu M. St. Major şi St. M. Aer. Listele aeroporturilor vor fi trimise la timp, urmând a fi ataşate 

prezentului capitol. 

§ 18. In aeroporturile române funcţionează un serviciu de poliţie, de vamă, sanitar şi de schimb al 
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monetelor străine importate în România. 

XI. PAŞAPOARTE ŞI VIZE 

§ 19. Fiecare călător, dorind să aterizeze la un aeroport român, este obligat să aibă cu dânsul un paşaport 

valabil, regulile obişnuite pentru viză aplicându-se şi în acest caz. 

Călătorii în tranzit care nu au viza cuvenită o pot obţine la un aeroport român, achitând însă taxa în valută 

străină. Acesta este mai ales cazul pentru acei călători care au plecat dintr-o localitate sau dintr-o ţară unde România 

nu are legaţii sau consulate de carieră. Tariful şi schimbul calculat pentru taxa de viză este afişat la fiecare aeroport. 

In schimbul taxelor aplicate, călătorul primeşte un bon numerotat rupt dintr-un carnet cu cotor, suma încasată fiind 

scrisă cu creionul chimic, lăsându-se copie în carnet. 

Vizele date la aeroporturi nu dau în genere drept la şedere pe teritoriul ţării decât pe timp str ict necesar 

pentru a călători mai departe cu primul avion, tren sau vapor, plecând spre destinaţia dorită de călătorie. Excepţii de 

la această regulă vor fi acordate la cerere, dacă călătorul are acte în regulă şi dacă nimic nu se opune unei asemenea 

favori. Asemenea autorizaţii se acordă însă numai de Direcţia Generală a Poliţiei din Bucureşti, urmând să fie cerută 

telefonic de la aeroport pe spezele solicitatorului.  

§ 20. Călătorii găsiţi fără paşapoarte în regulă sau având acte de legitimaţie de apatrizi şi cei trecuţi în 

„Cartea neagră" a legaţiunilor şi consulatelor, vor fi imediat expulzaţi în ţara din care au sosit, cu primul mijloc de 

transport disponibil, urmând să li se aplice amenda prevăzută de dispoziţiile în vigoare. 

Proprietarul sau comandantul aeronavei care transportă asemenea călători pe teritoriul ţării este obligat să-

i primească înapoi, fiind şi răspunzător pentru plata taxelor de viză sau amenzilor.  

§ 21. Comandantul şi echipajul aeronavelor civile vor trebui de asemenea să aibă paşapoarte în regulă, 

putând obţine însă cu învoirea Ministerului, vize permanente acordate de legaţii sau consulate sau de o prefectură de 

poliţie în ţară, pe timp limitat sau pentru un număr oarecare de călători în ţară. 

§ 22. Autorităţile sanitare din aeroporturile române aplică dispoziţiunile în vigoare prevăzute de Convenţia 

internaţională sanitară pentru navigaţia aeriană (v. Manual VI, 22 § 5-12), putând lua toate măsurile necesare de 

dezinfectare, carantină etc., pentru a împiedica răspândirea unor boli contagioase sau epizotii. 

Mărfurile aduse în ţară pe calea aerului, sunt supuse dispoziţiunilor sanitare, veterinare, fitopatologice şi 

vamale în vigoare. 

Oficiile diplomatice şi consulare române vor observa îndatoririle ce au a raporta, când va fi cazul, asupra 

stării sanitare a aeroporturilor străine, precum s-a arătat la Manual VI, 22 § 27-30. 

XII. ACCIDENTE ŞI ABORDAJE 

§ 23. Cu ocazia accidentării unei aeronave române, se aplică reguli similare cu cele arătate la Manual IV, 15 

sub rubrica „Avarii, abordaje şi alte accidente maritime", îndatoririle agenţilor diplomatici şi consulari fiind 

asemănătoare în ambele cazuri. 

Ei vor lua deci, sub formă de proces-verbal întocmit în formă autentică, toate declaraţiunile cerute de cei în 

cauză pentru stabilirea faptelor şi răspunderilor.  

Se vor transporta la faţa locului sau se va delega un funcţionar în subordine dacă prezenţa lor poate fi într -

adevăr utilă, de ex.: în cazul când ar fi dispoziţiuni de luat pentru transportarea unor  răniţi sau pentru 

înmormântarea unor sinistraţi (v. Manual III, 9 „Decesul în străinătate al cetăţenilor români").  

In competenţa agenţilor noştri cade şi identificarea şi păstrarea bagajelor salvate şi orice îndatoriri de 

conservare sau de apărare a drepturilor legitime româneşti, în aşteptarea sosirii unor instrucţiuni din ţară. Pentru 

reclamaţiile prezentate cu asemenea ocazii, se vor avea în vedere principiile generale, la Manual III, 6 „Asistenţa 

judiciară şi consultaţii juridice" şi VI, 2 „Intervenţiuni solicitate şi reclamaţiuni prezentate legaţiunilor şi 

consulatelor". 



IV, 18 

831 

 

 

§ 24. In cazul unei aterizări forţate sau al unui accident ivit în România, în afară de hotarele unui aeroport, 

comandantul aeronavei este obligat să se pună numaidecât în legătură cu autorităţile locale (poliţie, primărie sau 

jandarmerie rurală) pentru a se putea face numaidecât constatările necesare şi lua măsurile de ajutor, de control şi de 

pază necesare. 

§ 25. Autorităţile române interne, având ordine să aducă numaidecât la cunoştinţa oficiului consular străin 

competent, orice accidente de aviaţie ce va fi suferit un cetăţean străin, îndată ce naţionalitatea acestuia va fi stabilită,  

agenţii noştri consulari au dreptul să se aştepte la un tratament reciproc în această privinţă, fiind datori să semnaleze 

legaţiunii respective orice întârziere constatată. 

XIII. AVIOANE FABRICATE SAU ACHIZIŢIONATE ÎN STRĂINĂTATE ŞI 

ADUSE ÎN ROMÂNIA 

§ 26. Asemenea aeronave vor putea fi transportate în România pe calea aerului sau demontate şi aduse pe 

uscat sau pe mare. Instrucţiunile necesare vor fi date de la caz la caz. In cazul când un asemenea avion este adus în 

România, pe calea aerului, hârtiile de bord pentru această primă călătorie vor putea fi străine, întocmite după 

dispoziţiunile legale din ţara respectivă. In acest caz echipajul (fie el chiar român) cât şi însăşi aeronava trebuie să 

respecte dispoziţiunile Legilor statului de înregistrare în ce priveşte navigaţia şi circulaţia aeriană, urmând de ex. să 

observe dispoziţiunile referitoare la asigurare, etc., neputând pretinde la drepturi de exteritorialitate, chiar dacă au 

fost achiziţionate (şi chiar plătite) de aviaţia militară română. Fac excepţie cu privire la dreptul de exteritorialitate a 

persoanei lor, militarii admişi ca atare de statul străin.  

Autorităţile competente din România hotărăsc deci de la caz la caz, dacă aeronava astfel achiziţionată va 

naviga sau nu sub pavilion român. In cazul afirmativ, toate actele necesare vor trebui să fie întocmite la timp în 

deplină înţelegere cu autorităţile străine competente. Asemenea chestiuni vor fi rezolvate în genere, direct, prin agenţii 

Subsecretariatului de Stat al Aerului. Şefii de post ţinând de acest Departament, urmând totuşi să dea tot sprijinul şi 

să îndeplinească formalităţile oficial cerute de asemenea agenţii, având depline puteri în regulă.  

XIV. CONSULATELE ONORIFICE 

§ 27. Instrucţiunile de faţă aplicându-se şi consulatelor onorifice, oficiile diplomatice vor avea grija să le 

traducă şi să trimită acestora pentru a fi păstrate în exemplarele lor din Manual. 

p. Ministrul Afacerilor Străine: 

G. Davidescu 

Ministru plenipotenţiar, secretar general. 
Directorul Afacerilor Consulare; 

Karadja 

Documentaţia de faţă a fost lucrată în deplină înţelegere cu Subsecretariatul de Stat al Aerului şi 

Direcţiunea Aeronauticei Comerciale şi cu Direcţiunea Generală a Poliţiei, ceea ce ni s-a confirmat sub nr. 4.105 din 18 

mai 1943 şi nr. 9.372 din 22 martie 1943. 

Ea a fost trimisă oficiilor, sub nr. 69.957 din 12 august 1943.
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ATRIBUTIUNILE ATAŞAŢILOR MILITARI
39

 

§ 1. Ataşatul militar face parte din misiunea diplomatică acreditată pe lângă şeful statului. Fiind deci 

membru al corpului diplomatic, el beneficiază de toate prerogativele recunoscute în general membrilor acestui corp.  

§ 2. Ataşatul militar îndeplineşte funcţiunea de consilier tehnic militar al şefului legaţiunei. În această 

calitate, el îşi dă avizul, atunci când este consultat asupra chestiunilor interesând armata. De asemenea, el participă la 

negocierile militare dintre ţara pe care o reprezintă şi statul unde este acreditat, asistând pe şeful misiunei 

diplomatice. 

§ 3. Ataşatul militar informează Marele Stat Major de care depinde direct, despre problemele sau 

evenimentele militare. 

Pentru culegerea informaţiunilor, ataşatul militar va uza numai de mijloace corecte şi compatibile, atât cu 

calitatea de membru al corpului diplomatic, cât şi cu aceea de ofiţer loial, faţă de ţara care i-a dat agrementul. 

§ 4. Importante atribuţiuni de reprezentare, sunt încredinţate ataşatului militar. El reprezintă armata 

noastră. In consecinţă, în ţara unde este acreditat va participa la serbări în calitate de reprezentant al oştirii noastre, 

va exprima mulţumiri, pentru actele de curtenie, sau manifestaţiile de simpatie al căror obiect a fost ea; va prezenta 

condoleanţe, atunci când un doliu loveşte armata ţării unde el îşi are postul, etc. 

§ 5. Ataşatul militar face legătura între armata pe care o reprezintă şi armata ţării unde este acreditat. În 

această calitate, organizează vizitele oficiale ale ofiţerilor noştri în ţara unde îşi are postul; intervine pentru a obţine 

admiterea ofiţerilor români la stagii sau la studii, prezintă şefului legaţiunii şi autorităţilor militare ale statului, unde  

este acreditat, pe ofiţerii noştri veniţi în misiune, etc. 

§ 6. Ataşatul militar întocmeşte anual lucrările prevăzute de art. 24 din regulamentul pentru aplicarea 

Legii asupra recrutării armatei, privitoare la recrutarea tinerilor aflaţi în străinătate.  

El supraveghează activitatea şcolară şi extraşcolară a tuturor tinerilor care studiază în ţara respectivă, 

acordând viza de a rămâne mai departe la studii, numai acelora care fac dovadă că urmează regulat cursurile şi că 

sunt la curent cu examenele astfel cum prevede art. 180 din regulamentul precizat.  

Ataşatul militar controlează de asemenea satisfacerea obligaţiunilor impuse de Legea pentru pregătirea 

premilitară a tinerilor care studiază în străinătate. 

El va face viza carnetelor md. E l ale ofiţerilor de rezervă şi livretelor md. E ale gradelor inferioare, supuşi 

români, domiciliaţi în străinătate, conform ordinelor şi instrucţiunilor ce se dau de către Marele Stat Major. 

El controlează, în fine, pe supuşii români, care, conform art. 7 din Legea asupra recrutării armatei şi art. 

42 din regulament, au obţinut certificate-tip pentru plecarea în străinătate, trimiţându-le ordine de înapoiere în ţară, 

atunci când au de satisfăcut obligaţiuni militare. 

§ 7. Ataşatul militar, este de drept şi de fapt, reprezentantul armatei. Ataşaţii aeronautici şi navali, în 

legaţiunile unde funcţionează, sunt specialişti destinaţi a deservi aeronautica şi marina. 

Între aceştia vor exista întotdeauna legături de strânsă colaborare. 

§ 8. Când ataşatul militar absentează de la post (concediu, vizită de serviciu etc.), ataşatul aeronautic sau 

naval, dacă are reşedinţa în aceeaşi capitală, îl va înlocui, în ordinea vechimii, acolo unde lipseşte un ataşat militar 

ajutor. 

Ataşaţii aeronautici şi navali fac parte şi ei din misiunea diplomatică, fiind consilieri tehnici pentru aviaţie, 

respectiv marină, ai şefului legaţiunii. 

§ 9. Atribuţiunile lor sunt similare acelora ale ataşaţilor militari. Astfel, ei raportează Ministerelor de care 

depind, informaţiunile tehnice ce au obţinut; reprezintă aviaţia, respectiv marina noastră, în ţara unde sunt 

acreditaţi; participă la manevre, conferinţe militare, serbări. 

§ 10. La posturile care necesită desfăşurarea unei vaste activităţi. Ataşatul militar este secondat de un 

ataşat militar ajutor. 

Acesta este un membru al corpului diplomatic şi se bucură de aceleaşi prerogative ca şi ataşatul militar 
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titular. 

El execută atribuţunile care i-au fost delegate, de ataşatul militar titular, înlocuindu-l atunci când 

absentează de la post. 

§ 11. Ataşaţii militari aeronautici şi navali, poartă titlul şi uniforma de adjutanţi onorifici ai Maiestăţ ii Sale 

Regelui, pe tot timpul executării funcţiunii.  

Adjuncţii lor nu au această calitate. 

§ 12. Locul protocolar al ataşaţilor militari etc. şi al ajutorilor lor faţă de ceilalţi membri ai legaţiunilor 

române, este orânduit în cadrul „Ordinei de precădere a demnitarilor şi funcţionarilor în statul român", text publicat 

şi în Manualul de faţă (Manual VIII, 2). 

§ 13. Este bine înţeles că ataşaţii militari îşi vor îndeplini atribuţiunile prevăzute mai sus, în conformitate 

cu circulara domnului mareşal Antonescu nr. 19.344 din 14 martie 1941 (v. textul la Manual I, 7), privitoare la 

funcţionarea legaţiunilor şi la coordonarea acţiunii reprezentanţilor ţării în străinătate şi cu modificarea adusă 

circularei în chestiune din adresa Ministerului Afacerilor Străine nr. 42.779 din 22 mai 1942. textul la Manual I, 7). 

Bucureşti, 12 februarie 1943. 

Redactat de consilier juridic la M. St. M. 

Colonel magistrat (ss) Gh. Chiriac. 

Aprobat: Gh. Davidescu 

Ministru plenipotenţiar, 

Secretar general, 

Ad. nr. 17.048/943.
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CETĂŢENII CE NU SE POT ÎNAPOIA PENTRU ÎNDEPLINIREA ÎNDATORIRILOR 

MILITARE - PE TEMEI DE INCAPACITATE FIZICĂ, SĂRĂCIE 

SAU FORŢĂ MAJORĂ
40

 

§ 1. Mai multe oficii diplomatice şi consulare au cerut instrucţiuni asupra subsidiilor de familie şi spezelor 

de repatriere în ţară, a cetăţenilor rechemaţi în România, în conformitate cu dispoziţiunile cuprinse în circulara 

Marelui Stat Major nr. 916.000/1942 (Manual IV, 2) şi în Decretul-lege nr. 922 din 22 decembrie 1942 (Mon. Of. nr. 

301 din 23 decembrie 1942). 

Părerea Marelui Stat Major, cerută de acest Departament, se găseşte expusă în circulara nr. 939.887 din 18 

ianuarie a. c., anexată în copie. 

Chestiunea ridicată fiind de resortul autorităţilor militare competente, organele acestui Departament se vor 

mărgini la aplicarea dispoziţiunilor legale în vigoare. 

In calitatea lor de organe administrative şi de execuţie, legaţiunile şi consulatele nu sunt chemate să 

anticipeze asupra hotărârilor ce vor fi date de tribunalele competente, pentru fiecare caz ce se va ivi.  

Socotim cu toate acestea, că intră în competenţa şi îndatoririle oficiilor noastre, să strângă de pe acum toate 

datele necesare (în cazurile când această sarcină nu cade asupra unui ataşat militar, funcţionând în acelaşi oraş, 

referitoare la fiecare cetăţean care se află dintr-o cauză sau alta într-o stare de incapacitate fizică (Leg. recrut, art. l 

al. 2 şi regulament art. 1 şi 2) sau într-o situaţie de „forţă majoră” (Leg. recrut. art. 69 şi regulament, art. 198), 

punându-l într-adevăr în neputinţă a-şi executa îndatoririle sale către patrie. 

In acest scop, legaţiunile şi consulatele vor înainta de urgenţă Ministerului rapoarte individuale (iar nu 

tablouri) însoţite de procese-verbale întocmite conform regulilor arătate de art. 137 şi următoarele din Codul de 

Procedură Penală (textul se află ca anexă la Manual IV, 11) şi de toate celelalte acte justificative ce vor socoti utile. 

Această documentaţie arătând şi concluziunile la care se va ajunge, pentru fiecare caz ce se va ivi, vor fi 

înaintate acestui Departament în dublu exemplar, pentru a fi puse la dispoziţiunea autorităţilor militare competente.  

Aceste autorităţi se vor folosi de documentaţia astfel primită, după cum vor socoti de cuviinţă, îndatoririle 

organelor acestui Departament mărginindu-se, după cum s-a arătat, la o expunere obiectivă şi clară, a situaţiei de fapt, 

în care se găseşte fiecare cetăţean în parte. 

Se va proceda cu cea mai mare obiectivitate, fără a se lua în seamă originea etnică sau religiunea 

cetăţeanului, fiind însă de datoria oficiilor să semnaleze Ministerului toate cazurile bine stabilite, când ar trebui 

aplicate după părerea lor, dispoziţiunile cuprinse în Manual II, 5 B fără a se lua în acest caz în seamă situaţia 

materială a celui în cauză. 

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

Karadja 

p. Directorul Afacerilor Consulare, V. 

Ştirbu. 
Ad. nr. 7.055 din 31 ianuarie 1943. 

ANEXA 

COPIE 

de pe adresa nr. 939.887 din 1943 a Marelui Stat Major, înreg. la M.A.S. la nr. 4.680 din 

31 ianuarie 1943. 

La adresa nr. 1.702 din 1943, am onoarea a vă aduce la cunoştinţă următoarele: 

1. Ajutoare de familie nu se pot plăti decât familiilor care-şi au domiciliul în ţară, astfel cum se plătesc şi 

pensiile. Contrariu, am întâmpina mari dificultăţi, atât la stabilirea drepturilor celor în cauză, cât şi la transportul 

sumelor respective. 

In orice caz, legile în vigoare nu admit plata de ajutoare decât în ţară şi nu apreciem că este necesară 

modificarea lor. 
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2. Nu credem că este cazul să se prevadă vreo sumă în bugetul Departamentului Apărării Naţionale, 

pentru acoperirea spezelor de repatriere ale cetăţenilor lipsiţi de mijloace. Cetăţenii care pleacă în străinătate de bună 

voie, trebuie să se gândească şi la posibilitatea înapoierii lor în ţară, pentru satisfacerea obligaţiunilor militare, atât 

timp cât fac parte din elementele armatei. 

Statul român nu acordă călătorie gratuită decât pe teritoriul său, cetăţenilor chemaţi a satisface obligaţii 

militare. 

Cetăţenii români aflaţi în alte continente, sunt exceptaţi de la obligaţia înapoierii în ţară (instrucţiunile 

Marelui Stat Major nr. 916.000 din 30 octombrie 1942, punctul 2). În ce priveşte cetăţenii aflaţi în ţările inamice, şi 

care nu pot veni în ţară, din cauză de forţă majoră, ei sunt exceptaţi de drept, urmând a dovedi forţa majoră, atunci 

când vor fi traşi la răspundere. În principiu articolul 544 din Codul Justiţiei Militare, nu se aplică în lipsă sau 

contumacie, avându-se în vedere că prescripţiunea pentru nesupunere şi dezertare nu începe să curgă decât de la data 

când cel în cauză a împlinit vârsta până la care are obligaţiuni militare. Astfel fiind, cetăţenii din această categorie nu 

vor fi judecaţi decât după încheierea păcii, când vor putea invoca şi dovedi forţa majoră de care instanţele militare 

vor trebui să ţină seamă. 

4. În ce priveşte ridicarea naţionalităţii române, ea se poate face şi în timpul războiului, urmând ca 

eventual să se revină asupra acestei măsuri, după încheierea păcii şi de la caz la caz. Este imposibil să ştim 

întotdeauna în ce ţară se găseşte un român care nu s-a prezentat în termen legal la chemare. Pentru aceasta însă, nu 

putem renunţa la aplicarea unei măsuri care, pentru cei mai mulţi dintre absenteişti, s-a dovedit eficace, făcându-i să 

revină în ţară pentru satisfacerea obligaţiunilor militare. 

Subşeful Marelui Stat Major, (ss) General I. Arhip 

Şeful Secţiei I-a, (ss) Colonel E. Borcescu 

«DOBÂNDIREA UNEI NAŢIONALITĂŢI STRĂINE DE CĂTRE MINORITARII NESUPUŞI 

LA RECRUTARE, REVIZUIRE SAU ÎNCORPORARE3 

§ 1. Este cunoscut oficiilor diplomatice şi consulare că prin dispoziţiunile art. 544 (modificat) al Codului de 

Justiţie Militară
b
 şi prin art. 3 din Decretul-lege nr. 922 din 22 decembrie 1942, pedepsele pentru delictul de 

„nesupunere în timp de război” au fost mult înăsprite. 

§ 2. Când este vorba mai ales de minoritari, aflându-se în străinătate, experienţa ne arată că mulţi dintre ei 

au pierdut de fapt naţionalitatea română de plin drept, pe temeiul art. 38 sau art. 40 din Legea naţionalităţii, în care 

caz ei nu pot fi daţi în judecată ca nesupuşi, deoarece un cetăţean care nu mai este român, nu poate f i chemat în ţară 

pentru a îndeplini obligaţiunile militare. 

§ 3. În acest caz, străinul despre care este vorba, va putea produce oficiului român diplomatic sau consular 

competent, o dovadă emisă de o autoritate străină competentă, arătând că a dobândit de fapt o naţionalitate străină 

(Leg. naţ. art. 38), sau că a intrat în serviciul statului străin respectiv (Leg. naţ., art. 40, punct. 1), sau că a fost 

încorporat într-o armată străină (Leg, naţ., art. 40, punct. 2), 

Ministerul socoteşte însă că prezentarea unui simplu act de chemare emis de o autoritate militară străină, 

nu este de ajuns, deoarece un atare act nu dovedeşte că cel în cauză s-a şi supus ordinului înfăţişat. 

Oficiile vor mai avea în vedere cele arătate la Manual II, 3 B § 23, toate cazurile căzând sub prevederile 

Leg. naţ., art. 40, punct, 3, v, mai jos § 5 şi următoarele. 

§ 4. Primind actul despre care este vorba în § 3, datoria oficiului diplomatic şi consular competent este să 

îndeplinească formalităţile preliminare necesare, în vederea constatării din partea Consiliului de Miniştri - dacă este 

cazul — cum că cel în cauză a pierdut într-adevăr naţionalitatea română de plin drept. 

In acest scop, oficiul va proceda precum urmează:  

a) va verifica identitatea cetăţeanului chemat în România cu cel ce prezintă actul, dovedind că a dobândit 

o naţionalitate străină sau că a intrat în serviciu străin sau că serveşte sau a servit într -o ţară străină; 

b) va traduce actul în limba română. Traducerea legalizată în regulă, va fi înaintată acestui Departament 
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în trei exemplare, împreună cu actul original şi un raport, tot în trei exemplare, înfăţişând cazul şi dând toate 

lămuririle necesare pentru o singură identificare a celui în cauză (nume, părinţi, data şi locul naşterii, contingentul şi 

acte militare) şi cu arătarea modului cum îşi dovedea naţionalitatea română prin acte, pe o stare de fapt, etc. (v. 

Manual II, 26) şi care este autoritatea din ţară care poate da eventual relaţiuni în această privinţă. Cele trei exemplare 

din acest raport sunt destinate Ministerului Afacerilor Străine, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Apărării 

Naţionale; 

c) In statele unde funcţionează un ataşat militar al ţării, oficiul competent va trimite şi acestuia copie de pe 

raportul şi anexele menţionate la litera b; 

a
 Observaţie importantă: In executarea instrucţiunilor cuprinse în capitolul de faţă, oficiile vor avea întotdeauna în 

vedere dispoziţiunile convenţionale de care România va putea fi legată faţă de anumite state străine. Instrucţiunile 

necesare vor fi date părţilor competente în măsura nevoilor, urmând să fie clasate ca anexă la textul de sus. 
b
 V. 

Manual IV, 3 anexa.
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d) Traducerile şi legalizările fiind făcute din oficiu pentru nevoile administraţiei noastre, sunt scutite de 

taxe consulare; 

e) Se va retrage şi anula totodată paşaportul naţional ce va fi având cel în cauză. (v. Manual II, 6 § 6, lit. a, § 

32 şi § 35); 

f) In raportul ce va trimite Ministerului, oficiul va avea grijă să menţioneze şi toate persoanele care au 

pierdut naţionalitatea română împreună cu capul familiei, potrivit art. 38 din Legea naţionalităţii sau care ar fi 

susceptibile a pierde naţionalitatea română, potrivit art. 45 din Leg. naţ., arătând în cel din urmă caz, dacă ar fi 

oportun sau nu să se constate pierderea naţionalităţii persoanelor în cauză printr-o hotărâre deosebită luată de 

Consiliul de Miniştri (art. 45). 

In cazurile căzând sub prevederile art. 45 Leg. naţ., rămâne bineînţeles că oficiile nu vor proceda la 

retragerea paşapoartelor soţiei şi copiilor minori, decât după ce vor avea o dovadă certă că aceste persoane au pierdut 

într-adevăr naţionalitatea română. Monitorul Oficial, cuprinzând jurnalul de retragere a naţionalităţii române de 

către Consiliul de Miniştri, este întotdeauna suficient. In caz de îndoială, se vor solicita instrucţiunile necesare de la 

Minister. 

Oficiile vor mai avea în vedere cele arătate în Manual II, 3 B § 18-19 şi Manual II, 3 C § 6-7c; 

g) Oficiul va avea grijă să se facă însemnarea necesară pe fişa de înmatriculare respectivă, clasând această 

fişă (sau fişe), potrivit instrucţiunilor date la Manual II, 5 A; 

h) înainte de a îndeplini formele arătate mai sus, sub literele: e, f şi g, oficiul va verifica (în cazurile căzând 

sub dispoziţiunile art. 40 punctul l sau 2), dacă cel în cauză nu va fi obţinut cumva ,,o autorizaţie prealabilă a 

guvernului român”. O atare autorizaţie ar putea fi dată individual sau colectiv, în acest din urmă caz, prin încheierea 

unui acord cu un stat străin, de pildă aliat, în timp de război
d
. 

§ 5. Când este vorba de un nesupus căzând de fapt sub prevederile art. 40, punct. 3, Leg. naţ., Ministerul 

arată la Manual II, 5 B procedura ce poate fi urmată. 

§ 6. Când ar fi însă vorba de minoritari, aflându-se în străinătate, departamentele române competente 

socotesc că s-ar putea urma şi procedura arătată mai jos la § 8-12 când cel în cauză declară că nu pune nici un preţ pe 

calitatea sa de cetăţean român. 

§ 7. Nimic nu împiedică urmarea procedurii arătate mai jos la § 8 şi urm., şi faţă de evrei, cu toate că nu 

sunt chemaţi în România, pentru a-şi îndeplini îndatoririle militare. Este de fapt în interesul ţării, ca acei titulari de 

paşapoarte române, peste hotarele ţării, să dobândească când o doresc şi când este cu putinţă, o naţionalitate străină, 

datoria oficiilor fiind să le aducă toate înlesnirile necesare în acest scop. 

§ 8. In cazurile arătate Ia § 6 şi 7 de mai sus, oficiul competent pune în vedere minoritarului în chestiune, că 

este în interesul său să facă o declaraţie sub formă autentică
e
 prin care ar arăta că nu-şi mai poate îndeplini 

îndatoririle militare în România, deoarece s-a pus sub o protecţie străină, pierzând de plin drept naţionalitatea 

română, conform art. 40, punct. 3 din Legea naţionalităţii.  

c
 Se va îndrepta greşeala de tipar la ultimul rând din Manual II, 3 B § 18, referinţa dată trebuind să fie Manual II, 30 § 

6 (iar nu § 4, cum s-a tipărit). 
d
 Se va avea în vedere nota l din josul paginii l din capitolul de faţă şi anexele ce vor fi eventual primite de la Minister.  

e
 Pentru a nu cădea sub prevederile art. 544 din Codul de Justiţie Militară (Manual IV, 3 anexa). 

Pentru ca această declaraţie să aibă efecte legale, oficiul va mai pune în vedere minoritarului că ea va 

trebui să fie întregită printr-un act scris, emanând de la autoritatea competentă străină, centrală sau chiar locală, 

arătând că el a îndeplinit formalităţile necesare pentru dobândirea unei supuşenii străine sau că a făcut acte prin care 

s-a pus sub protecţia unui stat străin. 

Ministerul nu doreşte să precizeze ce acte vor fi socotite suficiente pentru „constatarea” cazului prin jurnal 

al Consiliului de Miniştri, pe cale legală, deoarece aceste acte vor varia foarte mult, după legislaţie şi procedura 

administrativă stabilită în ţara străină respectivă. 

Socotim de pildă că producerea unui paşaport străin ar fi suficientă în împrejurările arătate sau 
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prezentarea unei dovezi emisă de autorităţile de poliţie competente certificând că minoritarul a îndeplinit 

formalităţile premergătoare încetăţenirii în ţară respectivă şi că prin acest fapt se bucură de protecţia acordată de 

aceste autorităţi în asemenea cazuri. 

Fiind în interesul nostru ca şi al minoritarului ca actul înfăţişat să fie interpretat de autorităţile române 

competente în sensul dorit, agentul diplomatic sau consular va insista ca dovada prezentată să fie cât mai categorică, 

arătând că cel în cauză s-a supus într-adevăr „unei protecţii străine, pentru oricât timp şi din oricare fapt ar rezulta 

aceasta", precum spune legea (art. 40, al. 3). 

§ 9. Un exemplar timbrat al declaraţiei autentice menţionate va fi predat celui în cauză, celălalt original, 

scutit de taxe fiind păstrat în dosar (v. Manual III, 1). Actul va fi înaintat acestui Departament în trei copii legalizate, 

dintre care prima va fi taxată şi timbrată drept copie legalizată, celelalte două fiind scutite de taxe.  

Actul coroborator arătând supunerea la o protecţie străină, va fi tradus în limba română (cu scutire de 

taxe) şi înaintat Ministerului în copie şi traducere, tot în trei exemplare
f
. 

§ 10. împreună cu actele astfel înaintate, şeful de oficiu va expune cazul amănunţit (în trei exemplare), 

raportând Ministerului pe ce temei socoteşte că toate condiţiunile prevăzute de Legea naţionalităţii, art. 40, punct. 3 

au fost într-adevăr îndeplinite, urmând să se facă „constatarea" cuvenită. 

§ 11. Cele arătate mai sus la § 4, se aplică şi în acest caz. 

§ 12. Primind raportul menţionat, împreună cu anexele, acest Departament va face Ministerului Justiţiei şi 

celui al Apărării Naţionale comunicările necesare în vederea îndeplinirii formalităţilor legale, căzând în sarcina:  ' 

a) Ministerului Justiţiei — pregătirea jurnalului Consiliului de Miniştri şi comunicarea semnării acestui 

jurnal Ministerelor Afacerilor Străine, Afacerilor Interne şi Apărării Naţionale;  

b) Ministerului Afacerilor Interne — luarea dispoziţiunilor necesare pentru ştergerea numelui celui în 

cauză de pe listele de cetăţenie şi; 

c) Ministerului Apărării Naţionale — ştergerea celui în cauză din controalele armatei.  

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

Gh. Lecca 

Directorul Afacerilor Consulare, 

Karadja 

f
 Dacă acest act este un pasport străin, cel în cauză va fi rugat să depună 3 copii fotostatice de pe paginile cu numele şi 

fotografia titularului.  
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Directorul Afacerilor Consulare; 
Karadja 

/Directorul Afacerilor Consulare; 
V. Ştirbu 

Ad. nr. 28.564/943 

URMARE
42

 

trimisă numai legaţiunilor şi consulatelor de carieră 

funcţionând în Germania şi în ţările sub ocupaţie militară germană  

In aplicarea dispoziţiunilor cuprinse în Manual IV, 21, oficiile din Germania şi din ţările sub ocupaţie 

militară germană, vor avea în vedere situaţia specială în care se găsesc supuşii români de origine etnică germană, 

angajaţi în întreprinderi de război germane, a căror naţionalitate va fi examinată, numai la sfârşitul războiului.  

Inainte de a primi acte eventuale de renunţare la naţionalitatea română, din partea unor asemenea 

minoritari, oficiile vor cerceta deci întotdeauna dacă cei în cauză servesc în armata germană sau în vreo întreprindere 

de război germană. 

Toate aceste cazuri urmează însă să fie aduse la cunoştinţa ataşaţilor noştri militari respectivi, de către 

oficiile, spre ştiinţă sau direct Ministerului (în dublu 

exemplar) după cum ar fi cazul. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Gh. Lecca 

Ministru plenipotenţiar, secretar general. 

Ad. nr. 28.564/943 

STRICT CONFIDENTIAL 

Urmarea 2-a
43

 

trimisă numai legaţiunilor şi consulatelor de carieră 

funcţionând în Germania şi în ţările sub ocupaţie militară germană  

Oficiile diplomatice şi consulare direct competente vor avea în vedere convenţiunea alăturată al cărui text a 

fost adus la cunoştinţa ataşaţilor militari prin circulara nr. 52.067/943 a Marelui Stat Major. 

Orice cazuri nelămurite ce s-ar ivi în aplicarea convenţiunii despre care este vorba, vor fi numaidecât 

semnalate Ministerului, în dublu exemplar, o copie de pe raportul respectiv fiind totodată trimisă ataşatului militar 

competent, spre cele de cuviinţă. 

Circulara de faţă va fi clasată ca urmarea a doua la Manual IV, 21 ea fiind distribuită oficiilor competente 

fără adresă de trimitere. 

/MINISTRUL 

AFACERILOR STRĂINE 

Karadja 

Nr. 40.418 
Bucureşti, 20 mai 1943 

COPIE de pe instrucţiunile Marelui Stat Major nr. 52.062 din 24 aprilie 1943, relative la:  

Condiţiunile în care cetăţenii români de origine germană 

se pot înrola în armata germană 

SECRET F. URGENT 

Intre statul german şi statul român s-a convenit ca cetăţenii români de origine etnică germană să se poată 

înrola în armata germană, în condiţiunile arătate mai jos:  
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I. RECRUTAREA 

1. înrolarea în armata germană este voluntară pentru cetăţenii români de origine etnică germană, care au 

împlinit cel puţin vârsta de 18 ani la 1 aprilie 1943. 

Cei ce se vor înrola în armata germană, pe baza convenţiunii de faţă, îşi vor păstra cetăţenia română cu toate 

drepturile ce decurg. 

2. Nu se admite înrolarea următoarelor categorii de cetăţeni români de origine etnică germană: 

a) Ofiţerilor, subofiţerilor, activi şi de rezervă, precum şi asimilaţilor lor; 

b) Ostaşilor care se găsesc în prezent mobilizaţi la comandamentele, unităţile şi formaţiunile armatei din 

zona de operaţiuni, precum şi a gradaţilor, specialiştilor şi meseriaşilor ce se găsesc sub drapel în unităţile şi 

formaţiunile din zona interioară; 

c) Mobilizaţilor pentru lucru, precum şi personalului întreprinderilor prevăzute în planul de mobilizare 

industrială; 

d) Medicilor, veterinarilor, farmaciştilor şi inginerilor; 

e) Specialiştilor necesari armatei şi industriei naţionale, şi anume: opticieni, chimişti, şoferi, mecanici, 

electricieni, sudori, radio-tehnicieni, strungari în fier, lăcătuşi, vulcanizatori.  

3. Procedura: 

Cetăţenii români de origine etnică germană care doresc a se înrola în armata germană, se vor prezenta până 

la 15 mai 1943 la Cercurile Teritoriale corespunzătoare domiciliului lor actual, unde vor depune declaraţiuni scrise, în 

acest sens. 

Cercurile Teritoriale vor face mutaţiile respective în registre şi vor preda pe cei în cauză Grupului Etnic 

German 

II. PLECAREA DIN ŢARA 

Voluntarii predaţi Grupului Etnic German vor fi constituiţi în elemente de transport, prin grija organelor 

respective germane. 

Aceşti voluntari nu au dreptul să scoată din ţară decât: 

- efectele de îmbrăcăminte şi rufăria cu care sunt îmbrăcaţi, plus al doilea rând de rufărie;  

- hrana pentru timpul transportului, plus două zile după sosirea în Germania;  

- nici o altă valută peste aceea prevăzută de condiţiunile economice în vigoare. 

Obiectele de aur sau bijuterii, afară de verighetă, sunt de asemenea interzise.  

III. RELAŢIILE CU ŢARA 

1. Toţi cei înrolaţi în armata germană în condiţiunile prezentei convenţiuni, nu au dreptul să poarte în 

România (concediu, servicii izolate, etc.), uniforme germane; această restricţiune se aplică şi pentru teritoriile 

administrate de statul român. 

Cei ce se abat de la această regulă, sunt supuşi rigorilor legilor româneşti. 

2. Nici un cetăţean român de origine etnică germană nu va putea fi întrebuinţat în România şi nici în 

teritoriile administrate de statul român, în formaţiuni militare sau organizaţiuni politice germane.  

3. Statul român nu va acorda nici un fel de indemnizaţiuni sau despăgubiri familiilor acestor voluntari, pe 

timpul cât vor presta serviciul în armata germană. 

Celor care vor deveni inapţi pentru muncă, precum şi urmaşilor celor decedaţi, statul român nu va acorda 

nici un fel de pensii sau indemnizaţie, toate aceste obligaţiuni rămânând în sarcina statului german.  

4. Toţi cetăţenii românii de origine etnică germană, care se găsesc în serviciul statului german, vor fi supuşi 

jurisdicţiunii române pe timpul cât se vor găsi pe teritoriul român sau pe teritoriile administrate de statul român.  
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5. Nici un cetăţean român de origine etnică germană, angajat în serviciul statului german, nu are dreptul să 

stea în concediu în România, mai mult de 30 zile într-un an. 

IV. DISPOZIŢIUNI SPECIALE 

1. Toţi cetăţenii români de origine etnică germană, aflaţi actualmente în serviciul statului german, fiind 

plecaţi cu aprobarea guvernului român, se încadrează în dispoziţiunile prezentei convenţiuni.  

2. Cetăţenii români de origine etnică germană, plecaţi în mod fraudulos din ţară se încadrează de asemenea 

în dispoziţiunile acestei convenţiuni, dacă sunt întrebuinţaţi ca luptători în unităţile armatei germane, în zona de 

operaţii. 

Vă rugăm să binevoiţi a dispune de urmare. 

SUBŞEFUL MARELUI STAT MAJOR 

General ss. / I. Arbore 

ŞEFUL SECŢIEI I-a 

COLONEL ss. E. Borcescu
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PROIECT 

INSPECŢIILE PE BORDUL VASELOR COMERCIALE44 

§ 1. - În legătură cu aceste inspecţii este în primul rând de notat că în unele ţări ele nu vor putea fi efectuate 

de consul fără anunţarea în prealabil a Căpităniei de Port respective. Căpitănia nu se va opune însă acestei vizite. In 

caz contrar - puţin probabil - legaţiunea va fi imediat înştiinţată (v. Manual IV, 13 § 40). 

§ 2. - Inspecţiile consulare vor fi efectuate: 

a) In urma cererii în scris a comandantului;  

b) In urma cererii în scris a unui membru al echipajului sau altei persoane pe  

bordul vasului sau altfel interesată sau 

c) După iniţierea proprie a consulului, de carieră sau onorific, când va socoti necesar. 

A se observa principiile generale expuse la Manual IV, 15 § 14-15 care se aplică 

chiar când nu este vorba de vreun naufragiu ci de o simplă inspecţie cerută de vreo împrejurare deosebită. 

§ 3. - Inspecţiile vor fi inopinate şi pe bază de informaţii precise. 

§ 4. - Cu ocazia fiecărei inspecţii, consulul va întocmi raport înregistrat în regulă, întocmit în 5 sau 6 

exemplare precum urmează: 

1. Exemplarul care rămâne la dosar; 

2-4. Exemplarele ce se trimit Ministerului (pentru dosarul Ministerului),  

pentru Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (Direcţia Marinei  

Comerciale) şi pentru armator, prin mijlocirea M.C.L.P. 

5. Pentru legaţiunea competentă şi eventual 

6. (după aprecierea consulului) pentru căpitanul vasului. 

§ 5. - Rapoartele de inspecţie vor cuprinde următoarele rubrici obligatorii:  

A. Hârtiile de bord şi livretele marinarilor. 

Consulul va controla ca livretele să fie ţinute în regulă având toate vizele şi însemnările necesare la zi (v. 

Manual IV, 13 anexa 1, art. 8 şi IV, 9). 

In raportul de inspecţie se vor nota lipsurile constatate în această privinţă. De notat este că toate ac tele de 

bord sunt depuse de comandant la Căpitănia Portului unde se află vasul
a
. 

B. Curăţenie generală şi rânduiala pe vas. (Se va da o atenţie deosebită bucătăriei, latrinelor şi cabinelor 

destinate membrilor de echipaj şi pasagerilor). 

C. Starea de siguranţă a vasului. 

Se va anexa o declaraţiune scrisă a comandantului, certificând că toate condiţiunile stipulate prin Convenţia 

internaţională pentru ocrotirea vieţii umane pe mare (Manual IV, 8 § 1926) şi Convenţia internaţională privitoare la liniile 

de încărcare a vapoarelor (Manual IV, 8 § 27-28) sunt şi au fost riguros observate. 

In cazul când va exista vreo îndoială în această privinţă (de pildă în urma unui denunţ din partea unui 

membru al echipajului) consulul va dispune efectuarea unei expertize pe socoteala căpitanului (Manual IV, 8 § 26). 

a
 Un vas nu poate călători dacă nu are: certificatul de franc-bord (la mare) şi de tonaj (la fluviu); certificatul de 

siguranţă pentru călătorii internaţionale (la mare) şi permis de navigaţie (la fluviu) şi certificat de siguranţă radio-

telegrafică numai la vasele de mare. Aceste acte se controlează de Căpitănia Portului român, înainte de plecare şi 

vasul nu poate părăsi portul dacă nu le are. 

O copie de pe raportul de expertiză va figura ca anexă la raportul de inspecţie. Dacă căpitanul ar refuza 

cumva să plătească cheltuielile expertului, ele vor fi avansate de consul, raportându-se Ministerului. 

D. Starea sanitară a vasului. 

Se va examina jurnalul de bord şi se vor lua relaţiuni verbale de la căpitan şi de la membrii echipajului 

(Manual IV, 8 § 31 şi VI, 22 § 13-16). 

La raport se va anexa o declaraţiune în scris din partea căpitanului cum că stocul de medicamente este 
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complet sau arătând lipsurile eventuale care vor fi completate în măsura putinţii (v. şi Manual IV, 25 § 5). 

E. Orice plângeri sau reclamatiuni prezentate în scris din partea căpitanului se vor anexa în orginal sau în 

copie certificată de consul. 

F. Ibid .... din partea membrilor echipajului (Manual IV, 10 § 2-6). 

G. Ibid ......... din partea pasagerilor sau altor persoane de pe bord sau direct 

interesate. 

Nici un raport de inspecţie nu este complet dacă nu va cuprinde toate aceste rubrici A până la G, eventual 

cu o scurtă menţiune că toate au fost găsite în regulă, nefiind nimic de observat sub rubrica respectivă.  

§6. - Inspecţiile vor fi taxate conform tarifului consular în vigoare, timbrele consulare cuvenite fiind anulate 

în jurnalul de bord al vasului (v. § 7). Se vor observa şi normele cuprinse în Manual V, 5. 

§ 7. - Cu ocazia fiecărei inspecţiuni, consulul va face însemnarea ce urmează în jurnalul de bord al vasului 

respectiv: 

Loc, dată şi număr de înregistrare în registrul de intrare şi ieşire al consulatului.  

Am inspectat vasul .... navigând sub pavilion românesc în portul .... conform instrucţiunilor date prin 

Manual IV, 24. 

Rezultatul inspecţiei a fost raportat M.A.S. sub nr. de mai sus. 

Timbre consulare şi 

Nr. de înregistrare de cassă 

Semnătura consulului. 

§ 8. - Cazul puţin probabil când căpitanul sau altă persoană s-ar împotrivi inspecţiei hotărâte de consul este 

discutat la Manual IV, 13 § 40. 

II. Vasele navigând sub pavilion străin. 

§ 9. - In cazul când ar fi interese române de apărat pe un vas navigând sub pavilion străin (o parte din 

echipaj fiind de exemplu român) şi când s-ar înregistra plângeri ce par întemeiate, consulul român se va pune imediat 

în relaţii cu reprezentantul consular al ţării căreia aparţine vasul, pentru a face - dacă va fi cu putinţă - o inspecţie în 

comun cu scopul de a găsi mijloacele necesare pentru îndreptarea situaţiei.  

Consulul român nu va refuza la rândul lui, colegului său străin să-l însoţească într- o inspecţie la bordul 

unui vas comercial român, dacă împrejurările ar justifica prezenţa colegului. Să nu uităm niciodată curtenia datorată 

autorităţilor străine, în limita instrucţiunilor în vigoare (v. şi Manual I, 8 § 24). 
150

                                                        
150 îndatoririle consulatelor onorifice. 
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§ 10. - Instrucţiunile de faţă aplicându-se şi consulatelor onorifice funcţionând în porturile maritime şi 

fluviale, ele vor fi traduse prin îngrijirea legaţiunilor competente, conform celor arătate  la Manual IV, 16. 

Bucureşti, în ..............  

VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI DE MINIŞTRI 

Ministru al Afacerilor Străine 

(semnătură) 

Nr .............  

Redactor Karadja. 

Instrucţiunile de faţă au fost examinate şi găsite bune de M.C.L.P. (Direcţia Marinei Comerciale), ceea ce s -

a confirmat acestui Departament sub nr. 10.258 din 27 iulie 1945. Textul a fost găsit legal de Consiliul Juridic al 

M.A.S. conform avizului nr. 61 din 7 decembrie 1945.
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N O T E  

1 Subcapitolul IV, 1 - „Decret-lege asupra recrutării armatei" este conţinut de variantele C, D, E şi F ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

2 Adnotare Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „În aşteptarea modificărilor ce 

vor fi aduse Legii recrutării, cazurile ce se vor ivi vor fi raportate Ministerului".  

3 Subcapitolul IV, 1 - „Regulament pentru aplicarea Legii asupra recrutării armatei din 1942" este conţinut de 

variantele A, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

4 Mihai I, Rege al României, (1921). Fiul regelui Carol al II-lea şi al Elenei de Grecia. Rege al României (20.07.1927-

08.06.1930, 06.09.1940-30.12.1947). Devine pentru prima dată rege al României la 20.07.1927, ca urmare a renunţării 

la tron a tatălui său, regele Carol al II-lea. După revenirea acestuia pe tron la 08.06.1930 devine principe moştenitor 

cu titlul de Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia (08.06.1930-06.09.1940). În urma abdicării regelui Carol al II-lea la 

06.09.1940 devine pentru a doua oară rege al României (06.09.1940-30.12.1947). Mareşal al României (din 10.05.1941). 

Este principalul artizan al actului de la 23 august 1944, prin care România a încetat colaborarea politico -militară cu 

Germania naţional-socialistă, trecând de partea Naţiunilor Unite. Ulterior, în perioada 1944-1947, a încercat să opună 

rezistenţă procesului de comunizare şi sovietizare a României. Este silit de autorităţile comuniste să abdice la 

30.12.1947, plecând în exil la începutul anului 1948 şi stabilindu-se ulterior în Elveţia, la Versoix. Abia în anul 1997 a 

redobândit cetăţenia română şi a primit permisiunea de a se întoarce în ţară. 

5 Subcapitolul IV, 1 - „Instrucţiuni asupra aptitudinilor fizice pentru serviciul militar" este conţinut de variantele A, 

C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

6 Subcapitolul IV, 1 - „Modificare adusă Legii recrutării armatei din 9 iulie 1942" este conţinut de variantele A, C, 

D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

7 Subcapitolul IV, 2 - „Instrucţiuni nr. 916.000 din 30 octombrie 1942 relative la chemarea în ţară a cetăţenilor 

români aflaţi în străinătate care au obligaţiuni militare" este conţinut de variantele C, D, şi F ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

8 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul subcapitolul IV, 2 - „Instrucţiuni nr. 

916.000 din 30 octombrie 1942 relative la chemarea în ţară a cetăţenilor români aflaţi în străinătate care au 

obligaţiuni militare". 

9 Ioan Arhip (1890-1980), militar de carieră român. Absolvent al Şcolii militare de ofiţeri de infanterie (1909 -1911) şi 

al Şcolii Superioare de Război (1920-1922). Intră în armată cu gradul de sublocotenent (1911), participă la primul 

război mondial. Comandant secund al Diviziei 3 Infanterie (10.01.1941 

20.01.1942) , comandant al Diviziei 3 Infanterie (20.01-10.02.1942); subşef al Marelui Stat Major (10.02.1942-

23.08.1944); comandant al Diviziei 15 Infanterie (02.09-11.10.1944); director al Direcţiei Infanteriei din Ministerul 

Apărării Naţionale (15.10-15.12.1944); comandant secund al Corpului 2 Teritorial (15.12.1944-24.03.1945); trecut în 

rezervă la 24.03.1945. Colonel (din 16.10.1935); general de brigadă (din 10.05.1941); general de divizie (din 

23.03.1944). 

10 Enache Borcescu (1895-?), militar de carieră român. Absolvent al Şcolii militare de ofiţeri de artilerie, geniu şi 

marină (1913-1915), al Şcolii Speciale de Artilerie (1922) şi al Şcolii Superioare de Război (19261928). Intră în armată 

cu gradul de sublocotenent (1915), participă la primul război mondial. Comandant al Regimentului 1 Artilerie 

Grăniceri (1938-01.04.1941); şeful Secţiei I Organizare- Mobilizare din cadrul Marelui Stat Major (01.04-22.06.1941); 

şeful Secţiei I Organizare-Mobilizare din cadrul Marelui Cartier General (22.06-31.12.1941); şeful Secţiei I 

Organizare-Mobilizare din cadrul Marelui Stat Major (01.01.1942-01.04.1944); comandant al Brigăzii 3 Artilerie 

(01.04-23.08.1944); secretar general al Armatei de Uscat şi secretar general pentru executarea armistiţiului 

(23.08.1945-01.04.1945); şef de Stat Major al Armatei a 4-a (01.04.1945-09.08.1946); trecut în cadrul disponibil la 

09.08.1946 şi în rezervă un an mai târziu. Locotenent-colonel (din 10.05.1934); colonel (din 27.02.1939); general de 

brigadă (din 23.03.1944). 

11 Gheorghe Chiriac (1897-?), militar magistrat de carieră român. Absolvent al Şcolii militare de ofiţeri de infanterie 

(1914-1916) şi licenţiat în Drept. Intră în armată cu gradul de sublocotenent (1916), participă la primul război 

mondial. Ofiţer magistrat în cadrul Secţiei a I-a Organizare-Mobilizare din Marele Stat Major, consilier tehnic al 
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Marelui Stat Major în materie de legi (01.04.1935-01.11.1943); ofiţer magistrat în cadrul Curţii Militare de Casaţie şi 

Justiţie (01.11.1943-19.07.1945); trecut în rezervă la 19.07.1945. Maior magistrat (din 10.05.1929); locotenent-colonel 

magistrat (din 01.10.1937); colonel magistrat (din 10.05.1941). 

12 Subcapitolul IV, 3 - „Nesupuşii şi dezertorii" este conţinut de variantele B, C, D şi F ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

13 Subcapitolul IV, 3 - „Nesupuşii şi dezertorii-Urmarea 1-a" este conţinut de variantele B, C, D, E, F şi G ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

14 Subcapitolul IV, 4 - „Taxe militare datorate de evrei" este conţinut de variantele C, D, E şi F ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

15 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul subcapitolul IV, 4 - „Taxe militare 

datorate de evrei", datorită referirilor la legile şi dispoziţiile cu caracter antisemit adoptate de regimul antonescian, 

abrogate după 23 august 1944. 

16 Subcapitolul IV, 5 - „Regulament asupra Decretului-lege relativ la statutul militar al evreilor" este conţinut de 

varianta F a Manualului Diplomatic şi Consular. 

17 Iosif Iacobici (1884-1952), militar de carieră român. Absolvent al Şcolii Superioare de Război din Viena (1908-

1910). Intră în armata austro-ungară cu gradul de sublocotenent (1903), participă la primul război mondial. Este 

integrat în armata română în 01.09.1917 cu gradul şi vechimea de locotenent-colonel. Ministru al Apărării Naţionale 

(27.01-22.09.1941); comandant al Armatei a 4-a (09.09-08.11.1941); şef al Marelui Stat Major (22.09.1941-17.01.1942). 

În ianuarie 1942 a intrat în conflict cu mareşalul Ion Antonescu în ceea ce priveşte numărul marilor unităţi ce urmau 

să fie trimise pe frontul de est, fiind nevoit să-şi dea demisia din fruntea Marelui Stat Major. A fost trecut în rezervă 

la 15.07.1942. Arestat la 

12.08.1948 şi condamnat de autorităţile comuniste în data de 19.01.1949 la 8 ani temniţă grea. Moare în 

penitenciarul din Aiud. General de brigadă (din 10.05.1931); general de divizie (din 25.12.1937); general de corp de 

armată (08.06.1940). 

18 Subcapitolul IV, 6 - „Viza livretelor militare" este conţinut de variantele A, C, D şi F ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

19 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul subcapitolul IV, 6 - „Viza livretelor 

militare". 

20 Subcapitolul IV, 6 - „Instrucţiuni nr. 65.400 din 6 decembrie 1941 relative la viza livretelor de serviciu militar md. 

E şi a carnetelor md. E I" este conţinut de varianta F a Manualului Diplomatic şi Consular. 

21 Subcapitolul IV, 6 - „Instrucţiuni nr. 53.300 din 1 iunie 1943 referitor la viza livretelor de serviciu militar md. E şi 

a carnetelor md. E I" este conţinut de varianta F a Manualului Diplomatic şi Consular. 

22 Ioan Arbore (1892-1954), militar de carieră român. Absolvent al Şcolii militare de ofiţeri de artilerie, geniu şi 

marină (1909-1911) şi al Şcolii Superioare de Război (1919-1920). Intră în armată cu gradul de sublocotenent (1911), 

participă la primul război mondial. Comandant al Brigăzii 2 Fortificaţii (22.06.1941 

20.02.1942) ; şef de Stat Major al Armatei a 3-a (03.03.1942-15.02.1943); subşef al Marelui Stat Major (15.02 

14.07.1943) ; subsecretar de Stat pentru Aprovizionarea Armatei şi Populaţiei Civile (14.07.1943 

23.08.1944) ; pus la dispoziţia Ministerului de Război din 23.08.1944, este trecut în rezervă la 24.03.1945. 

Arestat de autorităţile comuniste în 1946 ca fost membru al guvernului Ion Antonescu, este condamnat în  

06.02.1948 la 10 ani temniţă grea şi degradare civică. Moare în detenţie în penitenciarul Văcăreşti. Colonel (din 

16.10.1935); general de brigadă (din 10.05.1941); general de divizie (din 10.05.1944). 

23 Subcapitolul IV, 7 - „Îndatoririle consulatelor din punctul de vedere al dreptului maritim" este conţinut de 

variantele A, B, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

24 Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), prinţ de Bénévent, om politic şi diplomat francez. Provenit 

dintr-o familie aristocratică franceză, datorită unei infirmităţi Talleyrand s-a dedicat iniţial carierei ecleziastice sub 

oblăduirea unchiului său Alexandre Angélique de Talleyrand-Périgord, arhiepiscop romano-catolic de Reims. În 1779 

devine preot, un an mai târziu agent-general şi reprezentant al clerului în cadrul coroanei franceze, iar în 1789 

Talleyrand este numit episcop romano- catolic de Autun. Izbucnirea revoluţiei franceze din 1789 avea să schimbe 

radical cariera lui Talleyrand. Trimis în Anglia în 1792 cu misiunea neoficială de a preveni izbucnirea războiului 
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dintre Franţa şi Anglia - misiune în cele din urmă eşuată - Talleyrand avea să revină în Franţa abia în anul 1796. În 

15.07.1797 a devenit ministru de Externe al Franţei, post pe care l-a deţinut până la 09.08.1807 când, în urma 

divergenţelor avute cu împăratul Napoleon, a demisionat. În ultimii ani ai Imperiului, Talleyrand s -a manifestat drept 

un adversar declarat al împăratului Napoleon I, activând în secret ca informator al Austriei şi, ocazional, al Rusiei. În 

timpul Restauraţiei şi a Congresului de la Viena a jucat un rol determinant, deţinând totodată funcţia de ministru de 

Externe al Franţei între 13.05.1814-20.03.1815, respectiv 09.07-28.09.1815. Talleyrand rămâne o figură controversată, 

fiind considerat pe de o parte drept unul dintre diplomaţii cei mai abili şi versaţi din istoria diplomaţiei europene, pe 

de altă parte drept un trădător care a trădat succesiv vechiul regim, revoluţia franceză, pe împăratul Napoleon şi 

regimul de restauraţie. 

25 Subcapitolul IV, 8 - „Codificarea internaţională a dreptului maritim" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi F 

ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

26 Subcapitolul IV, 10 - „Protecţia marinarului român" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi F ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

27 Subcapitolul IV, 11 - „Marinarul dezertor" este conţinut de variantele A, B, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic 

şi Consular. 

28 Subcapitolul IV, 12 - „Nava de război" este conţinut de variantele A, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

29 Subcapitolul IV, 13 - „Legea şi poliţia pe bordul vaselor de comerţ române" este conţinut de variantele A, B, C, D, 

E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

30 Constantin Pantazi (1888-1958), militar de carieră român. Absolvent al Şcolii militare de ofiţeri de infanterie şi 

cavalerie (1906-1908) şi al Şcolii Superioare de Război (1921-1923). Intră în armată cu gradul de sublocotenent (1908), 

participă la primul război mondial. Subsecretar de Stat al Armatei de Uscat (07.09.1940-23.01.1942); ministru de 

Război (22.01.1942-23.08.1944). Arestat la 23.08.1944, a împărtăşit soarta celorlalţi membri ai echipei mareşalului Ion 

Antonescu: captivitatea în URSS (septembrie 1944- aprilie 1946); judecarea şi condamnarea la moarte în mai 1946 în 

cadrul aşa-zisului „proces al marii trădări naţionale", pedeapsa fiind comutată la închisoare pe viaţă. A trecut prin 

închisorile din Aiud şi Râmnicu Sărat. Moare în detenţie în penitenciarul din Râmnicu Sărat la 23.01.1958. General 

de brigadă (din 10.05.1937); general de divizie (din 08.06.1940); general de corp de armată (din 30.03.1943).  

31 Nicolae Stoenescu (1890-1959), militar de carieră român. Absolvent al Şcolii militare de ofiţeri de artilerie şi geniu 

(1908-1910) şi al Şcolii Superioare de Război din Paris (1920-1922). Intră în armată cu gradul de sublocotenent (1910), 

participă la primul război mondial. Secretar general al Ministerului Apărării Naţionale (1940); comandant al Diviziei 

1 Blindate (10.01-27.01.1941); ministru de Finanţe (27.01.1941-25.09.1942); director al Învăţământului Militar 

Superior (01.10.1942-20.03.1943); comandant al Diviziei 1 Blindate (20.03.1943-04.04.1944); comandant al Corpului 4 

Armată (04.04-12.09.1944, 30.09 

03.12.1944) ; la dispoziţia Ministerului de Război (04.12.1944-24.03.1945); trecut în rezervă la 24.03.1945. 

Arestat de autorităţile comuniste la 18.05.1945 ca fost ministru în timpul guvernării Antonescu, a fost condamnat în 

data de 08.10.1946 la 10 ani muncă silnică şi degradare civică pe timp de cinci ani. În 1952 a fost condamnat într-un 

alt proces la încă 10 ani muncă silnică, executând prin contopirea sentinţelor 12 ani de închisoare. După expirarea 

pedepsei a fost trimis pentru 60 de luni în colonia de muncă  

Culmea, unde îşi va găsi sfârşitul. Colonel (din 15.04.1933); general de brigadă (din 27.02.1939); general de divizie 

(din 18.07.1942). 

32 Nicolae T. Păiş (1886-1952), militar de carieră român. Absolvent al Şcolii militare de ofiţeri de artilerie geniu şi 

marină (1905-1907), al Şcolii Navale (1913-1914) şi al Şcolii de Război a marinei franceze (19191920). Intră în Armată 

(1907), participă la primul război mondial. În perioada interbelică a deţinut diferite funcţii în cadrul Marinei militare 

române, demisionând din Armată la 01.03.1936. Subsecretar de Stat la Ministerul Aerului şi Marinei (11.05 -

03.07.1940); ministrul Aerului şi Marinei (04.0704.09.1940); subsecretar de Stat al Marinei (01.04.1941-19.02.1943). 

Arestat de autorităţile comuniste la 21.05.1946 a fost încarcerat pentru o scurtă perioadă în închisoarea Văcăreşti, 

ulterior fiind eliberat provizoriu. Rearestat la 13.08.1948 a fost condamnat un an mai târziu la 3 ani închisoare ca fost 

ministru în timpul guvernării Antonescu. Moare în detenţie, în închisoarea din Sighetul Marmaţiei. Căpitan 

comandor (din 01.04.1920); comandor (din 01.07.1927); comodor (din 14.11.1936); contraamiral în rezervă (din 

22.03.1937); viceamiral în rezervă (din 25.10.1942). 

33 Subcapitolul IV, 14 - „Vânzarea vaselor de comerţ, trecerea lor sub alt pavilion şi împrumuturile maritime" este 
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conţinut de variantele A, B, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

34 Subcapitolul IV, 15 - „Avarii, abordaje şi alte accidente maritime" este conţinut de variantele B, C, D, E şi F ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

35 Subcapitolul IV, 16 - „Îndatoririle informative ale consulatelor mai ales în porturile maritime şi fluviale" este 

conţinut de variantele A, B, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

36 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat pasajul „[...] Se va observa de altfel că 

România n-a ratificat încă Convenţia internaţională de fitopatologie de la Roma din 1 martie 1914 (Condica Tratatelor, 

nr. 1.340 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile 

Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 

1938, nr. 1.340, p. 422-423])" din cadrul § 8 al subcapitolului IV, 16 - „Îndatoririle informative ale consulatelor mai 

ales în porturile maritime şi fluviale". 

37 Subcapitolul IV, 17 - „Delegaţie temporară de preluare a comandei unui vas comercial" este conţinut de variantele 

A, B, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

38 Subcapitolul IV, 18 - „Navigaţiunea aeriană" este conţinut de variantele B şi E ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

39 Subcapitolul IV, 19 - „Atribuţiunile ataşaţilor militari" este conţinut de variantele B, C, D şi E ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

40 Subcapitolul IV, 20 - „Cetăţenii ce nu se pot înapoia pentru îndeplinirea îndatoririlor militare - pe temei de 

incapacitate fizică, sărăcie sau forţă majoră" este conţinut de variantele C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

41 Subcapitolul IV, 21 - „Dobândirea unei naţionalităţi străine de către minoritarii nesupuşi la recrutare, revizuire 

sau încorporare" este conţinut de variantele C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

42 Subcapitolul IV, 21 - „Dobândirea unei naţionalităţi străine de către minoritarii nesupuşi la recrutare, revizuire 

sau încorporare - Urmare trimisă numai legaţiunilor şi consulatelor de carieră funcţionând în Germania şi în ţările 

sub ocupaţia militară germană" este conţinut de varianta F a Manualului Diplomatic şi Consular. 

43 Subcapitolul IV, 21 - „Dobândirea unei naţionalităţi străine de către minoritarii nesupuşi la recrutare, revizuire 

sau încorporare - Urmarea a 2-a trimisă numai legaţiunilor şi consulatelor de carieră funcţionând în Germania şi în 

ţările sub ocupaţia militară germană" este conţinut de varianta F a Manualului Diplomatic şi Consular. 

44 Subcapitolul IV, 24 - „Inspecţiile pe bordul vaselor comerciale" este conţinut de varianta B a Manualului 

Diplomatic şi Consular.
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MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

T A R I F  C O N S U L A R  

A C T E  

BAZA 

DE 

PERCEPERE 

TAXA 
Lei 

SECŢIA I 

ACTE ADMINISTRATIVE 

Înscrierea în registrul de înmatriculare: 

a) Înscrierea este obligatorie pentru cei ce locuiesc în 

străinătate mai mult de 6 luni: 

b) Copiii majori se înmatriculează separat; 

c) Înmatricularea se face în şase clase după specificarea 

art. 2, prin aprecierea şefului oficiului diplomatic sau 

consular, ţinându-se seama de situaţia materială a 

celui interesat; 

d) Cei ce nu se înmatriculează în cursul unui an, sau nu-

şi reînnoiesc înmatricularea în fiecare an vor plăti 

amendă, care va fi fixată de şeful oficiului, neputând 

fi în nici un caz mai mare ca dublul taxei pentru 

certificatul de înmatriculare; 

e) Nu se va da curs nici unei cereri prezentate de români, 

dacă nu se va face dovada înmatriculării. 

Eliberarea certificatului de înmatriculare: 

Clasa I-a  ............................................................................................  

Clasa II-a  ....................................................................  

Clasa III-a  ..................................................................  

Clasa IV-a  .........................................................................................  

Clasa V-a  ...................................................................  

Clasa VI-a  ..................................................................  

a) Certificatul este valabil un an. La preschimbare se percepe 

aceeaşi taxă. 

Pentru cei căsătoriţi, cu copii minori, se liberează un singur 

certificat. 

Dacă se cere separat certificat pentru soţie sau copii minori 

Eliberarea unui paşaport: 

Un an ............................................................................................. 

Şase luni........................................................................................  

Trei luni ..........................................................................................  

Paşaportul se liberează pentru maximum un an, fiind valabil 

numai pe timpul pentru care a fost liberat: 

La expirare paşaportul se preschimbă, neputând fi prelungită 

valabilitatea lui. 

Eliberarea unui certificat de călătorie: a) 

Valabil o singură călătorie în România: 

Pentru ţările europene  ....................................................  

Pentru ţările extra-europene ...........................................  ................  

De exemplar 

De certificat 

De certificat 

2.720 

1.700 

1.020 

510 

170 

gratuit 

170 

1.020 

748 

510 

340 
510 
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b) Valabil o singură călătorie în România dus şi întors 

Certificatul de sub a) se liberează numai acelora ce nu pot face dovada 

completă a supuşeniei române şi numai pentru un singur drum şi o 

singură intrare în ţară. Certificatul este anulat prin însăşi viza de intrare 

pusă la frontieră de organele poliţieneşti. Certificatul de sub b) se 

eliberează numai românilor stabiliţi în America. 

De certificat 680 

 Viza unui paşaport străin: 
a) Viza de intrare  ......................................................................  

 

340 
 

b) Viza de tranzit (cu oprire facultativă de 48 ore) .................... - 170 
 

c) Viza de tranzit simplu  ........................................................... - 34 
 

1. Viza este valabilă 30 zile, dând dreptul la o singură intrare în ţară. 

2. Când viza nu a fost utilizată înăuntrul acestui termen, va putea fi 

reînnoită o singură dată, fără a se mai percepe altă taxă. 

Paşapoartele de familie cuprinzând soţul, soţia şi copiii minori, sunt 

asimilate celor individuale, percepându-se o singură taxă. 

Pentru paşapoartele colective până la 10 persoane, se va percepe de 

fiecare persoană, jumătate din taxa respectivă, iar pentru echipele 

sportive sau de excursionişti, al căror număr de persoane trece de zece, 

se va percepe o taxă de 

  

6. Vize speciale: 
a) Viza paşapoartelor supuşilor Statelor-Unite ale 

  

 

Americii de Nord, valabilă un an, oricâte intrări în ţară  . 

  

 

b) Idem supuşilor francezi, englezi şi cehoslovaci, valabilă un 

an, oricâte intrări în ţară  .................................................  

c) Viza de tranzit Jimbolia-Velika-Kikinda-Szoreg ... 

- 

 

 

Dinari 10 sau lei 30............................................................  

(Viza se dă numai la frontieră şi în tren, când se percepe şi taxa de către 

organele poliţieneşti), 

  

 

Pentru cei de sub a) se poate da, la cerere, viza obişnuită de la art. 5. 

Taxele prevăzute la art. 5 şi 6 sunt minime şi se va aplica reciprocitatea ori 

de câte ori se va percepe de la supuşii români taxe mai mari. 

Pentru cei ce locuiesc de-a lungul frontierei, se va putea institui un 

regim special de vize şi taxe, prin aranjamente între Ministerul 

Afacerilor Străine şi guvernele ţărilor respective . 

  

7 
Viza de tranzit a paşapoartelor persoanelor repatriate -  

8 (reciprocitate). -  

9 Eliberarea unui certificat de naţionalitate ................................  -  

10 Eliberarea unui certificat de stabilire în străinătate .................  Originalul 
 

 

Declaraţiunea de opţiune de naţionalitate (art. 48 din Legea De fiecare alt 
 

 

pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române)........................  exemplar 
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Aceste declaraţiuni nu mai pot fi supuse la taxa de la art. 18, secţia III: 

  

 

SECŢIA II 
  

 ACTE DE STARE CIVILĂ   

 

Originalele actelor se fac gratuit. 
Liberarea unui extract de pe actul de naştere, căsătorie, deces ... 

  

11 Acte privind căsătoria: 
De act  

12 a) Declaraţiuni, publicaţiuni, consimţământ, certificat 
  

 

de publicare, opoziţie, neopoziţie etc..............................  
  

 b) Înscrierea unei sentinţe de divorţ în registrele de -  

 

stare civilă ale legaţiunilor şi consulatelor, se face gratuit   

  

 

Pe extract prezentate de părţi .........................................................  -  

 Înscrierea în actele de naştere sau căsătorie, a oricăror -  

13 schimbări în starea civilă ...............................................................    

 Înscrierea şi legalizarea actelor de stare civilă, făcute de 
De fiecare înscriere 

 

14 autorităţile străine, sau pe un vapor român sau străin  .......................  
Acte de legitimarea copiilor naturali sau adopţiune (sau copie)... 

De act 

 

15 Celebrarea unei căsătorii: De act  

16 
Clasa I ...........................................................................................  
Clasa II .........................................................................................  

  

 
Clasa III .........................................................................................  - 

 

 
Clasa IV ........................................................................................  

- 
 

 

Liberarea oricărui alt act, certificat, proces-verbal sau copie, - 
 

17 nespecificat sub secţia II ....................................................................  

De act 

 

 

SECŢIA III 
  

 ACTE DE JURISDICŢIE CIVILĂ ŞI COMERCIALĂ   

 

A) - Acte de notariat 
  

 

Autentificarea unui act  ....................................................................  
  

18 Testament sau act dotal (întocmirea, autentificarea sau   

19 legalizarea unuia)...............................................................................  

Impozite asupra succesiunilor, liberalităţilor între vii şi contractelor de 

orice natură, se percep conform Legii timbrului şi a impozitelor pe acte 

şi fapte juridice .................................................................................  

Legalizarea unei semnături oficiale sau particulare .........................  

  

20 Copie sau viza oricărui alt act de notariat  ......................................... De semnătură 170 

21 B) - Acte de contencios - 408 
 

Orice act, copie, etc. de natură contencioasă..............................  
  

22 
SECŢIA IV 

 340 

 ACTE RELATIVE LA VAPOARE ŞI NAVIGAŢIUNI   

 

Menţiuni în rolul de îmbarcare sau debarcare al pasagerilor ............  

  

23 Idem în rolul echipajului ..................................................................  De persoană 34 
24 Viza jurnalului de bord.....................................................................  // 34 

25 Viza rolului echipajului (obligatorie)  .............................................  - 510 
26 Adăugiri de foi la rolul echipajului sau la jurnalul de bord  ..........  - 850 
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27 Înlocuirea jurnalului de bord sau rolului echipajului în caz de De filă 34 

28 
pierdere .............................................................................................  
Viza sau legalizarea manifestului (mărfuri) .......................................  

De rol 850 
 Taxa se percepe întreagă până al 3.000 tone, iar peste 3.000 De tonă 1 

29 
tone se percepe numai 30% din taxă. 
Viza patentei de sănătate: 

  

30 Pentru vasele cu un tonaj de 1-50 tone .............................................  
Pentru vasele cu un tonaj de 51-200 tone .........................................  

 

170 
 

Pentru vasele cu un tonaj de 201-500 tone .......................................  - 340 
 

Pentru vasele cu un tonaj de 501-1.000 tone ...................................  - 680 
 

Pentru vasele cu un tonaj de 1.001-2.000 tone .................................  - 1.020 
 

Pentru vasele cu un tonaj de 2.001-3.000 tone ..................................  - 1.360 
 

Pentru vasele cu un tonaj de peste 3.000 tone ....................................  - 1.700 
 

Taxele se socotesc la tonajul net şi se percep o singură dată în cursul 

unei călătorii, chair atunci când vasul îşi schimbă itinerariul în cursul 

călătoriei. 

Pentru orice alt act, certificat, proces-verbal, etc., sau copie 

 2.040 

31 nespecificată sub secţia IV ............................................................  
Vasele sub pavilion român, proprietatea statului, sunt scutite 

De act 680 
32 de taxe de sub secţia IV.   

 

SECŢIA V DIVERSE 

  

 

Orice cerere adresată legatiunilor sau consulatelor .........................  
  

33 Colaţionarea sau certificarea unei traduceri din limba română   

34 într-o limbă străină sau invers  ........................................................ 
  

 a) La legaţiuni şi consulate .......................................................  De pagină cu 36 

linii sau fracţiune 
170 

   68 
 b) La Ministerul Afacerilor Străine............................................    

 

Certificarea unui affidavit ...................................................................  
 

68 
35 

Legalizarea unui certificat de origine (mărfuri) ..................................  
 

1.020 
36 Eliberarea sau viza oricărui alt act sau certificat, nespecificat în  

680 
37 tarif .....................................................................................................   

 

Pentru lichidarea unei succesiuni: De act 340 
38 a) În ţările europene şi extraeuropene 6% din valoarea   

 succesiunii  .........................................................................................    

 Pentru lichidarea, recuperarea, transmiterea unei compensaţiuni La suma netă  

39 (biserica) 5% din valoarea compensaţiunii .... 
Pentru depozit: // 

// 

 

40 De acte .............................................................................................  
De valori  ...................  3%  ...............................................................  

Pe an 170 
  

Ad valorem pe un 
 

 Pentru transmiteri: an sau fracţiune  

41 
De acte  .............................................................................................  
De valori  .......................  1%  .............................................................  

 

170 
 

Pentru lucrări făcute în afara cancelariei, când este cerută Ad valorem 
 

42 asistenţa agentului consular: 
  

 a) În cuprinsul localităţii de reşedinţă:   

 Persoanele care cer asistenţă agentului consular, îi vor   
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43 

44 

45 

46 

47 

pune la dispoziţie mijloace de transport ...................................  

b) În afara reşedinţei: 

Consul general, consul ...............................................................  

Viceconsul, cancelar ..................................................................  
Când asistenţa este cerută de legile locale, nu se percepe nici o 
taxă. 
Ziua se socoteşte de 7 ore. 
Cei interesaţi vor rambursa agenţilor consulari în cazul al. b, în 
afară de taxele tarifare, şi cheltuielile de deplasare. 

SECŢIA VI 

SCUTIRI ŞI REDUCERI 

Sunt scutite de plata taxelor consulare: 

1. De plin drept: 

a) Actele statului, judeţului şi comunei; 

b) Actele funcţionarilor de carieră ai Ministerului 

Afacerilor Străine; 

c) Paşapoartele eliberate repatriaţilor, cu valabilitatea 

expresă pentru o singură şi directă călătorie în 

România. 

2. După aprecierea şefilor oficiilor diplomatice şi 

consulare: 

d) Actele supuşilor români săraci; 

e) Certificatele de imatriculare şi actele studenţilor 

supuşi români, privitoare la interesele şcolare şi 

militare. 

3. Pe bază de reciprocitate: 

f) Viza paşapoartelor membrilor corpului diplomatic şi 

consular străin; 

g) Idem a delegaţilor şi funcţionarilor de pe lângă 

Societatea Naţiunilor şi biroul internaţional al muncii; 

h) Cele decurgând din tratate, convenţii sau acorduri, de 

la guvern la guvern. 

Orice alte scutiri sau reduceri de taxe consulare, pentru cazuri 

nespecificate în tarif, nu vor putea fi acordate decât de Ministerul 

Afacerilor Străine. 

DISPOZIŢIUNI GENERALE 

Taxele din prezentul tarif, cu excepţia celor de la art. 42 şi 47, 

sunt ale statului român, şi se percep prin aplicare de timbre 

consulare chiar pe actul respectiv. 

Taxele de la art. 6, al. c., art. 42 şi 47 se percep fără aplicare de 

timbre. 

Taxele se percep în moneda ţării unde se află oficiul 

diplomatic sau consular şi după cursul stabilit de Minister. 

Acest curs va putea fi revizuit la fiecare 6 luni şi la nevoie 

modificat. 

Consulatele de a doua categorie (onorifice) sunt autorizate a 

percepe toate taxele tarifare, cu excepţia celor de la art. 5, 6 şi 

42, un surplus de 10% pentru acoperirea cheltuielilor lor de 

Pe zi sau 
fracţiune 

// 
// 

1020 

680 
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48 

personal, telegraf, telefon poştă, cancelarie, luminat, etc. 

De aceste perceperi se va face menţiune chiar pe act, fără a se 

aplica timbre consulare. 

Consulatele de a doua categorie (onorifice) sunt obligate a vărsa 

legaţiunilor de care depind, la finele fiecărei luni, sumele încasate 

în baza actualului tarif consular, cu excepţia acelora de la art. 

42 şi 47. Justificarea sumelor vărsate lunar, se va face 

trimestrial. 
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TARIF CONSULAR
2
 

§ 1. Prin Decretul-lege nr. 161 din 17 martie 1943, publicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 18 martie 1943, 

toate taxele prevăzute în tariful consular din 1 aprilie 1934, au fost dublate, precum s -a comunicat legaţiunilor la timp 

prin circulara ministerială nr. 19.736 din 10 martie 1943 (etc.), cu instrucţiunile de a da directivele necesare oficiilor 

consulare de carieră şi onorifice. 

§ 2. Fac excepţie: a) Taxele cuprinse la art. 5-6, vize şi 

b) Cele cuprinse la art. 38-41 care sunt calculate ad valorem § 3. Cotele nu au fost 

modificate la taxele socotite „ad valorem", rămânând totuşi bineînţeles că baza de calculare va fi făcută - pe cât ar fi 

cu putinţă - pe valoarea reală a materiei impozabile, după nivelul preţurilor unde sunt situate bunurile respective. 

Acest nivel este fireşte mult ridicat faţă de trecut - în toate ţările. 

§ 4. Pentru deplina dvs. lămurire, vă comunicăm că acest tarif dublat trebuie socotit ca provizoriu până ce 

domnul vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri va găsi răgazul necesar să examineze noul proiect de tarif lucrat încă 

în vara trecută de Direcţiunea Consulară, competentă în această materie. 

§ 5. In ceea ce priveşte cursul de schimb pentru încasarea taxelor, această chestiune este de  competenţa 

Direcţiunii Contabilităţii. Oficiile sunt rugate să facă propuneri îndată ce socotesc că acest curs ar trebui modificat 

nemaicorespunzând realităţii. 

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

Karadja 
p. Directorul Afacerilor Consulare 

P. Cernovodeanu
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REPATRIERI PE SPEZELE STATULUI
3
 

§ 1. Românul care pleacă în străinătate, face aceasta pe propriul său risc. Dacă ajunge ulterior într -o stare 

de indigenţă, nu are deci nici un drept să fie repatriat pe socoteala statului.  

§ 2. Conform acestui principiu, nici un funcţionar nu are dreptul să angajeze fondurile statului pentru 

repatrieri, punând Ministerul în faţa unui fapt împlinit. In asemenea cazuri, rămâne la aprecierea acestui 

Departament, dacă sumele astfel cheltuite urmează să fie sau nu ordonanţate ulterior. Aceasta înseamnă cu alte 

cuvinte, că funcţionarii noştri vor hotărî în asemenea cazuri, după împrejurări şi după cum le dictează conştiinţa, 

având totdeauna în vedere că raţiunea şederii lor în străinătate este de a fi de folos şi ajutor ţării şi cetăţenilor noştri.  

Ministerul va aproba deci, în genere, sumele cheltuite, dacă şeful de misiune sau de oficiu competent arată că a 

procedat după cum cerea cazul. Se vor avea însă în vedere dispoziţiunile speciale în timp de război.  

§ 3. Un şef de misiune sau de oficiu consular român nu poate rămâne nepăsător faţă de concetăţenii săi 

aflaţi în nenorocire, siliţi să solicite ajutorul lor personal sau ajutorul statului. 

§ 4. O practică care nu poate decât să găsească aprobarea ministrului şi care s-a aplicat în trecut la unele 

oficii, este ca funcţionarul în competenţa căruia cad asemenea chestiuni, să strângă din când în când de la colegii săi 

un fond de ajutor benevol pentru astfel de scopuri, ţinând o contabilitate în regulă, care va justifica felul în care aceste 

sume au fost întrebuinţate. Nu este drept ca asemenea cheltuieli umanitare să fie suportate numai de şeful oficiului 

consular, dacă el are în acel oraş colegi români cu oarecare stare. 

§ 5. In cazurile când fondul de ajutor, strâns în mod benevol, nu ar ajunge pentru a acoperi spesele de 

repatriere necesare, se va proceda precum este indicat mai jos: 

PROCEDEUL DE URMAT PENTRU CEREREA DE SPESE DE REPATRIERE 

§ 6. a) Cel ce solicită repatrierea, va complecta un interogator în dublu exemplar, conform indicaţiilor date 

în Manual I, 12; 

b) Vor fi luate pe formulare nr. l ş 2 impresiunile sale digitale şi vor fi trimise în România, conform Manual 

VII, 5. Vor fi supuse, dacă este cu putinţă, şi autorităţilor locale competente, pentru a se stabili dacă petiţionarul a 

suferit sau nu vreo condamnare penală în ţara în care se află;  

c) Se va raporta Ministerului, expunând cazul cu toate amănuntele necesare,  menţionând şi: 

1. Cauza pentru care a plecat în străinătate. 

2. Ocupaţia şi activitatea petiţionarului de când a părăsit România (cu actele justificative necesare).  

3. Dacă autorităţile competente ale ţării în care se găseşte, au cerut repatrierea sa în România. In caz 

afirmativ, la ce dată şi pe ce cale: diplomatică, printr-o cerere scrisă sau verbală a poliţiei, etc. 

§ 7. a) Se va avea în vedere art. 2 din Tratatul nostru consular cu Italia din 26 februarie 1881, cu următorul 

cuprins: 

„Cetăţenii unuia din cele două state contractante, locuind sau stabiliţi fiind pe teritoriul celuilalt şi care vor 

voi să se întoarcă în ţara lor, sau care vor fi retrimişi acolo prin sentinţe judiciare sau printr-o măsură de poliţie legal 

adoptată şi executată, sau după legile asupra căsătoriei sau a bunelor moravuri, vor fi primiţi, ei şi familiile lor, 

oricând şi în orice împrejurări, în ţara din care sunt originari şi unde-şi vor fi conservat drepturile conform cu legile”; 

b) Toate statele care beneficiază de clauza naţiunii celei mai favorizate, în materie consulară, sunt în drept 

să ceară pe baza reciprocităţii aplicarea acestei clauze. Funcţionarii noştri se vor feri însă să o menţioneze, verbal sau 

în scris, considerând că multe dintre autorităţile străine nu cunosc obligaţiile ce am avea faţă de ele; 

c) Se va observa că acea clauză nu se aplică decât atunci când cetăţenia română a solicitatorului este în 

afară de orice îndoială. La o asemenea cerere eventuală a autorităţilor străine, naţionalitatea interesatului va fi deci 

cercetată în caz de nevoie (v. Manual II, 12). 
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CONDIŢIUNILE PENTRU REPATRIERE PE SPESELE STATULUI 

§ 8. Prima chestiune de stabilit, dacă este cazul, fiind cea a naţionalităţii petiţionarului, acest Departament 

nu va autoriza sau plăti nici o repatriere pe seama bugetului public, decât dacă dreptul la cetăţenia română a celui în 

cauză este neîndoielnic. 

In afară de cazurile când repatrierea ar fi fost cerută de autorităţile competente străine sau când Ministerul 

ar hotărî altfel, condiţiunile generale necesare sunt următoarele: 

a) cel în cauză să fie de origine etnică română
4
; 

b)  să dovedească un motiv temeinic pentru repatriere, ea fiind utilă atât pentru el personal cât şi în 

interesul obştesc (de ex. când urmează să-şi facă serviciul militar sau să fie mobilizat, sau când are mijloacele necesare 

de trai în România); 

c) Să fie sănătos şi capabil de a munci, sau să dovedească, cel puţin, că are în ţară rude înstărite, dispuse 

să-i asigure întreţinerea; 

d) Să fi locuit cel puţin un an în străinătate şi să arate că are intenţia să rămână de acum înainte în 

România. Ministerul socoteşte că românii care au stat mai puţin de un an în străinătate vor trebui, în genere, să 

încerce a găsi de lucru înainte de a apela la fondurile publice, pentru repatriere;  

e) Toate informaţiile luate de oficiul competent sau în ţară, asupra moralităţii şi trecutului celui în cauză, 

să fie satisfăcătoare. 

Spesele de călătorie pentru altă destinaţie decât o localitate din România nu pot fi suportate de stat; nu se 

va plăti deci călătoria unui român între două localităţi situate în afara hotarelor ţării.  

PROCEDEUL DE URMAT PENTRU REPATRIERE 

§ 9. a) Actul de călătorie aflat în posesia celui în cauză va fi reţinut la dosarul oficiului pentru a -1 împiedica 

astfel să se folosească, eventual din nou de el şi — ulterior repatrierii — să plece înapoi în străinătate;
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b) In schimb el va primi un nou act de călătorie cu toate vizele necesare pentru înapoiere în România şi cu 

însemnarea: „valabil numai pentru o singură călătorie în 

România, pe spesele statului, în comuna  ........................................... şi fără drept de prelungire. Acest act 

de călătorie va fi predat la sosire autorităţilor de poliţie din  ....................................................................  titularul ne 

mai având drept la paşaport"; 

c) Oficiul va îngriji de cumpărarea unui bilet de clasa III-a sau clasa cea mai ieftină pentru un tren sau 

vapor cât mai modest, cu care urmează să aibă loc călătoria. 

Deoarece uneori statul a plătit cheltuieli de repatriere unor persoane care nu s-au folosit personal de 

biletele de tren primite, ci le-au vândut altora, se va avea grijă ca înmânarea acestor bilete să se facă, printr-un om de 

serviciu al oficiului, în preajma momentului plecării trenului sau vaporului pe care s-ar fi îmbarcat repatriatul; 

d) Se va pune în vedere celui ce se repatriază, că plata speselor sale de călătorie este o favoare ce i s-a făcut 

şi că nu mai are drept la paşaport pentru străinătate, odată ajuns în ţară, organele competente ale Ministerului 

Afacerilor Interne având grija să ia măsurile necesare în acest scop. I se va mai pune în vedere că urmează să se 

înapoieze direct la locul de destinaţie indicat în actul de călătorie ce i s-a înmânat, pentru a se prezenta numaidecât 

autorităţilor de poliţie din acea localitate, personal sau printr-o altă persoană, dacă este bolnav, spre a preda actul de 

călătorie, primind în schimb — dacă ar fi cazul — un bilet de înscriere la biroul populaţiei. Cei mobilizaţi se vor 

prezenta fără întârziere la unitatea lor respectivă. Repatriatul va confirma în scris că a luat cunoştinţă de ace ste 

îndatoriri; 

e) Sumele cheltuite pentru repatriere, vor îi justificate faţă de Minister, conform legii, prin acte originale. 

In practică, fiind imposibilă depunerea biletelor de tren sau de vapor, în original, justificarea se va face pe temeiul 

unor chitanţe eliberate în trei exemplare de autoritatea care a vândut biletul (birou de voiaj, staţie de cale ferată, 

societate de vapoare, etc.), şi însoţite de o traducere în limba română, certificată de titularul oficiului, una dintre 

chitanţe rămânând depusă la oficiul respectiv. 

Dacă repatriatul ar fi putut dispune de o parte a costului biletului, iar oficiul iar fi remis numai o sumă, 

pentru completare, chitanţa va menţiona numai această sumă, efectiv dată de oficiu, o asemenea îndreptare putând fi 

făcută la nevoie pe chitanţele menţionate mai sus printr-o viză a consulatului sau legaţiunii respective, în cazurile când 

birourile de voiaj, etc. ar refuza uneori să elibereze acte justificative pentru o parte numai a sumei pentru bilet.  

§ 10. Oficiile vor avea în vedere că în viitor Ministerul nu va plăti decât, cel mult, costul biletului de tren 

sau vapor, fără a prevedea nici o sumă pentru transportul bagajelor, hamalului, etc., nici pentru întreţinerea 

repatriatului în timpul călătoriei. Este de aşteptat ca funcţionarii noştri să vină în ajutorul celui în cauză în această 

privinţă (vezi cele expuse mai sus la § 4), dându-i, dacă este cazul, alimentele necesare pentru drum. Aceasta nu este un 

drept a celui în cauză, este însă o obligaţie umanitară din partea celor care reprezintă România peste graniţă. 

REPATRIEREA BOLNAVILOR 

§ 11. Repatrierea bolnavilor pe spesele statului aşa cum este prevăzut la § 7, lit. a-c, nu se va face decât în 

condiţiunile stabilite de Minister, de la caz la caz.  

Instrucţiunile cuvenite vor preciza: 

a) pe ce cale şi în ce clasă se va efectua repatrierea; 

b) dacă bolnavul va beneficia sau nu de un însoţitor, plătit din fondurile publice;  

b) care autoritate din România va fi înştiinţată în prealabil, pe cale telegrafică, dacă este cazul, despre 

sosirea bolnavului. Regula generală este ca acest Departament, cel al Afacerilor Interne şi cel al Sănătăţii, să fie 

înştiinţate, pentru a se putea lua măsurile necesare. Oficiul va primi instrucţiuni precise unde urmează să telegrafieze 

data sosirii şi punctul de frontieră. Ministerul va comunica totodată numele spitalului unde va fi internat bolnavul;  

d) la sosire, bolnavul va fi dat în grija autorităţilor poliţieneşti, indicate în fiecare caz de Minister, spre a fi 

condus sau îndreptat, în cazul când are însoţitor, la spitalul unde va fi internat. 
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REPATRIEREA CETĂŢENILOR AFLÂNDU-SE IN DIFICULTĂŢI BĂNEŞTI 
VREMELNICE 

§ 12. De multe ori se ivesc cazuri când studenţi sau alţi cetăţeni români, având dificultăţi băneşti 

vremelnice, cer avansarea sumei necesare pentru repatriere. 

Nimic nu se opune ca funcţionarii competenţi să acorde asemenea avansuri, în limitele ce vor socoti cu cale, 

urmând însă să răspundă personal de aceste cheltuieli, în caz de neînapoiere a lor, de către cel împrumutat. Practica 

redactorului instrucţiunilor de faţă, este, că dacă funcţionarul competent are experienţa necesară, va şti să aprecieze, 

în genere, cine merită credit. O metodă bună în asemenea cazuri, ar fi să se ceară cuvântul de onoare, al 

solicitatorului, confirmat în scris, prin care el se obligă să înapoieze Ministerului, la o dată fixă, contravaloarea sumei 

primite. Un astfel de cuvânt de onoare dat de un student român, a fost întotdeauna respectat, în practica noastră.  

Acest Departament nu poate lua însă în sarcina sa facerea demersurilor necesare pentru recuperarea 

sumelor astfel avansate unor debitori necinstiţi. De multe ori, suma necesară unui cetăţean care se găseşte vremelnic 

în dificultăţi, va putea fi găsită de cel în cauză, pe cale particulară, fără ca oficiile noastre să a ibă nevoie a o 

împrumuta. In asemenea cazuri, nu este îngăduit funcţionarilor Ministerului să acorde o garanţie oficială, pentru 

înapoierea sumelor astfel avansate din altă parte (de exemplu de la case sau societăţi studenţeşti, fonduri de ajutor, 

etc.). Oficiul nostru va putea da însă în asemenea cazuri relaţii exacte asupra moralităţii solicitatorului, arătând dacă 

acesta pare demn de încredere sau nu. Se va insista totuşi întotdeauna asupra faptului că informaţiile date (de 

preferinţă verbale, iar nu în scris) sunt confidenţiale şi că ele nu constituie nici o obligaţie pentru statul român, de a 

înapoia suma dată eventual cu împrumut. 

§ 13. Pentru repatrierea marinarilor, v. instrucţiunile date la Manual IV, 9. 

Aceste instrucţiuni au fost trimise tuturor oficiilor noastre din străinătate sub nr. 29.766 din 16 aprilie 1942. 

Ele au fost examinate de Ministerul Sănătăţii Publice şi Ocrotirilor Sociale, fiind găsite bune conform 

adresei nr. 95.112 din 12 februarie 1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca 
TIMBRAREA PETIŢIILOR5 

§ 1. În principiu, orice cerere sau petiţie va trebui timbrată, fie că este adresată unei legaţiuni sau unui oficiu 

consular de carieră sau onorific. 

§ 2. Pentru cererile primite de legaţiuni şi consulate, s-a prevăzut un timbru de petiţie special (art. 33 din 

tariful consular din 1 aprilie 1934). 

§ 3. Textul art. 22, § 15 din Legea timbrului din 29 aprilie 1927 (Mon. Of. nr. 92 din 29 aprilie 1927) şi 

Hamangiu, XV-XVI, pag. 604 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele 

uzuale în vigoare) 1856-1920, Ediţiunea a 3-a revăzută, completată şi adusă la zi, vol. XV-XVI, Legi uzuale: 1926-1929, 

Bucureşti, Editura Librăriei „Universală" Alcalay & Co., 1930, 1318 p.]: „sunt scutite  de taxa timbrului petiţiile 

trimise din străinătate, afară de acelea adresate autorităţilor judecătoreşti”, priveşte numai petiţiile adresate 

autorităţilor din România, de un petiţionar domiciliat sau aflându-se vremelnic în afara hotarelor ţării şi nu va fi deci 

aplicat de oficiile noastre. 

EXCEPŢII 

§ 4. Se exceptează de la regula arătată la § l: 

a) scrisorile primite prin poştă şi a căror rezolvare nu cere efectuarea unei operaţii prevăzută de tariful 

consular; 

b) petiţiile adresate acelor legaţiuni care n-au timbre consulare în păstrare (adică în oraşele unde există şi 

un oficiu consular însărcinat cu aplicarea tarifului consular); 
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c) adresele sau scrisorile primite de la autorităţile române sau străine;  

d) scrisorile primite de la străini cărora nu este posibil să le cerem taxe, avându- se în vedere uzanţele de 

curtenie internaţională. 

Şeful de misiune sau de oficiu va pune în aceste cazuri următoarea rezoluţie: „Scutit de timbru de petiţie ca 

act de curtenie"; 

f) petiţiile prezentate de cetăţeni români absolut lipsiţi de mijloace, pot fi scutite de timbru, în cazuri 

excepţionale, conform art. 43, 2, lit. d, al tarifului consular din 1934. 

i) petiţiile prezentate ataşaţilor militari, ataşaţilor comerciali, de presă, etc., cerând lămuriri sau 

informaţii, sau alte servicii care vor fi date după normele în vigoare; 

g) cererile prezentate ataşaţilor militari sau funcţionarilor diplomatici şi consulari, având în sarcina lor 

îndatoririle unor ataşaţi militari şi care sunt în legătură cu situaţia militară a petiţionarilor.  

§ 5. Normele pentru trimiterea prin poştă a taxei de petiţie împreună cu celelalte taxe de încasat, sunt 

expuse la Manual VI, 1 sub rubrica „Corespondenţa, încasarea taxelor şi speselor poştale".  

§ 6. Când o singură petiţie se referă la mai multe acte supuse tarifului consular, de exemplu paşaport şi 

înmatriculare, se va aplica un de petiţie pentru fiecare operaţie ce urmează să fie taxată (v. şi Manual VII, 2 § 21). 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise legaţiunilor şi consulatelor sub nr. 29. 766 din 16 aprilie 1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca.
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PLATA DEPLASĂRILOR Şl LUCRĂRILOR FĂCUTE ÎN AFARA CANCELARIEI6 

I. CHELTUIELI PLĂTITE DIN BUGETUL MINISTERULUI AFACERILOR 
STRĂINE 

§ 1. Cheltuielile de drum şi alte indemnizaţii pentru călătorii şi deplasări în interesul serviciului, sunt 

plătite de Minister, în condiţiunile arătate prin regulamentul respectiv, al cărui text va fi păstrat în Manual sub nr. V, 

6. 

II. CHELTUIELILE PLĂTITE DE ALTE ADMINISTRAŢII ROMÂNEŞTI 

§ 2. Se vor urma dispoziţiunile date la Manual III, 6 § l şi § 9 mai jos. Rămâne bine înţeles că nu se va 

angaja nici o asemenea cheltuială fără ordine precise date de acest Departament.  

III. CHELTUIELI CĂZÂND ÎN SARCINA PERSOANELOR DIRECT INTERESATE 

§ 3. În executarea dispoziţiunilor cuprinse la art. 42 din tariful consular din 1 aprilie 1934 sau a oricăror 

altor dispoziţiuni similare, mai recente, se vor observa următoarele norme:  

Deplasările ce urmează să fie plătite de persoane particulare, vor fi, de regulă generală, solicitate în scris de 

cei direct interesaţi (v. însă excepţiunile arătate mai jos la § 7). 

Şeful oficiului poate cere achitarea anticipată a cheltuielilor prevăzute. In asemenea cazuri, cel în cauză 

primeşte ulterior un decont, arătând cheltuielile de deplasare efectiv plătite şi taxele tarifare, debitate conform tarifului 

consular. 

Soldul eventual rămas din suma primită în depozit, va fi înapoiat întocmai, odată cu prezentarea 

decontului
a
. 

Acest decont va fi datat, înregistrat şi vizat de şeful oficiului, rămânând în copie la dosar. 

§ 4. Clasa pe calea ferată sau pe vapor în care particularii vor plăti deplasările funcţionarilor, călătorind în 

interesul lor, sunt cele prevăzute la Manual V, 6. 

Cheltuielile efective pentru automobile, tramvai şi alte mijloace locale de transport în afara oraşului de 

reşedinţă, pot fi debitate, fiind trecute, cu toate amănuntele necesare în decontul menţionat mai sus la § 3.  

Toate cheltuielile de întreţinere, gazdă, bacşişuri şi altele, sunt cuprinse în taxele tarifare, prevăzute în 

tariful consular, pentru deplasări în afara reşedinţei. O fracţiune de zi poate fi socotită ca o zi întreagă, plătindu-se şi 

timpul necesar călătoriei
b
. 

§ 5. Funcţionarul care se deplasează cu automobilul, pe spezele sale proprii, are drept la restituirea costului 

benzinei şi uleiului, în limita costului unui bilet de tren, pe parcursul respectiv, fără a putea pretinde însă costul unui 

vagon cu pat sau întreţinere, hotel, etc., sau la alte taxe tarifare pe timpul cât se află în drum. Taxele tarifare vor fi 

socotite, în asemenea cazuri, numai pe zi de lucru sau fracţiune de zi de lucru, efectiv prestată. 

a
 In afară de acest decont, rămâne bineînţeles că cel în cauză va primi întotdeauna o chitanţă în regulă, arătând suma 

exactă încasată. 
b
 In rarele cazuri când funcţionarul va fi profitat de ospitalitatea cetăţeanului care a cerut deplasarea, fiind găzduit de 

el, este evident că nu se vor mai debita taxe tarifare, pentru întreţinere. 

IV. DEPLASĂRI PUTÂND FI SOLICITATE DE CEI INTERESAŢI 

§ 6. Deplasările ce pot fi cerute în scris, urmând să fie plătite de solicitator, şi trebuind să fie efectuate, în 

măsura putinţei, de funcţionarii competenţi, sunt între altele pentru cazurile prevăzute la: 

a) Manual III, 1 § 62 Autentificări; 
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b) Manual III, 6 Asistenţa judiciară şi consultaţii juridice; 

c) Manual III, 8 § 6 Testamente; 

d) Manual III, 10 Succesiuni; 

e) Manual IV, 10 Protecţia marinarului român; 

f) Manual IV, 13 Legea şi poliţia pe bordul vaselor de comerţ române;  

g) Manual IV, 15 Avarii, abordaje şi alte accidente maritime;  

h) Manual IV, 17 Delegaţia temporară de preluarea comenzii unui vas comercial.  

Dacă nu va fi cu putinţă a satisface o cerere de deplasare prezentată în scris,  

indiferent pe ce temei ar fi, refuzul va fi motivat de şeful oficiului, răspunsul fiind datat şi înregistrat în regulă.  

In asemenea cazuri, şeful oficiului competent va încerca întotdeauna să găsească o soluţionare potrivită a 

chestiunii ridicate, pentru a satisface pe cetăţeanul petiţionar. 

V. DEPLASĂRILE HOTĂRÂTE DIN OFICIU 

§ 7. Deplasările şi inspecţiile efectuate în interes de serviciu, din propria iniţiativă a şefului de misiune sau 

de oficiu, care în urma unei cereri verbale, neformulată în scris, nu pot fi, ca regulă generală, trecute în sarcina celor 

direct interesaţi, chiar dacă călătoriile astfel efectuate, au fost de fapt în folosul lor.  

Ministerul va putea hotărî însă, în asemenea cazuri, în ce măsură cheltuielile de deplasare vor fi suportate 

de buget, ele fiind în interesul public.  

Se vor observa următoarele excepţii la această regulă, în care cazuri persoanele în interesul cărora s -a 

efectuat deplasarea, vor fi chemate să achite cheltuielile prevăzute de tariful consular.  

a) decese în străinătate, conform regulilor stabilite la Manual III, 9; 

b) succesiuni, conform Manual III, 10; 

c) avarii sau alte accidente maritime, când prezenţa autorităţilor consulare poate fi de un real folos celor 

direct interesaţi; 

d) în toate celelalte cazuri urgente, dovedite necesare şi aprobate de Minister.  

VI. DIVERGENŢE DE PĂRERI 

§ 8. În caz de neînţelegere între agentul diplomatic sau consular şi persoana chemată să suporte cheltuielile 

unei deplasări, în condiţiunile arătate la § 7, chestiunea va fi supusă Ministerului pentru hotărâre, asemenea 

neînţelegeri trebuind să fie evitate în măsura putinţei. 

Pe baza celor raportate, oficiul respectiv, va primi în cel mai scurt timp, instrucţiunile necesare dacă 

deplasarea efectuată va fi plătită de Minister (fiind de interes obştesc), de persoana direct interesată sau de 

funcţionarul care a dispus călătoria, dând rezoluţia necesară. 

Agenţii diplomatici sau consulari n-au în genere mijloace de constrângere necesare pentru a sili pe un 

cetăţean, să achite o sumă astfel datorată. Ministerul poate dispune totuşi, în cazuri grave, rechemarea acestui 

cetăţean în ţară, în caz de neplată, conform celor arătate la Manual II, 5 B § 2. 

VII. DEPLASĂRI LOCALE 

§ 9. Deplasările efectuate de funcţionari în interes de serviciu în oraşul de reşedinţă sau în împrejurimile 

imediate ale acestei localităţi, nu pot fi în nici un caz plătite de stat, de Ministerul Afacerilor Străine sau de alt 

Departament. 

Aceste cheltuieli intră de fapt în cele cuprinse la articolul „spor de străinătate" din bugetul Ministerului. In 

practică, asemenea deplasări sunt cerute într-una, făcând parte din îndatoririle obişnuite ale funcţionarilor trimişi în 

străinătate. Ele fac parte nu numai din sarcinile reprezentative, protocolare, sociale şi administrative, impuse de însuşi 

serviciul diplomatic şi consular, ci sunt uneori cerute dintr-un spirit de umanitate, în multe împrejurări neobişnuite, 

ce se vor ivi, ca de pildă în caz de accident al unui român, în cazuri de boală, pentru înmormântări (Manual III, 9 § 4 şi 
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9), când un cetăţean se află în arest sau închisoare (Manual III, 6 § 13), pentru constatarea unor pagube suferite, 

necesitând o eventuală intervenţie diplomatică sau consulară (persecuţii rasiste, etc.), pentru căutarea unor persoane 

dispărute (Manual II, 5 A § 3944 şi VII, 9), ş.a.m.d. 

Ministerul a luat în seamă aceste cheltuieli de deplasare în momentul fixării „sporului de străinătate", 

atribuit funcţionarilor trimişi peste hotare
c
. 

VIII. DEPLASĂRILE OAMENILOR DE SERVICIU 

§ 10. Asemenea deplasări, speze de trăsură, tramvai, abonament pe tramvai, necesare pentru îndeplinirea  

serviciilor în interesul statului, sunt suportate din bugetul Ministerului, fiind plătite din fondul de rulment, după 

normele stabilite de Direcţia Contabilităţii la Manual V, 7. 

IX. CONSULII ONORIFICI 

§ 11. Principiile generale stabilite prin instrucţiunile de faţă, aplicându-se şi consulatelor onorifice, 

legaţiunile vor avea grijă să traducă în limba ţării respective pentru a fi păstrate de acele consulate, precum s -a arătat 

prin adresa „Instrucţiuni Manual nr. 3 din 18 iunie 1942". 

X. CAZURI NELĂMURITE 

§ 12. Orice chestiune nelămurită prin instrucţiunile de faţă, va fi supusă Ministerului pentru hotărâre, cu 

toate amănuntele necesare. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise legaţiunilor şi consulatelor sub nr. 1.448 din 1943. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 

c
 Este de aşteptat ca d-nii şefi de misiuni şi de oficii, să ia în sarcina lor, atunci când va fi cazul, micile cheltuieli de 

deplasare locală, făcute în interesul serviciului de către funcţionarii în subordine, nedispunând de mijloace suficiente.
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ADMINISTRAREA FONDULUI BENEVOL DE AJUTOR, ETC. 

LA OFICIILE ROMÂNE
7
 

§ 1. Ministerul a arătat la Manual V, 3 § 4 că unele din oficiile noastre consulare, au luat în trecut obiceiul 

să adune din când în când sume potrivite printre funcţionarii români în post în acelaşi oraş, pentru a avea la 

îndemână, în caz de nevoie, mijloacele necesare pentru a putea da ajutor urgent românilor necăjiţi, bolnavi, 

repatriaţi, etc. 

§ 2. Ar fi mult de dorit ca acest obicei să fie generalizat. Mai mult decât atât: precum s-a arătat la Manual 

II, 5 A § 27 şi la Manual II, 5 A urmare, Ministerul a hotărât să urmeze pe viitor sistemul adoptat de alte ţări, cel al 

înfiinţării unei taxe unice de înmatriculare. In schimb este de aşteptat că românii cu stare, făcând parte din colonie, 

sau alţi români miloşi să dea din când în când obolul lor pentru scopurile de asistenţă sau patriotice  ce s-ar putea ivi. 

Prin scopuri patriotice înţelegem de pildă, serbări date de studenţimea locală sau colonia română cu ocazia 

zilei de 10 mai sau alte prilejuri similare (v. Manual VI, 16 § 12 si VI, 26 § 9). Rămâne bineînţeles că asemenea serbări 

n-au nimic de a face cu cele ce au loc normal la legaţii şi consulate, al căror cost este în întregime suportat de şeful de 

misiune sau de oficiu. 

§ 3. Pentru ca asemenea strângeri de fonduri să fie îngăduite şi dorite de Minister, urmează a se îndeplini 

următoarele trei condiţiuni esenţiale şi anume:  

a) nici o sumă să nu fie încasată sub cât de mică constrângere, fiecare contribuţie fiind absolut benevolă, 

şi; 

b) ca fondul să fie administrat cu exactitate exemplară, scriptele fiind controlate anual, iar câte o copie de 

pe bilanţul certificat să fie trimisă anual tuturor persoanelor care au contribuit la acel fond;  

c) ca fondul să servească unor scopuri locale. Nu se va apela la generozitatea unor români şi încă mai 

puţin străini, locuind în afară de circumscripţia consulară respectivă. 

§ 4. Pentru a se ajunge la o procedură uniformă pretutindeni, legaţiunile şi consulatele vor binevoi să 

observe următoarele reguli: 

a) fiecare contribuţie la fond va fi trecută pe un borderou de intrare numerotat, datat şi parafat de şeful de 

misiune sau de oficiu; 

b) intrările vor fi numerotate în şir pe borderoul menţionat, începându-se un nou borderou de fiecare an; 

c) fiecare donator va primi în schimbul sumei ce va da, o chitanţă ruptă dintr- un cotor purtând acelaşi 

număr ca cel figurând în borderou. Aceste chitanţe vor fi datate şi semnate de şeful de oficiu sau de funcţionarul 

însărcinat cu ţinerea contabilităţii fondului;  

d) plăţile din fond vor fi făcute numai cu aprobarea în scris a şefului de misiune sau oficiu, sau a 

locţiitorului său; 

e) aceste plăţi vor fi însemnate pe un al doilea borderou de ieşire întocmit în aceleaşi condiţiuni ca cel de 

intrare; 

f) pentru fiecare plată casierul fondului va strânge actul justificativ necesar sub formă de chitanţă, cotor 

poştal, etc., împreună cu rezoluţia şefului, autorizând plata; 

g) la începutul lunii ianuarie din fiecare an, casierul va întocmi un bilanţ arătând în detaliu cum a fost 

alimentat fondul, ce plăţi au fost făcute şi soldul rămas în casă pe ziua de 31 decembrie expirat;
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h) şeful de misiune sau de oficiu va desemna două persoane capabile care vor examina aceste scripte, 

certificând pe bilanţul menţionat la lit. g, că toate scriptele au fost verificate şi găsite în regulă. Aceşti cenzori vor fi 

aleşi de preferinţă printre notabilii coloniei române locale; 

i) bilanţul va fi aprobat şi semnat de şeful de misiune sau de oficiu;  

j) o copie hectografică sau copiată cu maşina, de pe bilanţ, va fi trimisă fiecărei persoane care a contribuit 

la fond în cursul anului; 

k) o copie de pe bilanţ va fi înaintată Ministerului, în dublu exemplar pentru a fi păstrată în dosarul 

personal al şefului de oficiu respectiv şi în dosarul consulatului, etc., precum s-a arătat la Manual VI, 20. Bilanţul va fi 

înaintat cu referire la capitolul de faţă din Manual. Consulatele vor emite legaţiunii competente o copie de pe acest 

bilanţ, pentru a fi păstrată în dosarul respectiv.  

§ 5. In capitalele unde România menţine atât legaţie cât şi consulat de carieră, este oportun ca fondul 

despre care este vorba să fie ţinut şi administrat de şeful oficiului consular. 

In cazul contrar, cele arătate cad în sarcina şefului secţiunii consulare a legaţiunii, lucrând sub indicaţiunile 

directe ale şefului de misiune. 

§ 6. In oraşele unde „colonia română” este bine organizată, Ministerul poate dispune ca fondul despre care 

este vorba să fie strâns şi administrat de această colonie, aplicându-se totuşi regulile de mai sus. 

§ 7. Instrucţiunile de faţă vor fi traduse şi distribuite de legaţiuni consulatelor onorifice pendinte, deoarece 

ele completează normele date la Manual II, 5 A urmare şi Manual VI, 26, care trebuie să fie cunoscute de toate oficiile 

române în străinătate. 

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

Gh. Davidescu 

Ministru plenipotenţiar, secretar general 

Directorul Afacerilor Consulare, 

Karadja 
Ad. nr. 31.185/943
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N O T E  

Capitol V 

N O T E  

1 Subcapitolul V, 1 - „Tarif consular în vigoare de la 1 aprilie 1934. Decret regal nr. 442/1934 publicat în Monitorul 

Oficial nr. 50 din 1 martie 1934" este conţinut de varianta D a Manualului Diplomatic şi Consular. 

2 Subcapitolul V, 1 - „Tarif consular" este conţinut de variantele C, D, şi G ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

3 Subcapitolul V, 3 - „Repatrieri pe spezele statului" este conţinut de variantele A, C, D, E şi F ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

4 În varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat litera a) din § 8 al subcapitolului V, 3 - 

„Repatrieri pe spezele statului". 

5 Subcapitolul V, 4 - „Timbrarea petiţiilor" este conţinut de variantele A, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 

6 Subcapitolul V, 5 - „Plata deplasărilor şi lucrărilor făcute în afara cancelariei" este conţinut de variantele A, C, D, 

E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

7 Subcapitolul V, 8 - „Administrarea fondului benevol de ajutor, etc. la oficiile române" este conţinut de variantele C, 

D, şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular.
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ATRIBUŢII, ÎNDATORIRI, 

PERSONALUL LEGAŢIUNILOR 
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ŞI CONSULATELOR 
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Berlin W. 35 ..............................  

Rauchstrasse 26, 

Tel. 25.92.21. 

Adresa telegrafică: Romanoleg. 

CORESPONDENŢA, ÎNCASAREA TAXELOR Şl SPEZELE POŞTALE
1
 

I. Corespondenţa 

A. Limba de întrebuinţat 

§ 1. Corespondenţa oficială a legaţiunilor şi consulatelor, este purtată, principial, în limba română.  

Această regulă suferă însă excepţiuni, corespondenţa într-o limbă folosită în relaţiunile internaţionale sau 

în limba ţării de reşedinţă, fiind îngăduită în următoarele cazuri: 

a) corespondenţa cu autorităţile sau cetăţenii străini; 

b) corespondenţa cu oficiile consulare onorifice ale ţării, şi 

c) corespondenţa cu cetăţenii români când aceştia nu ştiu limba ţării, (v. şi Manual II, 12 § 9). 

§ 2. Când un cetăţean român sau un solicitator la naţionalitatea română — care ştie româneşte — se 

adresează unui oficiu diplomatic sau consular de carieră, întrebuinţând o limbă străină într-o chestiune cerând un 

răspuns oficial, i se va răspunde în limba naţională. Va fi rugat să scrie româneşte pe viitor. Dacă, deşi cunoaşte limba 

română, persistă să scrie în limba străină, scrisorile sale vor fi puse la dosar. Dacă a trimis un plic francat pentru 

răspuns, sau timbrele poştale necesare, va primi o scurtă înştiinţare, să se adreseze din nou în limba ţării.  

B. Formatul hârtiei şi en-tête 

§ 3. Fiind de dorit ca toate oficiile să se folosească pe cât ar fi cu putinţă, de un tip uniform pentru adresele 

şi rapoartele lor oficiale, Ministerul recomandă întrebuinţarea formatului de hârtie în 4° (circa 30/20 cm.).  

Fac excepţie scurtele înştiinţări consulare cerând de pildă taxe pentru paşaport şi înmatriculare, pentru 

care se vor întrebuinţa blanchete de corespondenţă mai mici.  

§ 4. Modelul de en-tête dorit de Minister, când foile de hârtie actualmente în uz, vor fi epuizate, este 

precum urmează: 

LEGAŢIUNEA REGALĂ A ROMÂNIEI ÎN GERMANIA 

Nr ................................. 
a
 

Anexe: ..........................  

CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI 

DIN VIENA 

Nr .................................  
a
 La modelele arătate se vor mai adăuga, după nevoie, cuvintele: „secţiunea consulară", 

„ataşatul de presă", „ataşatul comercial", etc. sub titlul legaţiunii şi deasupra numărului de înregistrare.   
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Anexe: ......................... Wien  ..............................................................................................................................................  

Prinz Eugen Strasse, 8. Tel  

CONSULATUL REGAL AL ROMÂNIEI 

DIN FIRENZE 

Nr ...............  

Anexe: ..............  Firenze .....................................................................................................................................................  

Via Tornabuoni, 5 Tel .....  

Stema ţării nu este obligatorie, consulatele onorifice pot obţine un model de clişeu de la legaţiunea 

respectivă. Acele oficii vor evita întrebuinţarea unor steme inexacte, cum s-a constatat uneori. 

§ 5. Pe toate hârtiile emanând de la cancelariile oficiilor (adrese, rapoarte, anexe, etc.), se va lăsa o margine 

lată de cca. 5 cm. la stânga pe faţă şi în dreapta pe verso al paginii. 

§ 6. Obiceiul de a cumula mai multe chestiuni sau petiţii deosebite într-un singur raport, îngreunează sau 

face chiar imposibilă clasarea sistematică a arhivelor, atât la Minister cât şi la oficiul respectiv.  

Se vor întocmi deci rapoarte separate, întocmite dacă este cazul, pe petiţii sau declaraţii deosebite (Manual 

VI, 2) pentru fiecare chestiune ce s-ar ivi. Se exceptează bineînţeles rapoarte politice sau economice mai lungi, cele 

rezumative, statisticile, etc. (v. Manual VI, 3). Şi aceste rapoarte vor fi lucrate pe cât posibil pe foi deosebite, (eventual  

sub formă de anexe), pentru diferitele chestiuni tratate. 

C. Anexe 

§ 7. Adresele sau rapoartele cărora sunt alăturate acte originale sau copii, vor purta întotdeauna 

menţiunea anexelor, făcută cu cea mai mare preciziune, arătând numărul şi data lor. Numărul acestor anexe, va fi 

arătat sub numărul de ieşire al adresei, la locul cuvenit (v. § 4 de mai sus).  

§ 8. Toate anexele vor purta sus ştampila oficiului şi rubrica necesară pentru identificarea actului, de ex.: 

„copie, sau traducere, de pe nota Ministerului suedez al Afacerilor Străine, adresată legaţiunii regale din Stockholm 

sub nr. 1.890 din 20 ianuarie 1940, înregistrată la nr. 38 din ianuarie 1940”. 

Semnăturile vor fi copiate cu maşina cât timp sunt citeţe. În caz contrar, se va scrie „indescifrabil” . 

Despre numărul copiilor şi traducerilor necesare s-au dat instrucţiunile cuvenite la Manual VI, 18. 

§ 9. Funcţionarul sau dactilografa răspunzătoare pentru exactitatea copiei, va certifica aceasta la sfârşitul 

textului: „pentru copie conformă", cuvinte urmate de o semnătură citeaţă. 

Pentru certificarea traducerilor se vor urma regulile stabilite la Manual III, 1. 

D. Secretul corespondenţei şi arhivelor 

§ 10. Agenţii diplomatici şi consulari şi funcţionarii lor în subordine, vor avea în vedere secretul 

profesional de care sunt legaţi prin jurământ şi lege (Codul  
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Funcţionarilor Publici art. 4, 8 lit. d, 132, lit. h şi 136, lit. j şi l). 

întreaga corespondenţă oficială şi arhiva sunt în principiu confidenţiale exceptând acele registre sau acte 

care sunt „publice”, conform legii (v. Cod Civil, art. 1182, Manual III, l § 101, Leg. act. st. civ., art. 25, Manual III, 11 

şi VI, 6). 

§ 11. Inviolabilitatea arhivelor şi corespondenţei diplomatice este un principiu bine stabilit în dreptul 

ginţilor, cel puţin pe hârtie. Scrisorile oficiale purtând o pecete sau un sigiliu citeţ, al unei legaţii, nu pot fi deci violate 

de autorităţi (cenzura, controlul devizelor, etc.), sau de particulari. Astfel este cazul, în teorie, şi cu cele adresate 

legaţiunilor. Deschiderea corespondenţei oficiale diplomatice trimisă prin poştă în timp de pace este socotită de autori 

ca Bonfils [Henry Bonfils, Manuel de droit international public (droit des gens), Septième édition, revue et mise au 

courant, Paris, Librairie Arthur Rousseau, Rousseau et Cie Éditeurs, 1914, 1209 p.], Fauchille [Paul Fauchille, Traité 

de droit international public, Huitième édition, entièrement relondue, complétée et mise au courant du Manuel de droit 

international public de M. Henry Bonfils, Tome I, Première Partie, Paix, Paris, Librairie Arthur Rousseau, Rousseau et 

Cie Éditeurs, 1922, 1058 p.; Tome I, Douxième Partie, Paix, Paris, Librairie Arthur Rousseau, Rousseau et Cie 

Éditeurs, 1925, 1182 p.; Tome I, Troisième Partie, Paix, Paris, Librairie Arthur Rousseau, Rousseau et Cie Éditeurs, 

1926, 729 p.; Tome II, Guerre et neutralité, Paris, Librairie Arthur Rousseau, Rousseau et Cie Éditeurs, 1921, 1095 p.], 

Geffcken şi Heffter [August Wilhelm Heffter, Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart auf den bisherigen 

Grundlagen, 8. Ausgabe bearbeitet von Dr. Friedrich Heinrich Geffcken, Berlin, H. W. Müller Verlag, 1888, 505 p.], ca 

o violare manifestă a dreptului internaţional. Interesele superioare ale statelor, au pricinuit însă numeroase derogări 

de la acest principiu, atât în timp de pace cât şi de război.  

§ 12. Interesant în această legătură este un pasaj dintr-o scrisoare a regelui Leopold I al Belgiei
2
, adresată 

reginei Victoria
3
; pe care o traducem astfel: „dacă am vrea de pildă să aducem la cunoştinţa guvernului prusian, 

anumite fapte pe care preferăm să nu i le comunicăm pe calea oficială, ministrul trimite o notă prin poştă, agentului 

nostru din Berlin. Este atunci sigur că prusienii o vor citi aflând astfel ceea ce dorim ca ei să ştie". 

§ 13. Cazurile când o asemenea violare a corespondenţei noastre diplomatice ar ajunge la cunoştinţa unui 

oficiu, vor fi numaidecât raportate Ministerului, chiar dacă n-ar fi vorba decât de o adresă lipsită de însemnătate. Un 

asemenea caz, s-a întâmplat de pildă în anul 1935, când un plic oficia! (fără însemnătate) trimis de legaţiunea noastră 

de la Berlin, celei din Stockholm, a fost deschis de cenzura germană. Nunţiul papal de la Berlin, sesizat de acest caz, în 

calitatea sa de decan al corpului diplomatic, a protestat, prezentând plicul violat. Auswärtiges Amt a exprimat 

regrete, dând asigurări că asemenea cazuri nu se vor mai repeta. 

§ 14. Corespondenţa consulatelor nu este inviolabilă. Arhivele consulare însă se bucură de această 

imunitate
b
. Consulii de carieră şi onorifici, vor avea deci întotdeauna grijă să rânduiască arhiva oficială deosebit de 

hârtiile lor personale, în dulapuri speciale şi chiar în încăperi deosebite.  

II. Încasarea taxelor consulare 

§ 15. Sumele cerute de oficii drept taxe consulare, vor fi calculate întotdeauna cu exactitate, neîncărcându-

se nici un ban în plus decât este cerut de lege. 

b
 Anglia a refuzat întotdeauna să recunoască acest principiu.  

La primirea instrucţiunilor de faţă şi la începutul fiecărui an bugetar, oficiile care ar încasa sume peste cele 

prevăzute în tariful consular, pe baza unui ordin deosebit, de pildă pentru imprimate, vor supune chestiunea din nou, 

pentru hotărâre, Ministerului. 

§ 16. De acum înainte, Ministerul nu admite adrese cerând sume „rotunde" pentru paşaport, viză, speze 

poştale, etc., cum s-a obişnuit de unele oficii. 

Modul corect pentru a cere taxe este precum urmează:  

,,Vă rugăm să trimiteţi acestui oficiu, următoarele sume, prin mandat poştal, drept taxe legale: 
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Petiţie  ............................................................. lei .................................. = Rm.................................................  

Paşaport pe un an .......................................... „" .................................. = „" ...................................................  

Petiţie pentru înmatriculare .........................   ............................ =  .............................................  

Înmatriculare pe anul.................................... „" .................................. = „"...................................................  

Total ................... = Rm.................................................  

,,Vă mai rugăm să binevoiţi a ne trimite un plic francat, cu 0,55 Rm., purtând adresa dvs., pentru 

trimiterea paşaportului"
c
. 

In aşa fel, se evită orice nedumerire sau discuţie asupra taxelor legale percepute.  

Pentru oficiile foarte încărcate de lucru, Ministerul nu are nimic contra, ca asemenea comunicări să fie 

făcute pe blanchete tipărite, trecându-se numai cifrele necesare, cu maşina de scris. 

§ 17. Sumele primite prin poştă, în scrisori recomandate sau prin mandate poştale, vor fi folosite numai în 

limitele legale. Orice sumă de prisos, fie ea cât de neînsemnată, se va înapoia expeditorului, prin mandat poştal sau 

timbre poştale. 

§ 18. Cancelarii sau alţi funcţionari manipulatori de fonduri, vor avea grijă să lipească cotoarele şi recipisele 

poştale ale sumelor primite sau înapoiate, pe actele respective păstrate la dosar  (adică pe petiţiile sau declaraţiile primite 

v. Manual VI, 2, sau pe minutele adreselor trimise). Vor trece o însemnare cu mâna pe petiţia sau minuta când primesc 

suma direct de la petiţionar. 

§ 19. Oficiile nu vor primi şi păstra în depozit, decât în cazuri excepţionale şi aceasta numai pe cel mult trei 

luni, sume trimise dinainte, pentru operaţii consulare, ce nu pot fi efectuate imediat (cerând de pildă o autorizaţie 

prealabilă a Ministerului). După acest termen de trei luni, sumele astfel primite în de pozit vor fi înapoiate 

expeditorului, calculate întocmai, după scăderea taxelor poştale necesare, dacă nu s -a putut efectua până atunci 

operaţia solicitată. 

Cotorul poştal va fi fixat pe minuta adresei anunţând înapoierea sumei. Cancelarii vor trece toate 

avansurile astfel primite într-un carnet deosebit, pentru control. 

c
 Consulatele onorifice, vor mai arăta comisionul lor, fixat prin tariful consular, în cazurile când sunt în drept să 

perceapă, precum urmează: 

Petiţie  ........................................................................  lei   = Rm.....................................  

Legalizare  ..................................................................  ,,  = Rm.....................................  

Comision 10%  ...........................................................  ,,   = Rm.....................................  

Total ................................... Rm.  
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Directorul Af. Consulare, 

Karadja 102.214/942. 

§ 20. Şefii oficiilor de carieră sunt datori să supravegheze periodic, ca cele arătate la § 15 -19 să fie riguros 

observate. La prima abatere se va da funcţionarului neglijent o prevenire (Codul Funcţionarilor Publici, art. 130), la a 

doua abatere, cazul va fi numaidecât adus la cunoştinţa Ministerului.  

D-nii consuli onorifici vor lua şi ei măsurile disciplinare pe care le vor socoti necesare. 

§ 21. Cu ocazia inspecţiilor consulatelor sau secţiunilor consulare, ale legaţiunilor (Manual VI, 21), se va da 

o atenţie deosebită celor arătate la § 18. 

III. Speze poştale 

§ 22. Corespondenţii vor fi rugaţi, când este cu putinţă, să anexeze un plic francat şi adresat gata pentru 

răspuns. Dacă aceste plicuri sunt insuficient francate, se va putea percepe un rest prin ramburs poştal.  

Petiţionarii vor fi întotdeauna rugaţi să nu trimită timbre poştale deosebite, ci plicuri francate gata. 

Ministerul aprobă folosirea unei ştampile speciale cu tuş, pentru această comunicare, cum se face de mu lt la unele 

oficii. 

Se va avea grijă să se aplice dispoziţiunile paragrafului de faţă cu tot tactul necesar. Nu se vor cere de pildă 

speze poştale de la autorităţi, colegi străini, etc. 

§ 23. In ţările unde oficiile poştale admit ca recipisele scrisorilor recomandate să fie trecute în carnete, se 

poate face aceasta. 

Se va avea grijă în acest caz, ca oamenii de serviciu respectivi, să se folosească întotdeauna de trei asemenea 

carnete: 

a) pentru corespondenţa ce urmează să fie plătită de Minister; 

b) pentru corespondenţa plătită de particularii direct interesaţi; 

c) pentru corespondenţa personală a şefului oficiului sau a celorlalţi funcţionari urmând să fie plătită de 

cei interesaţi. 

Recipisele figurând în carnetul b), vor fi tăiate şi lipite pe minutele scrisorilor de trimitere respective. 

Pentru recipisele din carnetul a), se vor aplica dispoziţiunile date de Direcţia Contabilităţii prin circulări 

sau în partea V-a a Manualului. 

Se va proceda la fel în ţările unde carnetele poştale sunt necunoscute avându-se grijă să nu se amestece cele 

trei feluri de recipise poştale. 

In caz de neregulă constatată, oamenii de serviciu vor fi concediaţi de Minister, după propunerea agentului 

diplomatic sau consular respectiv. 

IV. Îndatoririle consulatelor onorifice 

§ 24. Paragrafele l-22, din instrucţiunile de 

faţă, aplicându-se şi consulatelor onorifice, legaţiunile 

vor avea grijă să le traducă, pentru a fi clasate de 

aceste oficii în exemplarul lor prescurtat din Manual. 

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

Gh. Davidescu 

Secretar general, ministru plenipotenţiar 

Ad. nr
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INTERVENŢIUNI SOLICITATE Şl RECLAMAŢIUNI PREZENTATE 

LEGAŢIUNILOR Şl CONSULATELOR
4
 

I. ÎNAINTAREA RECLAMAŢIUNILOR 

§ 1. O bună parte a activităţii diplomatice sau consulare izvorăşte din reclamaţii sau cereri de protecţie, 

prezentate de persoane care se socotesc păgubite sau nedreptăţite, într-un fel sau altul, în România sau în străinătate. 

Nu poate intra în vederile Ministerului a încerca măcar să stânjenească libertatea de acţiune a agenţilor 

noştri diplomatici şi consulari, stabilind reguli rigide într-o materie atât de vastă, unde felul de a trata problemele 

înfăţişate variază mult, de la caz la caz.  

Expunerea normelor ce urmează, va putea fi totuşi de folos, mai ales tinerilor colegi, intraţi mai recent în 

carieră şi neputând avea încă experienţa funcţionarilor mai în vârstă. 

§ 2. Reclamaţiile ce urmează să fie cercetate şi prelucrate de oficiile din străinătate pot fi şi sunt adesea 

întâi prezentate acestui Departament de cei păgubiţi. În acest caz, legaţiunea sau consulatul competent, primeşte 

instrucţiunile cuvenite de la centru. 

§ 3. Românul sau străinul păgubit, are însă posibilitatea să se adreseze de-a dreptul unui oficiu diplomatic 

sau consular român, solicitând protecţie şi ajutor. Acesta va fi mai ales cazul când reclamantul domiciliază, locuieşte 

sau se află dincolo de hotarele ţării. 

Instrucţiunile de faţă se referă la acest al doilea caz, foarte frecvent de altfel.  

II. RECLAMAŢII PREZENTATE DE ROMÂNI, ÎN CONTRA AUTORITĂŢILOR 
STRĂINE 

§ 4. Următoarele condiţiuni vor fi îndeplinite, pentru a justifica un demers oficial pe lângă o autoritate 

străină, fie ea locală sau centrală, în favoarea unui cetăţean păgubit:  

§ 5. Reclamantul să aibă drepturi necontestate la naţionalitatea română. 

Oficiile vor avea totuşi în vedere situaţia specială a românilor de origine, mai ales în unele ţări vecine (v. 

Manual III, 6 § 2, al. 4 şi § 3). 

Posesiunea unui paşaport naţional, nu este întotdeauna de ajuns pentru a stabili naţionalitatea română a 

titularului, precum s-a arătat în altă parte, în Manualul de faţă. (v. de pildă II, 6 § 3), 

înmatricularea la un oficiu românesc, în litera A sau B (v. Manual II, 5 A § 18), va fi acceptată însă ca 

dovadă suficientă, fiind socotită drept „posesiune de stat” (v. Manual II, 5 

A § 3). ^ 

§ 6. în trecut s-au ivit cazuri când funcţionarii noştri consulari şi uneori chiar diplomatici şi-au pus 

influenţa în joc, intervenind chiar oficial pe lângă autorităţile străine în favoarea unor cetăţeni, mai ales minoritari, 

titulari de paşapoarte naţionale, care s-au adeverit mai târziu, a nu fi măcar cetăţeni sau supuşi români. Asemenea 

cazuri trebuind să fie evitate, pe cât ar fi cu putinţă, oficiile vor supune cazurile îndoielnice pentru hotărârea 

Ministerului. 

§ 7. Intervenţiile făcute eventual în favoarea apatrizilor originari din România, vor fi făcute de asemenea 

cu multă prudenţă. Demersuri oficioase pot fi făcute uneori dintr-un spirit de umanitate, mai ales dacă apatridul este 

de origine română (v. şi Manual II, 16 § 7). 

§ 8. Reclamanţii care se adresează unui oficiu prin scrisori sau petiţii, trimise din România, vor fi 

îndreptaţi, ca regulă generală, către acest Departament (v. şi § 53 de mai jos). Ministerul va hotărî atunci, dacă 

cetăţenia română a celui în cauză este bine stabilită şi cursul ce urmează să fie dat chestiunii.  

§ 9. In cazuri urgente, oficiile pot face însă de-a dreptul intervenţiunea solicitată din România, când 

cetăţenia română a reclamantului poate fi prezumată. 

In acest caz, el va fi totuşi rugat să prezinte o declaraţie Ministerului de Externe, unde urmează să fie 

taxată, conform tarifului consular (v. mai jos 45, lit. b şi § 46). Această formalitate este inutilă când ar fi vorba de 
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intervenţii simple, necerând demersuri complicate, sau negocieri din partea oficiului sau când o scutire de taxe este 

justificată. Oficiile vor avea totuşi în vedere interesele fiscale ale statului.  

§ 10. Dacă reclamantul este socotit de autorităţile statului de reşedinţă ca supus naţional (de ex. conform 

principiului de ,,jus soli”, v. Manual II, 3 B § 3 şi II, 4), cu toate că autorităţile noastre îl consideră ca român, este puţin 

probabil ca o reclamaţie eventuală ce am prezenta să fie primită. Fiecare stat hotărăşte de fapt cine este supus 

naţional, fără a suferi vreo ingerinţă străină, în această materie
a
. Statele recunoscând dubla naţionalitate unora dintre 

cetăţenii lor (ca de ex. Germania), resping de asemenea principial orice protecţie străină acordată unui astfel de 

individ. 

Oficiile nu vor face deci intervenţii oficiale în asemenea cazuri, fără instrucţiuni precise, date de acest 

Departament, în deplină cunoştinţă de cauză. 

§ 11. Cele arătate la § 10, se aplică şi acelor români, care, după ştirea oficiului competent s-au supus 

protecţiei sau au făcut un demers formal, pentru a dobândi o naţionalitate străină, fără a pierde încă formal 

drepturile lor la naţionalitatea română (v. Leg. nat. din 1939, art. 40 şi Manual II, 3 B § 26-28, v. însă şi Manual II, 3 B 

§ 17, lit. a şi b)
b
. 

§ 12. Intervenţii în favoarea dezertorilor şi nesupuşilor, nu vor fi făcute decât în limitele celor arătate la 

Manual III, 6 § 5, lit. c. Pentru marinari, se va vedea Manual IV, 10 şi IV, 11. 

§ 13. Nu se vor face intervenţii în favoarea persoanelor a căror extrădare a fost cerută de autorităţile 

noastre, fără instrucţiuni precise, date de acest Departament (v. Manual III, 6 § 5). 

§ 14. Oficiile diplomatice şi consulare nu vor lua în seamă decât reclamaţiile clar expuse în scris. Se vor 

respinge plângerile prezentate într-o formă sumară sau neprecisă, fără toate lămuririle necesare. In asemenea cazuri, 

cel în cauză va fi rugat să dea toate amănuntele cerute, pe care le va putea prezenta sub forma de petiţie suplimentară. 

In cazul contrar, reclamaţia va fi pusă la dosar. 

§ 15. Pentru cei neştiutori de carte, lipsiţi de cultură, copiii sau persoanele cu facultăţi intelectuale limitate 

sau lipsite de experienţă sau simţ practic, agentul competent va înlesni redactarea petiţiei sau declaraţiei necesare, 

care va fi întocmită atunci sub formă de proces-verbal, în toate cazurile când reclamaţia prezintă o oarecare 

însemnătate, mai ales dacă o chestiune de principiu ar fi în joc sau dacă pricina arată o discriminare făcută în dauna 

noastră sau nesocotirea unor drepturi dobândite prin tratat sau convenţie.  

a
 Acest Departament respinge de asemenea, în principiu, orice intervenţie străină, făcută în favoarea unui individ 

socotit de noi ca român. 
b
 Oficiile vor adăuga completarea cuvenită în marginea § 4 din Manual III, 2 printr-o trimitere la instrucţiunile de 

faţă. 

§ 16. Pentru reclamaţiunile prezentate de intermediari, rude sau împuterniciţi, se va cere în genere o 

procură în regulă
c
. Acest act va trebui făcut, sub formă autentică, îndată ce va fi vorba de o chestiune prezentând o 

oarecare importanţă. Actele făcute în ţările care nu cunosc forma autentică, vor putea fi întocmite după lex loci, 

precum s-a arătat la Manual III, 1 § 44-47. 

§ 17. Pentru a fi luate în seamă de oficiile noastre, plângerile îndreptate în contra unor autorităţi străine, vor 

trebui să aibă toate aparenţele de a fi „bona fide". 

In caz de îndoială, se va supune cazul spre hotărârea Ministerului, luându-se informaţiuni asupra 

reputaţiei şi trecutului reclamantului. Acesta va putea fi rugat să dea referinţe, dacă nu este personal cunoscut.  

§ 18. Neprezentarea unor asemenea referinţe, sau lipsa de seriozitate sau de bună credinţă a reclamantului, 

nu justifică totuşi vreun refuz din partea oficiului de a primi şi înregistra petiţia sau declaraţia prezentată. Aceasta va 

putea fi eventual clasată la dosar, în urma rezoluţiei şefului respectiv, lăsându-se la aprecierea lui cazurile ce vor 

trebui aduse la cunoştinţa Ministerului sau legaţiunii respective, când este vorba de un consulat onorific.  

§ 19. Oficiile vor avea grija să controleze, în măsura putinţei, ca pretenţiile formulate să nu fie exagerate. 

Ţinând seamă că cel păgubit tinde în genere spre o supraestimare a pierderilor sau pagubelor suferite, i se va atrage 
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atenţia, în caz de nevoie, că lipsa de obiectivitate poate slăbi o teză, fie ea chiar bună. 

§ 20. Este întotdeauna în interesul reclamantului ca să prezinte tot materialul documentar ce va putea fi 

obţinut pentru dovedirea pagubelor suferite (certificate, mărturii, expertize, etc.). Agenţii români se vor feri de a 

transmite sau formula pretenţii ridicate de particulari atât de exagerate încât orice acord ar fi cu neputinţă
d
. 

§ 21. Adunarea şi prezentarea unei documentaţii complete sunt în genere necesare pentru ca o intervenţie 

oficială solicitată să ducă la izbândă. Experienţa a dovedit că dacă toate actele justificative şi convingătoare n-au fost 

culese la timp, stabilirea ulterioară a faptelor exacte nu mai este cu putinţă. In asemenea cazuri, reclamantul rămâne 

de obicei fără reparaţie, sau despăgubire, cu toate sforţările depuse de funcţionarii noştri. 

§ 22. Legaţiunile nu-şi vor uza în genere trecerea, intervenind în chestiuni de interes mărginit, unde n-ar fi 

vreun principiu în joc. Autoritatea competentă pentru a trata asemenea probleme, mai puţin importante, este cea 

consulară
e
. 

Numai dacă consulatul raportează că n-a putut ajunge la vreun rezultat, legaţiunea va aviza (v. şi Manual 

VI, 13 § 7). 

§ 23. Un schimb de note diplomatice are o însemnătate formală şi juridică mult mai mare decât schimbul de 

corespondenţă dintre consul şi autorităţile locale. Consulul lucrează însă numai în cadrele legilor şi uzanţelor stabilite 

în ţara în care se găseşte. Dacă el ar depăşi cumva marginile astfel în fiinţă, ar face acestea pe riscul său propriu. In 

cazul cel mai bun, el trebuie să se aştepte atunci la o neizbândă. In împrejurări mai serioase, guvernul străin va 

formula obiecţiuni pe cale diplomatică, putând merge în cele extreme  

c
 Nu însă când cel în cauză este arestat (în închisoare, într-un lagăr, etc.); v. şi Manual III, 6 § 13. 

d
 Cele arătate se 

aplică mai ales în ţările occidentale. Ministerul nu ignoră că trebuie să ţinem seamă însă de o altă mentalitate în 

anumite ţări mai răsăritene. 
e
 In lipsa unui consulat de carieră, secţiunea consulară a legaţiei, va fi adesea silită să intervină.  Fiind uneori 

preferabil însă, ca legaţiunea să nu fie angajată, tendinţa Ministerului este să înfiinţeze consulate de carieră în 

capitalele prezentând un interes serios pentru noi — precum s-a şi făcut de mult la Berlin. 

până la o retragere a exequaturului fără a aduce prin acest fapt vreo modificare în relaţiunile dintre cele două ţări.  

§ 24. Conform principiului bine stabilit în dreptul ginţilor, consulul poartă răspunderea deplină pentru 

actele sale
f
. O intervenţie a legaţiei însă, socotită cel puţin teoretic ca fiind făcută după ordinele primite de la centru, 

aduce fireşte cu sine o răspundere mult mai mare, deoarece poate angaja guvernul. Ca atare, are adesea o înrâurire 

asupra relaţiunilor politice dintre cele două state. 

§ 25. Acţiunile întreprinse de consul nu angajează, precum am văzut, în genere, decât răspunderea sa 

personală, el putând fi dezavuat în orice moment de guvernul său. Un consul abil va judeca deci în fiecare caz, rece şi 

obiectiv, şi aceasta chiar în propriul său interes, fără a se lăsa influenţat de expunerea, în genere subiectivă a 

reclamantului. El se va feri uneori a-şi uza trecerea, prezentând plângeri în chestiuni lipsite într-adevăr de orice 

însemnătate. 

§ 26. In cazurile de neizbândă într-o chestiune mai serioasă, unde un principiu este în joc, consulul este 

dator să raporteze chestiunea legaţiunei respective, fără a aştepta ca reclamantul nesatisfăcut să ducă chestiunea mai 

departe. 

Va putea primi atunci ordinul să înainteze legaţiunei întregul dosar pentru cercetare. Actele astfel predate 

sau trimise vor fi şnuruite şi sigilate, filele fiind numerotatei O regulă bună este ca prima filă să fie alcătuită dintr-un 

referat expunând chestiunea în stadiul în care se găseşte, cu referinţe la actele şi corespondenţa cuprinse în  dosar. 

§ 27. Legaţiunea va confirma întotdeauna primirea, printr-o adresă sau chitanţă care va fi clasată de 

consulat împreună cu minuta raportului prin care s-a înaintat dosarul. 

§ 28. Dacă legaţiunea socoteşte necesar să ducă chestiunea mai departe, dosarul, astfel primit, va rămâne în 

arhivele ei. Va putea fi înapoiat consulatului însă, contra chitanţă, dacă chestiunea urmează să fie clasată sau dacă 

împrejurările ar cere-o mai târziu. 
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In caz de clasare sau înapoiere a dosarului la consulat, agentul diplomatic răspunzător, va pune cuvenita 

rezoluţie pe ultimul act. 

§ 29. Ministerul dorind să urmărească pe cât este cu putinţă activitatea tuturor oficiilor şi să ştie periodic 

cum stăm faţă de autorităţile diferitelor ţări, legaţiunile şi consulatele vor avea grijă să culeagă în cursul anului datele 

statistice necesare, arătând numărul reclamaţiilor lucrate şi rezultatele dobândite. Aceste date vor fi înaintate 

Ministerului, ca anexă la rapoartele anuale ale căror norme sunt date la Manual VI, 3. 

III. RECLAMAŢIILE PREZENTATE DE ROMÂNI, ÎN CONTRA PARTICULARILOR 

§ 30. Prin particulari, înţelegem aici şi societăţi, firme comerciale, întreprinderi, etc., nefăcând parte dintr -

o administraţie publică. Cele arătate la § 4-16 şi 20-21 se aplică şi în cazurile discutate acum. 

f
 Sunt astfel cazuri când un consul poate fi acoperit faţă de autorităţile sale naţionale, dacă a lucrat după ordinele 

precise date de legaţia respectivă, fiind totuşi dezavuat mai târziu de guvernul său, în interesele superioare ale 

statului. In asemenea cazuri, un astfel de funcţionar consular va primi fireşte mai târziu reparaţia cuvenită.  
g
 Redactorul rândurilor de faţă, preferă ca actele din dosar să fie rânduite de jos în sus, adică actul cel mai recent 

deasupra, sistem urmat de administraţiile şi justiţia engleză, germană, etc. 

§ 31. Diferendele ivite între români sau între români şi străini, urmând, ca regulă generală, să fie 

soluţionate de poliţia locală sau de tribunalele române sau străine, oficiile diplomatice şi consulare îşi vor declina în 

genere competenţa, refuzând să intervină sau să emită vreo părere, verbal sau în scris
h
. 

Agentul răspunzător va hotărî după împrejurări, dacă este cazul să acorde o asistenţă juridică, în limitele 

celor arătate la Manual III, 6 § 5-14 şi § 16. 

§ 32. Sunt totuşi excepţii la regulă arătată la § 31, mai ales în chestiuni de „ordine publică” şi în materie de 

protecţie pur consulară, şi anume: 

a) în chestiuni comerciale, în privinţa rambursării datoriilor contractate de străini faţă de români; 

b) pentru desemnarea de experţi, sau; 

c) în chestiuni de arbitraj (v. şi Manual III, 3 § 8). 

Instrucţiunile necesare pentru asemenea cazuri, vor fi date în partea IX a Manualului; 

d) chestiunile de succesiuni, sunt discutate la Manual III, 10. Se vor mai avea în 

vedere; 

e) despăgubirile cuvenite românilor, în cazuri de accidente de muncă (Manual VII, 10 § 712). 

Consulatele vor face toate intervenţiile ce vor fi cu putinţă, în limita legilor şi uzanţelor locale. In caz de 

neizbândă, se vor avea în vedere cele arătate la Manual III, 6 § 6-12, legaţiunea fiind ca regulă generală sesizată; 

f) drepturile marinarilor şi alte chestiuni maritime (Manual IV, 10 şi IV, 8 § 25); 

g} româncele părăsite de soţii lor (şi copiii părăsiţi de părinţi), în măsura în care au nevoie de protecţie 

(Manual III, 15 § 4 şi VII, 10 § 5); 

h) cazurile de bigamie (Manual III, 12 § 127-131); 

i) pensiuni alimentare şi recunoaşterea copiilor ilegitimi, născuţi de românce (Manual  III, 17 § 6-7); 

j) se vor mai avea în vedere atribuţiile consulatelor fixate prin art. 136 din regulamentul consular, 

referitoare la Protecţiunea incapabilului, temă dezvoltată la Manual III, 19 sub rubrica Tutela, interdicţiunea şi consiliul 

judiciar; 

k) protecţia consulară se mai întinde asupra emigranţilor români, (v. Manual II, 27 şi VI, 26), mai ales când 

aceştia nu ştiu limba sau obiceiurile ţării în care se găsesc sau când sunt lipsiţi de mijloace şi, în căutare de lucru
1
) 

putând cădea astfel pradă unor speculanţi sau, când ar fi vorba de femei sau copii, unor traficanţi de carne vie (v. 

Manual VII, 14); 

l) alte cazuri penale sau civile, când autorităţile locale refuză să intervină sau când acţiunea lor nu duce la 
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rezultat (discriminare în dauna noastră !). 

§ 33. Oficiile române, de carieră sau onorifice, nu vor sta nepăsătoare faţă de cazurile menţionate la § 32, 

lit. e-l, fiind datoare să facă tot ce ar fi cu putinţă, în limitele 
h
 Când ar avea sorţi de izbândă, o încercare de mediaţie 

din partea consulului, într-o ceartă ivită între români este binevenită, spre a evita ca tribunalele străine să fie sesizate 

(v. şi Manual IV, 10 § 4 şi IV, 13 § 17). 

' In cazurile românilor concediaţi din serviciu, după spusele lor pe nedrept, sau având pretenţii la leafă pentru servicii 

prestate, este nevoie de multă prudenţă, mai ales când au fost în serviciu la străini ! înainte de a face vreo intervenţie 

în scris, este în genere prudent ca agentul consular să ceară lămuririle necesare de la fostul patron, printr -o 

convorbire telefonică. 

fixate de legea română şi cea locală, pentru a găsi soluţia potrivită fără pierdere de timp. O colaborare între consulul 

ţării şi poliţia locală va fi adesea necesară. 

Consulatele onorifice, vor raporta cazurile ivite oficiului de carieră de care ţin, aducând, în propriul lor 

interes, la cunoştinţa Ministerului toate amănuntele, când pot arăta că protecţia ce au dat a fost de un real folos, 

urmând în asemenea cazuri instrucţiunile pe care le-au primit la Manual VI, 20. 

IV. RECLAMAŢII PREZENTATE DE NAŢIONALI SAU STRĂINI,  
ÎN CONTRA AUTORITĂŢILOR ROMÂNE 

§ 34. Reclamaţiile referitoare la un abuz, o omisiune sau neglijenţă, ce ar fi fost săvârşită de o autoritate 

românească, vor fi întotdeauna luate în seamă, indiferent de faptul dacă reclamantul este român sau străin.  

Cât timp asemenea plângeri par a fi făcute cu bună credinţă, ele vor fi cercetate cu o grijă cu totul 

deosebită. 

§ 35. Asemenea reclamaţii vor fi lucrate cu scutire de taxe (exceptându-se eventual cea de petiţie (vezi 

Manual V, 4). 

A. RECLAMAŢII ÎNDREPTATE CONTRA FUNCŢIONARILOR SUPUŞI  

AUTORITĂŢII LEGAŢIUNILOR ROMÂNE 

§ 36. Asemenea plângeri vor fi, pe cât posibil, soluţionate pe loc, funcţionarul eventual găsit în culpă, dând 

reclamantului toată reparaţia ce ar fi găsită echitabilă de şeful sesizat. 

Agenţii consulari, sesizaţi de asemenea chestiuni, vor hotărî dacă cazul înfăţişat urmează sau nu să fie adus 

la cunoştinţa legaţiunii respective; şeful de misiune va decide, pe de altă parte, în ce cazuri gravitatea faptelor 

înfăţişate, cere ca Ministerul să fie înştiinţat. 

Cele arătate în paragraful de faţă, se aplică atât actelor săvârşite de un funcţionar în calitatea sa oficială cât 

şi celor din viaţa sa privată. 

§ 37. Fie că chestiunea este soluţionată pe loc, fie că ea este transmisă mai departe, pe cale ierarhică, şeful 

respectiv va avea întotdeauna grijă să strângă toate documentele şi datele necesare (stabilite eventual sub formă de 

procese-verbale), şi să dea o hotărâre bine motivată şi în scris, pentru cazul când reclamantul, eventual nemulţumit, 

ar hotărî să se adreseze unei autorităţi superioare (sau străine, dacă el este străin), provocând astfel noi cercetări sau o 

anchetă, venind chiar din partea Ministerului. 

§ 38. O prudenţă deosebită se impune când ar fi vorba de neglijenţe sau abuzuri săvârşite de consulii noştri 

onorifici. 

Şeful de misiune va hotărî, dacă gravitatea faptelor înfăţişate o cer, ca cel în cauză să fie rugat să se 

prezinte la legaţia respectivă. In caz de nevoie, ministrul va ) Când ar fi vorba de pildă de o greşită aplicare a tarifului 

consular, funcţionarul care a dat rezoluţia, sau cel care a făcut o greşeală de calcul (încasând suma), poartă în genere 

răspunderea. 

Va fi invitat să soluţioneze el singur cazul cu reclamantul păgubit, în cazurile când este cert că a lucrat cu bună credinţă. 

putea delega un funcţionar superior al misiunii să facă cercetările necesare la faţa locului.  
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Fiind interogat, şi având ocazia să dea toate lămuririle necesare, în cazurile când culpa consulului onorific 

ar fi dovedită, el va putea fi eventual rugat să demisioneze în scris „pentru cauze de sănătate”, înaintându-se 

Ministerului un raport confidenţial înfăţişând cazul. Nu este în interesul ţării ca asemenea cazuri neplăcute să fie duse 

mai departe. 

B. RECLAMAŢIILE ÎNDREPTATE CONTRA ALTOR AUTORITĂŢI ROMÂNE ÎN 

ŢARĂ SAU ÎN STRĂINĂTATE 

§ 39. Asemenea plângeri vor fi întotdeauna transmise Ministerului sau şefului ierarhic, cu toate amănuntele 

trebuincioase, chiar când nu par a fi prea serioase, sau prezentate măcar cu bună credinţă
k
. În acest din urmă caz, este 

firesc că plângerea va fi însoţită de toate observaţiile necesare, arătând cauzele pentru care s-ar crede că reclamaţia ar 

fi slab întemeiată. 

Intră în tot cazul în competenţa exclusivă a Ministerului, a hotărî dacă asemenea plângeri urmează să fie 

clasate sau nu. 

§ 40. Consulatele de carieră şi onorifice, vor înainta asemenea reclamaţii pe cale ierarhică, prin mijlocirea 

legaţiunii competente. Vor fi trimise în trei exemplare, din care două destinate Ministerului, al treilea rămânând în 

dosarul oficiului diplomatic respectiv. 

V. RECLAMAŢIUNI PREZENTATE DE STRĂINI, ÎNDREPTATE CONTRA 

PARTICULARILOR ROMÂNI 

§ 41. Asemenea plângeri nu sunt, ca regulă generală, de competenţa oficiilor noastre, reclamantul străin 

urmând să se adreseze autorităţilor sale naţionale. 

§ 42. Se exceptează totuşi cazurile când plângerea ar fi îndreptată contra unui funcţionar român* (v. mai 

sus § 34-40), sau membru de familie al unui asemenea funcţionar, sau unei persoane făcând parte din personalul de 

serviciu al oficiilor sau al funcţionarilor noştri diplomatici, consulari sau administrativi. 

Asemenea plângeri vor fi cercetate cu aceeaşi grijă ca cele arătate mai sus la § 36, urmând să fie soluţionate 

fără pierdere de timp. 

§ 43. Oficiile vor mai avea în vedere chestiunile de „ordine publică" şi cazurile discutate în:  

Manual III, 6 § 5. „Asistenţa judiciară"; 

,, VI, 7 „Datorii lăsate de români în străinătate"; 

,, VI, 16 § 9 „Studenţii români în străinătate"; 

,, IV, 11 § 6, lit. b, 
A
Marinarul dezertor", şi; 

,, III, 12 § 127-130 „Bigamie". 

k
 Se va observa deosebirea de principiu faţă de reclamaţiile vizate la § 17, 18 şi 36 de mai sus. 

' Nu importă dacă plângerea este îndreptată contra unui act săvârşit în calitate oficială sau privată (v. mai sus § 36).
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Se va mai da o atenţie deosebită plângerilor referitoare la mărfuri exportate din România, chestiunea 

discutată în altă parte din acest Manual (v. de ex. VII, 16 şi VI, 8). 

VI. APLICAREA TARIFULUI CONSULAR 

§ 44. Până acum, orice petiţie adresată oficiilor, a fost taxată, conform dispoziţiunilor art. 33 din tariful 

consular din 1934, cu un simplu timbru de petiţie, indiferent de faptul dacă serviciul solicitat putea fi îndeplinit de 

oficiul diplomatic sau consular respectiv, fără sforţare sau pierdere de timp, sau dacă satisfacerea cererii necesita 

demersuri sau negocieri îndelungate, sau punerea în joc a influenţei şi trecerii agentului diplomatic sau consular 

respectiv, sau uneori chiar discuţiuni neplăcute şi mijloace diplomatice mai hotărâtoare. 

§ 45. In aşteptarea promulgării noului tarif consular, prin care Ministerul caută să găsească îndreptarea 

cuvenită acestei lipse, oficiile vor proceda precum urmează: 

a) când va fi vorba de servicii relativ neînsemnate, îndeplinirea cărora nu cere formalităţi complicate, 

cunoştinţe speciale de drept sau o experienţă sau iscusinţă deosebită din partea agentului competent, reclamaţiile 

necesare vor fi prezentate sub formă de petiţie, ca şi până acum, urmându-se normele stabilite la Manual V, 4; 

b) când ar fi vorba de chestiuni complicate, ieşind din rutina zilnică şi pentru soluţionarea cărora agentul 

prevede demersuri, corespondenţă sau negocieri cu autorităţile competente sau cu particulari, se vor îndeplini cele de 

cuviinţă, numai după ce chestiunea va fi fost expusă sub forma unei declaraţii sau unui proces -verbal certificat de 

agentul respectiv, în care toate amănuntele trebuincioase sunt date, precum s-a arătat mai sus la § 14. 

§ 46. Asemenea „declaraţii”, vor fi taxate, conform art. 35 al tarifului consular din 1934, sau conform 

oricăror dispoziţiuni legale ulterioare
m

. 

§ 47. Agentul diplomatic sau consular competent sau Ministerul Afacerilor Străine (v. § 54 de  mai jos), va 

hotărî în care cazuri o reclamaţie urmează să fie prezentată sub formă de „declaraţie", sau de simplă petiţie, precum 

s-a arătat mai sus la § 45. 

§ 48. Când reclamantul este lipsit de mijloace, şi în celelalte cazuri prevăzute de tariful consular, se vor 

putea acorda scutiri de taxe. Reclamaţiile arătate mai sus la § 34, sunt, întotdeauna gratuite, încasându-se cel mult 

timbrul de petiţie, precum s-a şi menţionat la § 35. 

§ 49. Pentru reclamaţiunile în legătură cu succesiuni sau compensaţii, se vor vedea şi articolele respective 

din tariful consular, ele putând întotdeauna fi lucrate pe baza unei simple petiţii, dacă agentul competent hotărăşte 

astfel. 

§ 50. Reclamaţiunile adresate legaţiunilor care nu efectuează încasări consulare, pot fi taxate la oficiul 

consular din acelaşi oraş, petiţionarul prezentând consulatului o cerere (timbrată), solicitând certificarea declaraţiunii 

ce urmează să fie prezentată legaţiunii. Consulatul nu va opri copie de pe asemenea declaraţii.  

m
 Art. 35 prevede certificarea unui „affidavit". Un atare act nu este cunoscut în dreptul nostru. In dreptul englez şi 

american, un „Affidavit" este o declaraţie solemnă, certificată de doi martori. Este de fapt echivalentul unui proces-

verbal făcut la noi sub formă autentică.  
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§ 51. Cele arătate la § 50, se aplică şi consulatelor onorifice, şi ele fiind competente să certifice asemenea 

declaraţiuni. 

Aceste oficii onorifice, vor înainta şefului ierarhic competent, petiţiile originale, sau declaraţiunile timbrate, 

pe care nu le pot soluţiona ei singuri, prin intervenţii locale sau în caz de neizbândă, precum s-a arătat mai sus la § 26. 

§ 52. Certificarea unei declaraţii, sau a unui proces-verbal timbrat se face în următorii termeni;  

Legaţiunea regală a României din .................................................  certifică declaraţiunea de faţă, 

prezentată de d-l.............................................................  

Nr .......................  din  ...................................  

Nr. de cassă  ..................................................  

Taxat lei ...................................... = (moneda ţării), conf. art. 35 tarif cons. (din 1934). 

Semnătura agentului sau a locţiitorului său.  

§ 53. Reclamanţii care se adresează oficiilor în scris, din România, pot fi invitaţi să prezinte acestui 

Departament o declaraţie, pentru certificare şi taxare. Actul poate fi apoi trimis de-a dreptul la destinaţie de către 

reclamant, sau poate fi oprit de Minister, spre a fi trimis oficiului competent în străinătate, pe cale oficială. In acest 

din urmă caz, se va opri o copie (netaxată), în dosarul Ministerului.  

§ 54. La primirea instrucţiunilor de faţă, oficiile diplomatice vor avea grijă să le traducă împreună cu cele 

cuprinse în Manual III, 6 pentru uzul consulatelor onorifice, conform normelor stabilite prin „Instrucţiuni Manual nr. 

3” (nr. 48.653 din 18 iunie 1942). 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor diplomatice şi consulare sub nr. 1.448/943. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca.



VI, 2 

902 

 

 

ACTIVITATE CULTURALĂ Şl DOCUMENTAŢIE PENTRU 

ACADEMIA ROMÂNĂ Şl ALTE INSTITUŢII SIMILARE5 

§ 1. Este în interesul fiecărei ţări, ca cei ce conduc oficiile sale diplomatice sau consulare să fie oameni de 

cultură aleasă, doritori să aducă patriei cât mai mari servicii pe terenul cultural. 

Pentru ca ei să fie în măsură să aducă asemenea foloase, Ministerul pune un preţ deosebit pe relaţiile 

personale ce vor şti să-şi facă în cercurile intelectuale ale ţării lor de reşedinţă (rectori şi profesori universitari, 

directori de muzee, directori de ziare şi reviste, economişti, ş.a.m.d.). 

§ 2. Având asemenea relaţii, funcţionarii noştri vor putea fi de un folos real propagandei naţionale, sporind 

prestigiul ştiinţei româneşti, şi aceasta fără a întrebuinţa măcar cuvântul demonetizat de „propagandă”. 

Vor mai putea obţine atunci înlesniri şi foloase, atât pentru oamenii noştri de ştiinţă, cât şi pentru studenţii 

români, lucruri ce nu pot fi cerute în genere sau dobândite, fără relaţii personale.  

De observat este că de ani de zile, diplomaţia ungară a activat în această direcţie cu mult succes, în Anglia, 

Germania şi Suedia, pentru a menţiona numai unele ţări.  

Diplomaţii români distinşi, în trecut ca şi în prezent, începând cu Vasile Alecsandri6 şi Constantin Exarhu7, 

au dat şi ei cele mai frumoase pilde în această privinţă. 

§ 3. Faptul că statul a trimis un ataşat cultural sau un ataşat de presă în străinătate, nu scuteşte pe şeful 

misiunii şi pe ceilalţi funcţionari de o asemenea activitate, care nu poate fi decât plăcută pentru ei înşişi.  

§ 4. De acum înainte, o astfel de activitate este aşteptată de Minister, mai ales din partea conducătorilor 

legaţiilor şi consulatelor, urmând să i se raporteze tot ce s-a făcut în această privinţă, sub o rubrică deosebită, în 

rapoartele rezumative anuale, după modelul arătat la Manual VI, 3. 

Copii de pe pasajele respective din aceste rapoarte anuale, vor fi trimise de Minister, Departamentelor 

Culturii Naţionale, Propagandei şi Academiei Române, pentru documentare. 

§ 5. Şefii de oficii diplomatice şi consulare, sunt ţinuţi să semnaleze orice publicaţie literară ce ar apare în 

ţara lor de reşedinţă, despre România, mai ales cele cu tendinţe ostile ţării noastre, şi care ar fi de interes pentru 

Academia Română sau alte instituţii sau biblioteci din ţară. 

Tot aşa vor semnala apariţia oricăror lucrări de drept internaţional, etc., care ar urma să fie achiziţionate 

pentru biblioteca Ministerului sau pentru oficiile noastre. 

Dacă fondurile lor personale nu le îngăduie trimiterea în ţară, pe spesele lor proprii, a unor asemenea 

lucrări, ei vor avea grijă să le semnaleze, cu indicarea preţului.  

Asemenea rapoarte vor fi înaintate Ministerului în dublu exemplar. 

§ 6. Tot aşa se vor semnala orice obiecte de artă, arheologice, numismatice, etc., având un interes deosebit 

pentru noi, şi care ar ajunge pe piaţă şi ar putea fi achiziţionate în condiţiuni acceptabile, având totuşi în vedere că 

fondurile culturale afectate unor asemenea scopuri din banul public, vor fi desigur reduse, după războiul actual.
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Dând aceste directive, nu urmăm decât exemplele date de Ministerul Afacerilor Străine belgian, încă din 31 

august 1882 şi de serviciile diplomatice şi consulare engleze şi franceze, cuprinzând instrucţiuni similare.  

§ 7. In ceea ce priveşte numeroasele broşuri şi reviste străine primite de toţi miniştrii şi consulii noştri, cât 

şi multele tăieturi din ziare străine, până acum neîntrebuinţate şi de  multe ori aruncate, se va avea grijă ca acest 

material documentar să fie strâns şi examinat cu atenţie de două ori pe an, în lunile ce le va hotărî fiecare şef de oficiu în 

parte şi care se vor nota în marginea prezentelor instrucţiuni. 

Tot ce se va socoti de valoare permanentă, urmează să fie trimis în ţară, când se va prezenta ocazia, pentru 

a fi depus la Academia Română, la Fundaţia Regele Carol, la bibliotecile universitare, Muzeul Militar, Institutul 

Economic Românesc, ş.a.m.d. 

In acest scop, materialul va fi trimis Ministerului, clasat în diferite plicuri sau pachete însemnate „material 

istoric”, „material economic", sau purtând adresa instituţiei unde s-ar socoti că trebuie depuse, pentru prelucrare şi 

păstrare. 

Orice cărţi de valoare deosebită astfel trimise, vor fi însoţite de borderou în dublu exemplar.  

Se recomandă, în acele posturi unde nu avem vreun ataşat cultural, ca cel mai tânăr ataşat sau secretar al 

oficiului să fie însărcinat cu acel triaj al materialului de trimis în ţară. 

§ 8. Instituţiile menţionate vor fi bucuroase să primească acest material.  

Academia Română îndeosebi, va publica în ziare, ca şi până în prezent, orice asemenea daruri ce va primi. 

De acum înainte ea va mai trimite acestui Departament o copie de pe scrisorile de mulţumire ce va face să parvină 

funcţionarilor în drept, ori de câte ori va primi de la ei o documentaţie de valoare excepţională.  

Aceste copii vor fi păstrate la Minister în dosarele personale ale funcţionarilor respectivi, spre a permite 

Ministerului să constate zelul ce va depune fiecare funcţionar în parte, pentru sporirea colecţiunilor noastre naţionale 

şi pentru îmbogăţirea bibliotecilor noastre. 

§ 9. Ministerul lasă la aprecierea şefilor de oficii, felul în care vor înţelege să aducă la îndeplinire 

prezentele instrucţiuni. 

Academia Română este pe de altă parte bucuroasă să primească orice sugestiuni îi vor parveni prin 

mijlocirea Ministerului, în legătură cu aceste directive.  

Instrucţiunile de faţă au fost trimise legaţiunilor şi consulatelor, sub nr. 70.067  din 1942. 

Academia Română a confirmat prin adresa sa nr. 1.611 din 27 aprilie 1942 că este în deplin acord  

cu ele. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 
DATORII LĂSATE DE ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE

8
 

§ 1. O chestiune neplăcută ivită destul de frecvent în oraşele unde România are reprezentanţi diplomatici 

sau consulari, este aceea a datoriilor lăsate de români puţini scrupuloşi care s-au înapoiat în patrie, lăsând neachitate 

obligaţiuni contractate în afara hotarelor ţării. 

In genere, ele nu constau din sume prea însemnate, ci sunt de cele mai multe ori note de hotel sau de gazdă, 

taxe universitare, facturi de cărţi şi altele, datorate mai ales de studenţi. Au fost însă cazuri când şi ziariştii români, 

membri din echipe sportive etc., au lăsat datorii similare. 

§ 2. Deşi nu intră în competenţa funcţionarilor noştri diplomatici şi consulari să dea străinilor satisfacţie 

pentru plângerile ce au de formulat în contra cetăţenilor noştri, este totuşi evident că asemenea obligaţiuni 

neîndeplinite sunt de natură să aducă ţării serioase pagube morale. 

§ 3. Astfel fiind, oficiile noastre vor da cea mai mare atenţie tuturor plângerilor de această natură ce ajung 

la cunoştinţa lor. 

Vor cere ca străinul păgubit să formuleze în scris plângerea ce are de făcut, reclamaţia prezentată urmând 
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să fie numaidecât trimisă în ţară pentru clarificarea chestiunii.  

Totodată se va cerceta însă şi situaţia şi moralitatea creditorului, o astfel de precauţie fiind atât în interesul 

creditorilor străini corecţi, cât şi a românilor ce ar putea fi acuzaţi poate pe nedrept.  

§ 4. Şeful de misiune sau de oficiu sesizat de o astfel de plângere în scris, are două căi deschise, urmând să 

aleagă pe cea ce i se va pare mai potrivită să ducă la un rezultat grabnic:  

a) Se va adresa direct debitorului în chestiune sau familiei acestuia dacă adresa lor în ţară îi este 

cunoscută. Aceasta se poate face printr-o adresă oficială sau printr-o scrisoare particulară recomandată, modalitatea 

de ales fiind lăsată la aprecierea funcţionarului. Dacă nu primeşte un răspuns satisfăcător în timp normal, el va aduce 

cazul la cunoştinţa Ministerului, printr-un raport amănunţit, dând toate lămuririle si arătând toate dovezile ce a 

putut culege. Plângerea străinului va fi întotdeauna păstrată în copie, iar raportul destinat Ministerului înaintat în 

dublu exemplar, fiind însoţit şi de copii de pe toate celelalte eventuale acte justificative;  

b) A doua cale deschisă oficiului, este ca plângerea prezentată să fie adusă de-a dreptul la cunoştinţa 

Ministerului. 

§ 5. Se vor da de la început asigurări străinului care prezintă o plângere de asemenea natură, că 

autorităţile româneşti vor face tot ce le stă în putinţă pentru a da satisfacţie oricărei reclamaţii drepte, astfel încât 

chestiunea să fie cât mai curând clarificată. 

§ 6. Răspunzând unui asemenea raport, Ministerul va comunica oficiului respectiv rezultatul cercetărilor 

efectuate, îndată ce aceasta va fi cu putinţă. Cu acelaşi prilej, el va putea da, după caz, instrucţiunile cuvenite, după 

care creditorul străin urmează să fie sfătuit să se adreseze autorităţilor sale competente, diplomatice sau consulare în 

România, pentru cele de cuviinţă. Experienţa dovedeşte că o chestiune tratată cu tot tactul necesar de un oficiu al 

nostru, va fi în genere soluţionată fără ca autorităţile străine să fie nevoite să intervină, deoarece debitorul se grăbeşte 

în majoritatea cazurilor, să-şi plătească datoria, îndată ce este invitat să o facă în urma demersurilor întreprinse de 

acest Departament. 

§ 7. In acest scop Ministerul va înlesni uneori transferul sumei datorate în străinătate, cerând avizul 

necesar Băncii Naţionale şi celorlalte autorităţi competente, pentru a se obţine numaidecât autorizaţia necesară.  

Pentru a permite Ministerului să facă asemenea demersuri sau să acorde asemenea înlesniri, insistăm încă o 

dată asupra necesităţii ca moralitatea străinului, care prezintă plângerea, să fie în afară de orice bănuială, evitându -se 

fraude valutare pe această cale. 

§ 8. Pentru buna noastră reputaţie în străinătate este în orice caz de dorit ca un creditor cinstit, care nu ar 

fi primit satisfacţie, să nu aibă impresia că reprezentanţii noştri ar consimţi să apere pe un român puţin scrupulos, ci 

dimpotrivă că s-au făcut toate sforţările pentru ca dreptatea să fie făcută fără nici o întârziere. 

§ 9. Aceasta este mai ales necesar în cazurile deosebit de penibile ivite uneori pentru obţinerea plăţii unor 

pensii alimentare pentru copiii ilegitimi ce unii dintre cetăţenii noştri vor fi lăsat dincolo de hotarele ţării.  

§ 10. In legătură cu această chestiune se vor mai observa, între altele, instrucţiunile date în Manualul 

Consular sub rubricile „Executarea hotărârilor judecătoreşti” III, 3 şi „Asistenţa juridică şi consultaţii juridice" III, 6. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor noastre din străinătate sub nr. 29.764 din 16 aprilie  
1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca.
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RAMBURSAREA DATORIILOR CONTRACTATE DE STRĂINI FAŢĂ 

DE ROMÂNI
9
 

Instrucţiunile principiale referitoare la sprijinul diplomatic sau consular de dat în asemenea împrejurări, 

urmând să fie stabilite mai târziu, cazurile ce s-ar putea prezenta vor fi supuse Ministerului pentru hotărâre, înainte 

de a se face vreo intervenţiune din partea oficiilor competente.
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LECTORII ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE Şl CONTROLUL LOR10 

§ 1. Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor a dat o decizie privitoare la recrutarea şi funcţionarea 

lectorilor în străinătate, purtând nr. 58.108 din 16 martie 1942 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 24 martie 

1942. 

§ 2. Primele 11 articole din această decizie ministerială tratează despre condiţiunile de numire ale 

lectorilor, fără a pune în sarcina oficiilor diplomatice, nici un fel de îndatoriri.  

§ 3. A doua parte a deciziei, începând cu art. 12
a
 priveşte însă şi legaţiunile şi consulatele funcţionând în 

oraşele unde au fost numiţi asemenea lectori. 

§ 4. Reproducem, în anexă textul articolelor ce trebuie avute în vedere de reprezentanţii diplomatici şi 

consulari ai ţării. 

§ 5. In aplicarea art. 12, al. 1 şi 3, şefii de misiune, funcţionând în ţările unde se află Şcoli Române, vor 

comunica Ministerului — pentru a fi adus la cunoştinţa Departamentului Culturii Naţionale, — numele 

funcţionarului, eventual delegat să coordoneze activitatea lectorilor respectivi.  

Funcţionarul cel mai indicat pentru această sarcină, este în genere, titularul oficiului consular în 

circumscripţia căruia activează lectorul.  

La orice schimbare a funcţionarului având o asemenea delegaţie, şeful de misiune este dator să raporteze 

Ministerului. 

§ 6. Delegatul răspunzător se va interesa ca rapoartele periodice, mai ales cele semestriale şi anuale, 

prevăzute la art. 13, să fie întocmite şi transmise la timp în ţară. 

Dacă se va constata că lectorii nu se conformează acestei obligaţiuni, şefii misiunii le vor da un avertisment 

în scris, şi dacă va fi cazul, vor comunica Ministerului motivul pentru care rapoartele cerute nu au putut fi trimise.  

§ 7. In aplicarea art. 17 şeful oficiului diplomatic, va raporta cazul Ministerului, în urma unei anchete 

discrete ce va fi făcut. Rechemarea lectorului în ţară este uneori mai oportună decât alte măsuri disciplinare, putând 

provoca comentarii, ce nu sunt în interesul ţării.  

§ 8. Pentru îndeplinirea dispoziţiunilor cuprinse în art. 18-22, şefii oficiilor diplomatice şi funcţionarii 

menţionaţi la art. 12, vor menţine contact personal cu profesorii străini şi colaboratorii ştiinţifici ai lectorilor români, 

putând lua pe această cale informaţiuni discrete, asupra felului în care lectorii îşi îndeplinesc datoria.  

§ 10. Ministerul doreşte să aibă, cel puţin odată pe an, un raport al legaţiunii, rezumând activitatea 

lectorilor, funcţionând în ţara respectivă, rezultatele obţinute de ei, numărul seminarelor ce au ţinut şi numărul 

studenţilor români sau străini care le-au urmat, etc. 

§ 11. Legaţiunile vor avea grijă să traducă şi să trimită aceste instrucţiuni împreună cu anexa, consulatelor 

onorifice funcţionând în toate oraşele de provincie unde ar activa un lector român.  

a
 Se va observa că articolele nu au fost numerotate în textul publicat în Monitorul Oficial. Decizia ministerială 

originală a fost însă împărţită în articole numerotate. 

§ 12. Dispoziţiunile de faţă vor fi aduse la cunoştinţa lectorilor, urmând să fie aplicate întocmai. Ele au fost 

întocmite în deplin acord cu autorităţile competente ale Ministerului Culturii Naţionale şi al Cultelor, ceea ce ni s-a 

confirmat sub nr. 116.588 din 1942. 

Bucureşti, 22 august 1942. 

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

GH. DAVIDESCU 

Ministru plenipotenţiar, 
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Secretar general 

Directorul Afacerilor Consulare, 

KARADJA 
Ad. nr. 70.067/1942 

ANEXA 

Extras din decizia Ministerului Culturii Naţionale nr. 58.108/942 (Mon. Of. nr. 71 din 

24 martie 1942) referitoare la recrutarea şi funcţionarea lectorilor de limba română pe  

lângă instituţiile de învăţământ superior din străinătate 

Art. 12. — In activitatea lor pe teren, lectorii depind de consiliul de îndrumare format din directorul, iar în 

lipsa acestuia, subdirectorul Şcolii Române din ţara respectivă şi din conducătorul serviciului de presă. Consiliul de 

coordonare este prezidat de şeful oficiului diplomatic sau de un delegat al acestuia. 

Toţi lectorii dintr-o ţară străină sunt datori să păstreze legătura cu consiliul de coordonare prin directorii 

Şcolii Române din ţara respectivă. 

În ţările unde nu se află Şcoli Române, activitatea lectorilor este coordonată de şeful oficiului diplomatic 

sau de un delegat al acestuia şi de conducătorul serviciului de presă.  

Art. 13. — Lectorul este obligat să trimită lunar un raport de activitate, Ministerului Culturii Naţionale, 

Ministerului Propagandei Naţionale şi şefului oficiului diplomatic din ţara respectivă. 

Asemenea rapoarte se vor mai trimite pentru activitatea semestrială, ca şi pentru încheierea de an.  

Rapoartele semestriale vor avea, în anexe, un rând de fişe după cărţile intrate în acest răstimp în secţia 

românească a bibliotecii respective. 

Fişele se vor trimite numai Ministerului Propagandei Naţionale, care le va păstra şi pune la dispoziţia 

tuturor celor interesaţi. 

Art. 14. — Lectorii sunt retribuiţi cu salariul înscris în buget de Ministerul Culturii Naţionale şi completat 

de Ministerul Propagandei Naţionale, cu un spor de străinătate conform normelor,  

Art. 15. — Lectorii au dreptul la gradaţii de vechime şi gradaţii de merit, fiind asimilaţi în această privinţă 

cu lectorii universitari. 

Art. 16. — Lectorii pot fi numiţi şi dintre membrii corpului didactic, sau dintre funcţionarii publici, care se 

vor prezenta la concurs. Ei vor fi detaşaţi din funcţie primind salariul postului de lector, sporul de străinătate acordat 

de Ministerul Propagandei Naţionale, precum şi eventual, cota aferentă din salariul funcţiunii iniţiale.  

Art. 17. — In cazuri de abateri grave, semnalate direct de şeful oficiului diplomatic, sau constatate în urma 

unei anchete, lectorul este suspendat din funcţiune, rechemat în ţară şi trimis în faţa comisiei de disciplină a 

Ministerului Culturii Naţionale, completată de delegatul Ministerului Propagandei Naţionale.  

B. Activitatea 

Art. 18. — Lectorii vor avea in străinătate, rolul de reprezentanţi culturali ai statului român de peste 

hotare. 

Ei au, în acelaşi timp şi obligaţia de a îndruma şi controla activitatea studenţilor români în străinătate. Ei 

vor comunica constatările lor directorului Şcolii Române din ţara respectivă. În Germania le vor comunica 

preşedintelui Institutului Român. Acolo unde nu există instituţii superioare de cultură, lectorii vor comunica 

constatările direct şefului oficiului diplomatic. 

Art. 19. — Lectorii, ca funcţie didactică, sunt supuşi întru totul legilor şi regulamentelor universităţilor şi 

facultăţilor pe lângă care sunt trimişi, lucrând în bună armonie şi cu agrementul profesorilor respectivi.  

Art. 20. — Lectorii îşi organizează programa analitică astfel încât în timpul anului academic, să poată 
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preda cursuri cât mai complete de limbă, cultură şi civilizaţie românească. 

Art. 21. — Lectorii trebuie să fie la posturi înainte de începerea anului academic. Durata cursurilor este cea 

specificată de regulamentul facultăţii respective. 

Art. 22. — Lectorii nu sunt numai auxiliarii didactici ai profesorilor de specialitate de la facultatea 

respectivă, ci sunt şi colaboratorii ştiinţifici ai profesorilor şi cercurilor ştiinţifice respective.  

Ei vor pune la îndemâna cercetătorilor toate informaţiile bibliografice privitoare la ţara şi poporul 

românesc, încurajându-i şi stimulându-i în lucrările şi prietenia lor pentru ţara noastră; vor ţine un registru şi un 

fişier cu evidenţa lucrărilor româneşti sau despre România, aflate în bibliotecile publice şi chiar particulare, (dacă va 

fi cu putinţă), contribuind la organizarea şi îmbogăţirea secţiei din biblioteca respectivă; vor cultiva prieteniile ţării 

peste hotare şi vor ţine evidenţa la zi; vor înregistra lucrările şi autorii străini care tratează probleme privitoare la 

ţara noastră, semnalându-le Ministerului Propagandei Naţionale. 

Cu alte cuvinte, lectorul trebuie să se considere ca reprezentând cultura şi propaganda culturală 

românească în străinătate. 

C. Dispoziţii tranzitorii 

Art. 23. — În împrejurările actuale şi ca măsură temporară, pot fi trimişi ca lectori, actualii asistenţi şi 

conferenţiari din învăţământul superior. 

Art. 24. — Lectorii aflaţi în străinătate înainte de întocmirea acestui regulament, sunt obligaţi să se prezinte 

în ţară, la concurs, la o dată fixată de Ministerul Propagandei Naţionale.  

În prealabil, ei vor trimite Ministerului, la cerere, un curriculum vitae, însoţit de un memoriu de activitate.  

Ministerul Propagandei Naţionale va obţine la rândul său, prin oficiile Ministerului Afacerilor Străine, un 

raport de activitate a lectorului din partea profesorului şi facultăţii respective.  

Art. 25. — O comisie desemnată potrivit art. 3-7 va cerceta şi verifica temeiurile legale ale numirii 

lectorilor, cerând eventual, actele informative şi hotărând dacă este sau nu cazul să se treacă la concursul propriu-zis 

specificat de art. 8. 

Art. 26. — Aceeaşi procedare se va urma şi pentru lectorii numiţi şi plătiţi de un Stat străin.  

Art. 27. — Pe viitor, în ţările unde există posturi de lectori, plătite din bugetele ţărilor cu care avem 

acorduri culturale în vigoare, lectorii vor fi propuşi şi numiţi de Ministerul Culturii Naţionale, în condiţiile art. 9 de 

mai sus, urmând ca plata să se facă şi mai departe de către statul străin. 

Art. 28. — D-l director al învăţământului Superior este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei 

decizii. 

Ministru, 

(ss) I. PETROVICI11 

Nr. 58.108.
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EXPULZĂRI DE CETĂŢENI ROMÂNI
12

 

§ 1. Expulzarea unui cetăţean străin este un act de guvernământ şi un drept recunoscut oricărui stat 

suveran. 

§ 2. Astfel fiind, oficiile consulare nu sunt în drept să protesteze când o atare măsură ar fi luată împotriva 

unui cetăţean român. 

§ 3. La cererea cetăţeanului interesat, aceste oficii sunt însă datoare să intervină pe lângă autorităţile locale 

competente, cerând să se revină asupra măsurii luate şi arătând, dacă este cazul, neajunsurile, pagubele sau 

nedreptăţile ce ar aduce cu sine expulzarea hotărâtă. Făcând asemenea intervenţiuni, şefii oficiilor consulare se vor feri 

să facă afirmaţiuni inexacte sau necontrolate, arătând, cel mult, faptele ce ar fi în favoarea cetăţeanului expulzat. Se va 

pune însă în vedere celui în cauză că o afirmaţie inexactă, făcută de el îi va aduce probabil mai multe neajunsuri, decât 

foloase. 

§ 4. Intervenind în favoarea unui cetăţean, nimic nu se opune ca oficiul consular competent să ceară 

motivarea hotărârii luate. Dacă ea va fi întemeiată pe o eroare de fapt, se va atrage atenţiunea autorităţilor competente 

asupra nedreptăţii comise. Dacă însă motivul invocat va părea a fi o justificare suficientă pentru hotărârea luată, 

consulatul nu va insista, evitând a irosi creditul său, pentru o cauză pierdută sau nedreaptă.  

§ 5. Dacă oficiul consular nu reuşeşte să obţină revocarea ordinului de expulzare, va putea încerca totuşi să 

dobândească pentru cel interesat, un termen de amânare, spre a-i îngădui să-şi lichideze averea sau să facă pregătirile 

necesare de plecare. 

§ 6. Dacă nici una din intervenţiile făcute nu ar duce la rezultatul dorit, cetăţeanul expulzat va putea fi 

sfătuit, dacă este cazul, să se adreseze legaţiunii ţării, solicitând să fie făcute intervenţiile necesare în favoarea sa, pe 

cale diplomatică. Nici legaţiunea nu va face însă intervenţiunea cerută, dacă este de prevăzut că ea nu ar duce la nici un 

rezultat, din cauza purtării sau din vina celui expulzat. 

§ 7. In capitalele unde menţinem un consulat sau o secţie consulară, putând corespunde cu autorităţile locale 

competente, este în genere o greşeală de tactică pentru legaţie, să se interpună în favoarea unui cetăţean expulzat, 

înainte ca să fi intervenit mai întâi consulatul. Numai când oficiul consular competent raportează că nu mai poate face 

nimic, autorităţile locale refuzând să revină asupra hotărârii luate şi numai dacă reiese totodată că se face cetăţeanului 

nostru o nedreptate reală, este oportun să se dispună demersurile diplomatice, verbale sau în scris, după cum şeful de 

misiune va socoti mai potrivit. 

§ 8. Expulzările de cetăţeni români vor fi aduse la cunoştinţa Ministerului, de la caz la caz, fi ind menţionate 

şi în rapoartele rezumative periodice sau anuale, sub rubrica „măsuri administrative luate în dauna cetăţenilor noştri”, 

arătându-se însă dacă unele din aceste expulzări sunt îndreptăţite, (de exemplu, în cazuri de contravenţii sau de 

cerşetori, precum şi măsurile luate de consulat sau de legaţiune în favoarea cetăţeanului expulzat.  

Instrucţiunile de faţă au fost trimise tuturor oficiilor din străinătate cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 

aprilie 1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca. 
DREPTUL DE PETIŢIE FAŢĂ DE HOTĂRÂRILE ADMINISTRATIVE13 

§ 1. Dreptul de petiţionare este recunoscut în legislaţia noastră. Aceasta nu înseamnă însă că orice petiţie 

prezentată oficiilor va trebui înaintată Ministerului, încărcând Administraţia Centrală cu lucrări inutile. 

Unele oficii n-au înţeles acest lucru, nedându-şi osteneala să examineze cu atenţie petiţiile ce primesc. 

§ 2. De acum înainte se va proceda precum urmează:  

Petiţiile prezentate vor fi examinate cu cea mai mare atenţiune de însuşi şeful misiunii sau oficiului. La 

legaţiunile mari şi foarte încărcate de lucru, această sarcină poate fi încredinţată funcţionarului delegat cu conducerea 

cancelariei, care va referi apoi şefului de misiune. 

§ 3. Dacă în urma unei reclamaţiuni primite, s-ar constata că în rezolvarea unei petiţii s-a săvârşit un abuz 

sau o neglijenţă, şeful oficiului este dator să îndrepte de îndată greşeala comisă, raportând aceasta şi Ministerului, dacă 
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ar socoti-o cu cale. 

§ 4. Dacă reclamaţia va fi găsită neîntemeiată, rezultatul cercetărilor va fi adus în scris la cunoştinţa 

petiţionarului, fără a se mai raporta însă cazul Ministerului.  

Reclamantul va putea să apeleze direct la Minister, dacă nu este mulţumit.  

§ 5. Dacă obiectul unei petiţii a mai fost cercetat anterior şi autoritatea administrativă din ţară a luat o 

hotărâre definitivă, chestiunea nu va mai fi supusă Ministerului pentru o nouă examinare, decât în următoarele cazuri: 

a) Dacă hotărârea ar fi fost luată de o autoritate lipsită de competenţa  legală; 

b) Când este de bănuit că hotărârea a fost luată în necunoştinţa unor fapte sau împrejurări esenţiale sau 

dacă au fost găsite noi dovezi care ar impune o reexaminare a chestiunii de către autorităţile competente din ţară;  

c) Dacă hotărârea comunicată oficiului pare a fi întemeiată pe o eroare de fapt esenţială (de ex. eroare de 

persoană sau confuzie între două persoane purtând acelaşi nume); 

d) Dacă hotărârea comunicată de Minister pare a fi insuficient de întemeiată, ea fiind nedreaptă, după 

părerea oficiului, sau dacă nu ar fi în acord cu legile în vigoare; 

e) Dacă hotărârea comunicată de Minister este contrară principiilor de ordine publică, de drept 

internaţional sau în dezacord cu tratatele sau convenţiile ce am semnat, putând provoca deci discuţii neplăcute cu 

autorităţile străine competente sau conflicte de legi.  

În raportul care însoţeşte o petiţie, se va indica şi cauza pentru care este înaintată Ministerului, neputând fi 

rezolvată pe loc. 

§ 6. Cel nemulţumit cu o hotărâre luată, va putea întreprinde întotdeauna, el singur, dacă doreşte, 

demersurile ce va socoti oportune pentru a obţine în ţară, o reexaminare a chestiunii, urmând pentru acest scop căile 

legale ce-i sunt deschise. 

În acest caz, oficiile vor avea însă în vedere cele arătate la Manual II, 2 § 21-23. 

§ 7. Din cele astfel expuse reiese că nu mai este îngăduit oficiilor să pună în sarcina administraţiei centrale a 

Ministerului cercetările ce ele singure pot şi sunt datoare să efectueze, pe baza textelor de legi, dosarelor şi faptelor ce le 

stau la dispoziţie sau le sunt cunoscute, uneori mai bine chiar decât autorităţilor din România.  

Guvernul doreşte să aibă în străinătate reprezentanţi pricepuţi şi nu simple oficii de transmisiune.  

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor noastre din străinătate sub nr. 29.766 din 16 aprilie 1942, fiind 

examinate de d-l M. Paleologu, membru în Consiliul Superior al Avocaţilor Publici şi găsite conform legilor în vigoare.  

Redactor şi director răspunzător: Karadja 
Aprobat: Gh Lecca 

BIBLIOTECILE OFICIILOR 

(NORME PENTRU ŢINEREA LOR)14 

§ 1. Ministerul socoteşte că bibliotecile oficiilor diplomatice şi consulare, adică materialul documentar 

tipărit, juridic, diplomatic, administrativ, economic şi de propagandă (fiind vorba aici de lucrări de propagandă de 

păstrat, nu de distribuit) sunt în majoritatea cazurilor insuficiente. 

§ 2. înainte de a se putea afecta fonduri bugetare destul de însemnate ce vor fi necesare pentru a remedia 

aceste lipsuri, trebuie luate măsurile cerute pentru inventarierea şi buna păstrare a cărţilor ce se găsesc astăzi sau vor 

intra mâine în păstrarea oficiilor diplomatice şi consulare. 

§ 3. In acest scop, d-nii şefi de misiune şi de oficiu vor lua măsurile necesare, la primirea instrucţiunilor de 

faţă, pentru organizarea şi păstrarea bibliotecilor care devin de acum înainte, uniforme pentru toate legaţiunile şi 

consulatele noastre, după normele expuse în instrucţiunile de faţă. 

I. Delegaţie de custode 

§ 4. Şeful oficiului va da o delegaţie unuia din funcţionarii oficiului (unde există ataşat de presă sau cultural, 

sarcina va cădea asupra acestuia), care va prelua sarcina de bibliotecar, fiind răspunzător pentru îngrijirea şi păstrarea 

cărţilor aparţinând statului. 

§ 5. Această delegaţie va fi dată în scris şi înregistrată în registrul de intrare şi ieşire al oficiului. Va fi 

întocmită în trei exemplare, dintre care unul va fi predat bibliotecarului, al doilea va fi înaintat Ministerului, pentru a 
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fi păstrat la Direcţia Personalului, a! treilea fiind clasat în dosarul personal al funcţionarului în oficiul respectiv.  

§ 6. Delegaţia va fi reînnoită, un nou bibliotecar fiind desemnat, ori de câte ori funcţionarul în chestiune va 

fi permutat în altă parte. Când pleacă în concediu, va avea grijă ca locţiitorul său să fie desemnat de către şeful 

oficiului. 

§ 7. în oficiile mici, unde nu sunt decât puţini funcţionari, sarcina de bibliotecar va fi preluată de însuşi şeful 

oficiului, ceea ce el va confirma Ministerului în scris, la primirea instrucţiunilor de faţă, cum se va proceda şi atunci 

când şeful oficiului este schimbat. 

§ 8. La permutarea sa în altă parte, bibliotecarul va încheia un proces-verbal, întocmit în trei exemplare, 

arătând situaţia în care se află biblioteca. Cărţile, cheile, registrul de inventar (menţionat mai jos la § 12, catalogul 

menţionat mai jos la § 12) şi condica împrumuturilor (menţionate mai jos la § 15), vor fi predate funcţionarului care 

preia funcţiunile de bibliotecar, semnând şi el procesul-verbal, precum şi inventarul ţinut de el. Procesul-verbal va fi 

înregistrat şi trimis în copie Ministerului, în două exemplare, pentru a fi păstrat în dosarele personale ale ambilor 

funcţionari. 

II. Inventarul 

§ 9. Cărţile şi publicaţiile de o valoare permanentă151, aflându-se acum la oficii sau care vor intra în viitor 

în bibliotecile lor, vor fi toate toate trecute într-un registru- 

                                                        
151 Pentru triajul periodic şi întrebuinţarea revistelor, tăieturilor din ziare, care nu urmează să fie strânse şi 

păstrate la oficii, v. Manual VI, 4 parag. 7. 
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inventar, fiecare carte sub număr deosebit cu arătarea autorului, titlul (eventual prescurtat) cărţii, locul şi 

anul de apariţie şi preţul (în cazul când este cumpărată) sau donaţia de unde provine, precum şi data intrării în 

bibliotecă. 

§ 10. Ministerele Economiei Naţionale, ale Presei şi Propagandei sunt de acord cu noi, ca toate cărţile (care 

nu sunt confidenţiale, cum ar fi de ex., cifre aparţinând statului) păstrate la oficiile diplomatice sau consulare să fie 

trecute în acelaşi inventar şi catalog, cu o adnotaţie însă în faţa lor, când este cazul, arătând că se găsesc în permanenţă 

în păstrarea funcţionarului ocupând cutare sau cutare sarcină, bibliotecarul nefiind răspunzător pentru ele. Toţi 

funcţionarii vor putea şti astfel ce cărţi se găsesc la oficiu, aceeaşi carte nemaitrebuind să fie achiziţionată din banul 

public, prin diferite Departamente, pentru a servi funcţionarilor lucrând la aceeaşi legaţiune.  

§ 11. O copie de pe aceste inventare, ţinută la zi, va fi înaintată acestui Minister, odată pe an, împreună cu 

inventarul general al oficiului, după instrucţiunile date la Manual VI, 5. 

Un model de inventar se alătură. (anexa 1). 

III. Catalogul bibliotecii 

§ 12. Catalogul bibliotecii va fi întocmit de bibliotecar la primirea instrucţiunilor de faţă şi va fi ţinut de 

acum înainte la zi, de acelaşi funcţionar. 

La oficiile unde biblioteca este mai importantă, acest catalog va fi întocmit pe fişe, rânduite alfabetic, după 

cum va hotărî şeful oficiului. 

Un model de fişă se alătură (anexa 2). 

La oficiile diplomatice şi consulare, neavând nevoie decât de o bibliotecă foarte redusă, catalogul va putea fi 

întocmit într-o condică in folio, rezervându-se una sau mai multe pagini pentru fiecare literă de alfabet, cărţile fiind 

trecute în ordinea alfabetică a autorilor sau a titlurilor pentru cărţile anonime.  

Dacă se alege forma de registru pentru catalog în loc de cartotecă, datele vor fi însemnate după acelaşi model 

ca şi pe fişe. 

IV. Ce cărţi vor fi inventariate? 

§ 13. Toate tipăriturile de valoare permanentă păstrate la oficii, urmează să fie inventariate şi trecute în 

catalog. Se exceptează reviste sau broşuri, neavând nici un interes pentru noi.  

Cărţile date în folosinţa capelelor româneşti, Institutelor Române (Roma, Berlin, Fontenay-aux-Roses etc.) 

sau Şcolilor Române (Salonic, etc.), nu intră în prevederile instrucţiunilor de faţă, 

„Manualul Diplomatic şi Consular" şi diferitele cifre, nu sunt cărţi de bibliotecă. Locul lor firesc este să fie în 

păstrarea şefului sau funcţionarului care primeşte o delegaţie în acest scop, putând fi date, după trebuinţă, în folosinţa 

vremelnică a funcţionarilor, atunci când serviciul acestora îl cere. 

V. Însemnarea cărţilor 

§ 14. Fiecare volum trecut în registrul inventar va purta pe pagina de titlu în colţul din stânga, sus, indicaţia 

numărului din inventar, iar (în bibliotecile mai mari, unde aceasta s-ar dovedi necesar), pe verso-ul copertei, cota 

locului unde va fi păstrat în bibliotecă, însemnarea cotei se face de preferinţă, cu creionul, spre a se putea uşor 

modifica, în caz de nevoie. 

§ 15. Fiecare volum sau publicaţie, aparţinând bibliotecii, va purta ştampila acesteia, pe pagina de titlu, pe 

pagina 25 şi pe pagina 99. Ştampilarea pe anumite pagini, special indicate, este de folos, în caz de furt a cărţii, acest 

sistem fiind adoptat de marile biblioteci din apus. 

VI. Împrumutarea cărţilor 

§ 16. Biblioteca oficiilor este în primul rând destinată uzului acestora, adică şefului şi propriilor funcţionari, 

ţinând de acest Departament, de cel al Propagandei şi de cel al Economiei Naţionale. Numai în cazuri bine justificate, 
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se vor putea împrumuta cărţi altor persoane, străine de serviciu şi aceasta, numai pe scurt timp.  

Catalogul poate fi consultat de toţi funcţionarii oficiului.  

§ 17. Cel care are nevoie de o carte din bibliotecă, fie că este vorba de şeful oficiului sau de un funcţionar în 

subordine sau de vreo altă persoană, va semna de primire într-o condică. Această însemnare va fi ştearsă cu cerneală la 

restituirea cărţii. 

§ 18. Ministerul nu înţelege să limiteze termenul de împrumut. Chestiunea care importă este să se ştie unde 

se află cărţile aparţinând statului, şi ca cel care le are în păstrare să fie răspunzător pentru ele, indiferent de gradul ce 

ocupă acel funcţionar. 

Intr-o legaţie mare, unde lucrările sunt într-o oarecare măsură specializate, este, de exemplu, firesc ca 

„Garcia" să se afle aproape în permanenţă la funcţionarul însărcinat cu chestiunile de protocol ale oficiului, iar 

„Larousse" la cel care redactează, în genere, notele în limba franceză sau care are mai mare nevoie de acel dicţionar.  

§ 19. Condica împrumuturilor va fi păstrată de bibliotecar, care este obligat să verifice, cel puţin odată pe 

trimestru, unde se găsesc cărţile luate cu împrumut.  

§ 20. In caz de lipsă a unei cărţi, funcţionarul care a rătăcit-o este obligat să o înlocuiască pe spezele sale 

proprii. Dacă refuză, Ministerul va fi înştiinţat de şeful oficiului sau bibliotecar. 

Se va proceda la fel în caz de pierdere, distrugere sau furt, semnatarul din condică fiind răspunzător pentru 

restituire. 

VII. Sporire, întreţinere şi păstrare 

§ 21. Şefii de oficiu vor atrage atenţia Ministerului asupra cărţilor ce ar trebui achiziţionate (v. şi Manual 

VI, 4 parag. 5). 

Cărţile cumpărate după instrucţiunile Ministerului, vor fi imediat trecute în inventar şi catalog şi însemnate, 

după cum este arătat mai sus la § 9, 12 şi 13. 

§ 22. Bibliotecarii vor avea grijă să raporteze Ministerului prin mijlocirea şefului de oficiu, ce cărţi au 

nevoie de reparaţii sau de legături noi, comunicând în acel timp costul aproximativ al acestor lucrări.  

§ 23. Toate cărţile alcătuind biblioteca oficiilor vor fi păstrate sub cheie. Cheile vor fi ţinute în păstrarea 

bibliotecarului. 

VIII. Dispoziţiuni tranzitorii 

§ 24. La primirea instrucţiunilor de faţă, fiecare şef de oficiu diplomatic sau consular, va cerceta în ce dulap 

sau dulapuri ar putea fi păstrată biblioteca, raportând Ministerului propunerile eventuale ce va avea de făcut.  

§ 25. Primul inventar complect va fi întocmit imediat după primirea prezentelor instrucţiuni. Va fi 

terminat cel mai târziu pe ziua de 1 iulie 1942 şi va fi comunicat Ministerului fără întârziere. 

Numai atunci va fi cu putinţă să ne dăm seama de câte exemplare vor trebui cumpărate din cărţile într -

adevăr necesare. Sunt oficii care nu posedă nici măcar un Cod Civil !  

IX. Rezumat 

§ 26. Funcţionarul având delegaţie de bibliotecar, este răspunzător pentru biblioteca oficiului.  

Va avea grijă ca următoarele condici să fie întotdeauna ţinute la zi:  

a) Inventarul bibliotecii care va fi comunicat Ministerului împreună cu inventarul anual;  

b) Condica de împrumuturi, şi 

c) Catalogul bibliotecii (care poate fi ţinut şi pe fişe). 

Va înainta Ministerului o copie de pe inventarul bibliotecii pentru descărcare, ori de câte ori este permutat 

în alt post şi odată cu înaintarea inventarului general al oficiului, conform celor arătate la Manual VI, 5. 

Instrucţiunile de faţă au fost distribuite oficiilor, sub nr. 29.766 din 16 aprilie 1942. 

Ele au fost examinate cu atenţie de d-l conferenţiar N. Georgescu-Tistu
15

, bibliotecar al Facultăţii de Litere 
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de la Universitatea din Bucureşti. 

Ministerul Economiei Naţionale a comunicat, sub nr. 48.748 din 17 martie 1942, că este de acord cu aceste 

instrucţiuni şi Ministerul Presei şi Propagandei sub nr. 1.236 din 11 martie 1942.  

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca 

ANEXA 1 

EXEMPLU DE INVENTAR 

 

N
r.

d
e 

o
rd

in
e 

DATA 
intrării 

AUTORUL ŞI 
TITLUL 

Locul, anul, 
formatul 

Nr. de 
volume şi 
exemplare 

Provenienţa 
şi locul de 
clasare a 

cărţii 

OBSERVAŢII 
şi 

clasare 

i. 

1942 martie 3 
Verdier A.: 
Manuel des consulats Paris, 1933 8-e 

2 volume 1 

exemplar 
Cumpărată 1.000 

lei 
Legat în pânză 

roşie 
2. 1942 martie 5 

Kraske E.: Handbuch des 

Ausw. Amtes 

Berlin, 
1939 
4-e 

1 volum 1 

exemplar 
Cumpărată 2.000 

lei 
Legat în pânză g

ris 

3. 1942 martie 5 Brătianu I.Gh..: 
Une énigme historique 

Bucarest, 
1937 

8-e 

1 volum 1 

exemplar 

Donaţie 
autor 

Broşat 
La ataşatul de 

presă 
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ANEXA 2 

EXEMPLU DE FIŞE DE CATALOG 

PILLET, ANTOINE: 

Droit international privé Paris 1923 

[Antoine Pillet, Traité pratique de droit international 

privé, Tome I-II, Paris, Librairie de la Société du 

Recueil Sirey, 1923, 789 p. ; 1924, 960 p.] 2 vol. 4o. 

legătură pânză albastră Nr. de inventar: 8 Loc de 

clasare: ... 

ANEXA 3 

MODEL DE CATALOG 

SASSU C., ......................................... Românii şi Ungurii, PREMIZE ISTORICE, Bucureşti, 

Editura „Cugetarea", 1940 

Nr. de inventar : _______________  Loc de clasare a volumului: A 30 

SIMIONESCU I. Prof........................ Ţara noastră, OAMENI, LOCURI, Bucureşti, 
Fundaţia Regală, 1940 

Nr. de inventar: _________________ La ataşatul de presă 

ANEXA 4 

MODEL DE CONDICĂ A ÎMPRUMUTURILOR 

N
r.

 d
e 

o
rd

in
e 

DATA 
ÎMPRUMUTULUI 

AUTORU
L 

ŞI 
TITLUL 

Împrumutato 
rul 

DATA 
RESTITUIRII 

Bibliotecarul 
care a primit 
cartea înapoi 

Observaţi
i 

An
ul 

Lun
a 

Ziua Anul Luna Ziua 
1. 194

2 
mart
. 

15 Sassu C., 
Românii şi 
Ungurii 

A.B. 1942 mart. 30 Semnătura  

2.    Prof. I. 
Simiones
cu, Ţara 
noastră 

X.Y.     Trimit 
avertisme

nt de 
restituire 
20.IV.194

2 
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Ad. nr. 48.825/942 

L I S T A  16 

cărţilor indispensabile mai tuturor oficiilor diplomatice şi consulare  

1. Codul Civil; 

2. Codul Civil din Ardeal; 

3. Codul Penal; 

4. Codul Comercial Mihai I; 

5. O istorie elementară a ţării (de Iorga
17

, Panaitescu18 sau Giurescu
19

); 

6. O geografie a ţării (de Mehedinţi
20

, etc.); 

7. Condica Tratatelor [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I-III, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile 

Statului, Imprimeria Naţională, vol. I, 1938, 354 p; vol. II, 1938, p. 355-687, 88 p.; vol. III, Legăminte din anii 1938-

1941 şi adausuri la volumele I şi II (1354-1937), 1942, 147 p.]; 

8. Un manual de drept internaţional public; 

9. Un manual de drept internaţional privat; 

10. Lista abonaţilor la telefon din Bucureşti; 

11. Un dicţionar „Larousse" format mic; 

12. Indicatorul industriei şi comerţului (oficiile vor comunica, dacă ar fi cazul, anul ediţiei ce 

posedă); 

13. Nomenclatura poştală a localităţilor din România; 

14. Un atlas automobilistic al ţării. 

Domnii şefi de oficii sunt rugaţi să comunice Ministerului care din lucrările susmenţionate ar lipsi eventual 

din biblioteca ce posedă.
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STUDENŢII ROMÂNI ÎN STRĂINĂTATE
21

 

I. Avantajele acordate studenţilor 

§ 1. Dispoziţiunile în vigoare prevăd numeroase avantaje şi înlesniri pentru studenţii români în străinătate.  

Aceste avantaje consistă mai ales în recunoaşterea diplomelor dobândite, în anumite condiţiuni stabilite de 

lege şi de convenţiile ce am semnat (v. Manual VII, 8), în avantaje de schimb acordate de Banca Naţională a României 

şi de autorităţile străine (v. Manual VII, 11), în scutiri de taxe universitare, obţinute adesea în urma stăruinţelor 

consulilor noştri, în scutiri sau reduceri de taxe consulare (v. tarif consular şi Manual II, 6 şi III, 1 § 100) în burse 

acordate în ţară sau în străinătate, în amânări la satisfacerea serviciului militar sau la prezentarea studenţilor la 

concentrare (Manual IV, 6) şi în ajutorul şi protecţia consulară, prevăzute prin instrucţiunile de  faţă la § 13. 

II. Controlul oficiilor consulare 

§ 2. In schimbul acestor avantaje, statul are dreptul să ceară ca studentul trimis în străinătate să justifice 

— printr-o muncă serioasă şi o purtare demnă de un bun român — speranţele părinţilor săi şi cheltuielile făcute 

pentru el. 

Această contraprestaţie din partea studenţilor n-a fost dată întotdeauna până acum. Au fost prea mulţi 

tineri care au stat ani de-a rândul în străinătate, cunoscând mai bine localurile de petrecere decât sălile, laboratoarele 

sau bibliotecile universitare. 

Unii din aceşti studenţi s-au înstrăinat complet, rămânând dincolo de graniţele ţării şi pierzând orice 

legături cu patria, alţii s-au căsătorit cu femei de o reputaţie îndoielnică, necinstind astfel casa părintească. In unele 

cazuri, studenţii noştri s-au socotit chemaţi să ne facă „propagandă” publicând articole în ziare, reviste etc. şi mai ales 

prin „conferinţe" potrivnice politicei oficiale a ţării, atât în ceea ce priveşte problemele noastre interne, (sociale, 

economice sau politice) cât şi cele exterioare, pricinuind dificultăţi şi neplăceri reprezentanţilor oficiali ai ţării.  

Ministerul socoteşte necesar să ia măsuri în contra repetării unor asemenea cazuri şi aceasta nu numai în 

interesul statului, ci şi în cel al acestor studenţi şi al părinţilor lor. 

§ 3. Măsurile de control necesar cad în primul rând în sarcina instituţiilor de cultură româneşti (ce avem la 

Berlin, Paris, Roma, etc.), iar în al doilea rând asupra şefului oficiului consular competent, fie că acest consulat e ste de 

carieră sau onorific. 

O colaborare strânsă între instituţiile menţionate şi consulatele noastre se impune în această privinţă.  

§ 4. Sub rubrica „activitate culturală" s-a insistat în acest Manual (sub nr. VI, 4 § 2) asupra importanţei 

relaţiilor personale ce vor şti să-şi câştige diplomaţii şi consulii cu rectorii şi profesorii universitari din ţara reşedinţă. 

Cu ajutorul acestor relaţii, ei vor putea adesea obţine lămuriri interesante asupra activităţii şi vieţii studenţilor noştri,  

chiar în ţările cum este bunăoară Germania, unde asemenea chestiuni nu prea sunt discutate în afară de zidurile 

universităţii, fiind socotite ca „secrete profesionale" şi care nu sunt de multe ori comunicate, nici măcar părinţilor.  

§ 5. Ministerul Culturii Naţionale şi Cultelor este în măsură să controleze, prin examenele trecute de 

studenţii noştri în străinătate, activitatea lor şcolară. 

Acest criteriu nu poate fi aplicat însă în toate cazurile ce se prezintă în unele ţări, ca de exemplu Germania 

şi Anglia, unde planul de studii este foarte larg. Se socoteşte că un student universitar nu mai trebuie controlat ca un 

şcolar mai tânăr. Dacă arată o oarecare frecvenţă, el este liber să studieze cum crede mai bine, fără a fi silit să treacă 

prea multe examene anuale sau să dea alte dovezi de studii, până în ziua examenului final, când arată ceea ce a 

învăţat. 

§ 6. Această mare libertate (prea largă pentru concepţiile noastre) este una din cauzele pentru care acest 

Minister socoteşte că trimiterea unor studenţi prea tineri în străinătate, nu este de dorit. 

România având universităţi şi alte şcoli superioare de excelentă calitate, este normal ca studentul român 

(fie el de origine etnică română sau minoritar) să treacă examenele sale de licenţă, de inginer, de medic, etc. în ţară, 

plecând la o universitate străină, numai pentru specializare, şi numai după ce va fi trecut aceste prime probe cu 

succes, dovedind că ar putea urma cu folos studii mai înaintate (doctorat în filosofie, în drept sau inginerie, stagiu la o 

clinică sau la o mare întreprindere industrială etc.) 
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Există multe excepţii la această regulă, ca atunci când părinţii studentului locuiesc peste graniţele ţării sau 

când specialitatea ce a ales el nu poate fi urmată în România, de exemplu ceea ce numesc germanii: 

„Betriebswissenschaft", şcoli superioare textile sau de lăptărie (cum există în Finlanda).  

§ 7. Oricum, consulul se va interesa, în măsura posibilului, de studiile urmate de fiecare student în parte, 

de termenul când crede el că-şi va putea da examenele, precum şi de felul de viaţă ce duce şi de cercurile ce 

frecventează. Este folositor ca note scurte informative să fie făcute şi păstrate în dosarul studentului sau trecute sub 

rubrica „Observaţii" la fişa sa de înmatriculare (v. Manual II, 5 A § 24, 10). 

Momentul pentru culegerea discretă a acestor date, este de obicei, atunci când studentul se prezintă la 

înmatriculare sau pentru preschimbarea paşaportului său.  

§ 8. îndată ce consulul ar afla că un student român ar fi săvârşit fapte condamnabile sau că felul său de trai 

ar da de bănuit, este dator să se pună în legătură cu autorităţile şcolare respective, spre a culege toate datele necesare, 

pentru raportul ce va înainta Ministerului. în cazuri mai delicate, va informa părintele respectiv, printr-o scrisoare 

particulară, adresa acestuia fiind întotdeauna trecută pe fişa de înmatriculare, conform celor arătate la Manual II, 5 A 

§ 24 şi III, 9 § 2. 

Rapoartele înaintate Ministerului, în asemenea cazuri, vor fi trimise în trei exemplare, pentru dosarele 

Departamentului, pentru Ministerul Culturii Naţionale şi pentru părintele respectiv.  

Consulul mai este dator să înainteze copie de pe raportul întocmit, atât legaţiei respective cât şi Institutului 

de cultură românesc, funcţionând eventual în ţara în care se găseşte  (un astfel de raport trimis de la Viena va fi deci 

adus la cunoştinţa Ministerului nostru şi institutului nostru la Berlin). 

§ 9. Asumând marea răspundere ce înseamnă întocmirea unui astfel de raport nefavorabil, care va avea 

probabil drept consecinţă suprimarea avantajelor valutare şi rechemarea studentului în ţară, consulul va avea grijă 

să se întemeieze pe fapte bine controlate sau pe păreri concrete, exprimate de profesorii competenţi, aceştia fiind 

consultaţi verbal sau în scris, după cum va fi cazul.  

Nu se vor lua în seamă zvonurile nefavorabile, necontrolate sau vreo purtare puţin cuviincioasă a 

studentului, la consulat sau în altă parte, dovedind că acesta nu s-a bucurat de o bună creştere. 

§ 10. în trecut, mulţi dintre consulii noştri ar fi dorit desigur să semnaleze părinţilor sau autorităţilor 

competente, lipsa de seriozitate sau de aplicaţie a unora dintre studenţii noştri. Dacă n-au făcut-o până acum, este 

fiindcă aceasta nu a fost prevăzut în instrucţiunile sau regulamentele date de Minister. Asemenea iniţiativă ar fi putut 

să fie interpretată în ţară ca o ingerinţă în afară de competenţa oficiilor noastre sau ca un act personal de ostilitate, 

îndreptat împotriva studentului în cauză. 

Este, cu toate acestea, mai bine ca părintele să fie informat la timp de viaţa ce duce copilul său, decât după 

ce va fi făcut îndelungate şi inutile jertfe sau când avertismentul dat ar veni prea târziu.  

III. Asociaţii studenţeşti 

§ 11. În ceea ce priveşte asociaţiile studenţilor români, Ministerul priveşte această chest iune cu interes. 

Legaţiunile şi consulatele sunt rugate să cerceteze şi să aibă în vedere această problemă, care va trebui soluţionată, 

după terminarea războiului actual. 

Ministerul nu găseşte nimerit ca studenţii noştri să fie împărţiţi în diferite societăţi care se duşmănesc, cum 

a fost adesea cazul. Ar fi de dorit ca toţi studenţii noştri din aceeaşi localitate, să fie grupaţi într -o singură societate 

pur culturală şi fără tendinţe politice. Este în interesul studenţilor înşişi, ca preşedintele unei asemenea societăţi să fie 

de origină etnică română, chiar dacă studenţii minoritari ar fi în majoritate (cum este cazul de exemplu la Berlin şi la 

Viena). 

Relaţiile dintre studenţi şi consulat sunt şi trebuie să fie mijlocite, prin acest preşedinte. Acesta trebuie să fie 

reprezentantul studenţimii locale, al dorinţelor şi doleanţelor ei. Preşedintele mai este dator să dea legaţiei sau 

consulatului relaţiile cerute şi cifrele statistice necesare asupra studenţilor români din localitate pentru întocmirea 

rapoartelor anuale cerute Manual VI, 3 şi să ajute pe consul în soluţionarea conflictelor ce s-ar între studenţi. Dacă 

studentul ocupând sarcina de preşedinte este de origine etnică română, este mai probabil, ca guvernul şi membrii 
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legaţiei şi consulatului, să fie dispuşi să facă sacrificii băneşti pentru a veni în ajutorul asociaţiei (pentru festivităţi, 

ajutoare personale, etc.), în afară de celelalte înlesniri ce s-ar putea obţine. 

Ca regulă generală, Ministerul de Externe nu este dispus să acorde subvenţii însemnate pentru 

funcţionarea unor asemenea asociaţii fără un control serios şi fără a cere membrilor lor să facă vreo jertfă personală 

după cum a propus acum recent un oficiu. Experienţele din trecut nu ne îndreptăţesc să continuăm pe o asemenea 

cale. 

Legaţiile şi consulatele pot face propagandă printre studenţii români în favoarea asociaţiilor aprobate de 

Minister, acest sprijin fiind imediat retras, dacă studenţii fac politică.  

Se va putea afişa la consulat invitaţia de a face parte din ele, arătându-se avantajele acordate de stat. 

Ministerul va putea acorda în viitor avantaje, cum ar fi scutiri sau reduceri de taxe consulare sau reduceri pe C.F.R, 

la înapoierea în ţară, numai studenţilor înscrişi în asemenea asociaţii, aprobate şi controlate de oficiile noastre şi 

funcţionând chiar sub preşedinţia de onoare a ministrului sau reprezentantului consular al ţării.  

IV. Studenţii minoritari 

§ 12. Vor fi probabil cazuri când studenţii minoritari în Germania, Ungaria şi alte ţări vor face parte şi din 

asociaţii studenţeşti străine, cu tendinţe ostile ţării noastre. Ministerul nu vede cum ar putea împiedica acest lucru, 

când minoritarul a trecut graniţele ţării. Este îndoielnic ca manifestaţii ostile sau de propagandă subversivă dusă în 

sânul acestor asociaţii să ajungă la cunoştinţa oficiilor noastre. Dacă din întâmplare ar fi cazul, se va raporta 

Ministerului. 

Consulatele vor atrage întotdeauna atenţia studenţilor minoritari şi români asupra conţinutului art. 40, al. 

3 al Legii naţionalităţii. Intrarea în asociaţii S.A. sau S.S. sau alte mişcări similare a fost interpretată în trecut de 

tribunalele noastre ca „supunere unei protecţii străine”. 

V. Cazuri de boală, dificultăţi cu poliţia, etc. 

§ 13. îndatoririle unui consul nu se mărginesc însă la un control discret asupra activităţii, studiilor şi vieţii 

particulare a studenţilor noştri. Tinerii care au plecat pentru studii departe de ţară, trebuie să ştie că se pot bizui 

întotdeauna pe sprijinul reprezentantului consular al ţării, ori de câte ori vor avea nevoie de el. 

În caz de boală de pildă, este bine ca consulul să ştie ce este de făcut. Funcţionarii noştri mai capabili au 

luat de regulă să-şi facă unele relaţii personale printre medicii, şefii de clinică, etc., din oraşul lor de reşedinţă.  

Astfel ei au putut, la nevoie, să le recomande un asemenea student bolnav lipsit de mijloace şi sunt toate 

probabilităţile ca un medic străin să nu refuze un asemenea serviciu de natură pur umanitară, cerut de un consul 

prieten. Decoraţiile româneşti există dealtfel şi pentru a răsplăti astfel de servicii dezinteresate, aduse de oamenii de 

ştiinţă, chirurgi sau medici străini. 

Se vor observa în această privinţă şi instrucţiunile date la Manual VII, 10 sub rubrica „Asistenţa medicală". 

Tot astfel şi cu dificultăţile ce ar avea studenţii noştri cu poliţia, autorităţile şcolare etc. Nenumărate amenzi 

au fost iertate şi multe neajunsuri avute de studenţi au fost aplanate, în urma unei intervenţii oficioase sau, când a fost 

necesar, chiar oficială, a consulatului.  

Oficiile vor observa însă regula expusă de mai multe ori în acest Manual: nu vor face niciodată afirmaţii 

inexacte autorităţilor străine şi nu vor interveni, ca regulă generală, decât în acele cazuri, când cererea studentului le 

pare a fi echitabilă şi declaraţiile sale de bună credinţă. 

§ 14. Dispoziţiunile de faţă n-au pretenţia să adâncească problema relaţiilor dintre reprezentanţii noştri 

oficiali şi studenţimea noastră în străinătate. Prea multe cazuri individuale de tot soiul se ivesc într -una, trebuind să 

fie soluţionate cu tact şi pricepere. Prin aceste instrucţiuni se dau însă, pentru prima oară, directive generale asupra 

îndatoririlor consulatelor noastre, în această privinţă. 
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VI. Îndatoririle consulatelor onorifice 

§ 15. Cele arătate urmând să fie aplicate atât de oficiile consulare de carieră cât şi de cele onorifice, 

instrucţiunile de faţă vor fi traduse de legaţiunile noastre, spre a fi distribuite consulatelor onorifice în subordine, 

direct interesate (de ex. consulatelor din München, Frankfurt, Breslau, Königsberg, Danzig, Strassburg, Liege, Bâlc, 

Zürich, Liverpool sau Manchester), unde se pot găsi uneori şi studenţi români. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor diplomatice şi consulare de carieră, sub nr. 29.766 din 16 

aprilie 1942. 

Ele au fost aprobate de Ministerul Culturii Naţionale şi Cultelor, sub nr. 75.103 din 20 aprilie 1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 
Aprobat: Gh. Lecca 

URMARE I 

^PROTEGUIREA ŞI CONTROLUL STUDENŢILOR ROMÂNI  

ÎN STRĂINĂTATE2 3 

§1. Legea nr. 217 privitoare la înfiinţarea şi organizarea Şcolilor Române şi Instituţiilor culturale din 

străinătate, burselor de stat şi condiţia studenţilor români în străinătate,  din 8 aprilie 1944, prevede la art. 29 că 

„controlul studenţilor români din străinătate se exercită în ţările unde România are institute culturale sau Şcoli 

Româneşti, de către şefii de misiuni diplomatice, prin directorii acestora. In ţările unde nu se găsesc astfel de institute 

şi şcoli, îl exercită lectorii români. Asupra studenţilor din centrele unde nu se găsesc lectori şi asupra studenţilor cu 

titlu academic superior celui pe care îl are lectorul respectiv, controlul va fi exercitat direct de către şeful misiunii 

diplomatice şi de către ataşatul militar. 

In ţările cu mai multe lectorate, fiecare lector va avea de supravegheat o anumită regiune ce se va fixa de 

Ministerul Educaţiunii Naţionale, de acord cu şeful misiunii".  

§ 2. Dispoziţiunile legale menţionate având, evident, drept scop să înfiinţeze un control serios asupra 

activităţii şi vieţii studenţilor români în străinătate şi această supraveghere neputând fi într-adevăr efectivă decât prin 

informaţiile culese la faţa locului şi în urma unui contact personal între reprezentanţii autorităţii de stat, studenţii şi 

corpul profesoral străin respectiv, cele arătate asupra rolului organelor consulare, precum au fost definite prin 

Manual VI, 16 rămân totuşi în vigoare, mai ales în ceea ce priveşte îndatoririle informative ale consulatelor.  

§ 3. Noile dispoziţiuni legale vor fi deci interpretate în sensul că toţi agenţii consulari români de carieră, ca 

şi cei onorifici, funcţionând în oraşe unde sunt studenţi români, să dea studenţilor sprijinul şi ocrotirea consulară de 

care ar avea nevoie, supraveghind totodată în măsura putinţei, întreaga lor purtare, activitate şi viaţă, procedând 

precum s-a arătat mai amănunţit la Manual VI, 16, II, 23 şi II, 5 A § 24, punctul 10. 

§ 4. Şeful de misiune fiind însă, conform legii, cel în primul rând răspunzător, împreună cu directorii 

institutelor şi şcolilor româneşti (unde există), consulatele vor avea grijă să înainteze rapoartele ce vor avea de făcut 

asupra studenţilor români din circumscripţia lor, în patru exemplare, pe cale ierarhică. Ministrul ţării va hotărî 

atunci măsurile ce ar fi de luat, lucrând în deplină înţelegere cu directorii institutelor şi şcolilor şi cu lectorii 

respectivi, când ar fi cazul, şi consultând pe ataşatul militar asupra situaţiei militare a celor în cauză.  

Cele patru exemplare arătate de pe rapoartele consulatelor, sunt destinate:  

a) Arhivelor legaţiunii; 

b) Institutului sau Şcolii române; 

c) Ministerului Afacerilor Străine; 

d) Ministerului Culturii Naţionale şi Cultelor, rămânând bineînţeles că cele patru exemplare vor fi toate 

înaintate legaţiunii, precum s-a arătat
a
. 

a
 Textul cuprins în Manual VI, 16 § 8 va fi întregit printr-o însemnare la margine. 
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§ 5. Oficiile consulare sunt datoare să facă legaţiunii competente propuneri concrete, întemeiate pe 

experienţă, asupra măsurilor ce ar fi de luat pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor cuprinse la art. 20-25 şi 

33-35 din Legea nr. 217 din 1944, menţionat mai sus.  

Făcând asemenea propuneri, consulii vor avea în vedere nu numai litera legii, ci vor lua mai ales în seamă 

spiritul ei, adică scopul precis urmat de legiuitor. 

§ 6. Instrucţiunile de faţă, aplicându-se şi consulatelor onorifice, legaţiunile vor avea grijă să le traducă la 

primire, pentru uzul acestor oficii, în măsura în care s-ar dovedi necesar. 

Bucureşti, 30 aprilie 1944 

MIHAI ANTONESCU 

Red. Karadja 

Ad. nr. 28.955 - 5 mai 1944 

Expediat la 25 iulie 1944
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PĂSTRAREA BLANCHETELOR DE PAŞAPOARTE ŞI DE CERTIFICATE DE REPATRIERE 

ŞI A ŞTAMPILELOR
24

 

I. Pagube aduse statului prin neglijenţă 

§ 1. S-au arătat la Manual II, 9 pagubele serioase ce sunt uneori aduse statului, când paşapoartele furate 

sau rătăcite, în ţară sau în străinătate, ajung în mâna unor persoane puţin scrupuloase sau necinstite.  

§ 1. Din rubricile: 

II 6, Instrucţiuni generale pentru paşapoarte; 

II 9, Paşapoarte furate, rătăcite sau găsite; 

II 10, înscrierea în paşaport a soţiei şi copiilor titularului şi;  

II 11, Emigrarea în România a străinilor români de origine; rezultă că oficiile sunt datoare să procedeze cu 

cea mai mare prudenţă când va fi vorba să elibereze acte de identitate sau de călătorie. Ele vor trebui totodată să aibă 

o grijă asemănătoare pentru păstrarea blanchetelor de paşapoarte ce le sunt încredinţate, orice neglijenţă ce va fi 

constatată în această privinţă, fie în ţară, fie în străinătate, urmând a fi sever sancţionată atât de Ministerul Afacerilor 

Interne cât şi de Departamentul nostru. 

II. Sancţiuni penale 

§ 3. În legătură cu aceasta, se vor avea în vedere dispoziţiunile conţinute în Codul Penal, art. 242, cu 

următorul conţinut: 

„Funcţionarul public care, prin neglijenţă, neprevedere sau uşurinţă în supravegherea sau paza banilor, 

valorilor, actelor sau oricăror lucruri ce i-au fost încredinţate, în virtutea funcţiunii sale, va fi pricinuit sustragerea 

sau distrugerea lor, comite delictul de neglijenţă în funcţiune şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 3 luni la 

un an şi amendă de la 2.000 la 5.000 lei. 

III. Măsuri de siguranţă 

a) Registrele de primire 

§ 4. Numerele de ordine ale blanchetelor de paşapoarte distribuite oficiilor  de Administraţia Centrală şi 

înscrise în adresele de trimitere sau pe borderourile ce le însoţesc, vor trebui menţionate cu de -amănuntul, cu ocazia 

confirmării primirii. 

Există atât la Minister cât şi la oficiile din străinătate, registre în care sunt înscrise, pentru evidenţă, 

numerele tuturor blanchetelor de paşapoarte şi de certificate de repatriere distribuite şi primite. Registrele de primire 

ale oficiilor trebuiesc păstrate de înşişi şefii de oficiu sau de secţie consulară, împreună cu stocul de blanchete primit 

de la Minister. Blanchetele primite vor fi înscrise pe pagina din stânga a registrului.  

b) Păstrarea blanchetelor 

§ 5. Stocul de blanchete va fi păstrat sub cheie, în casa de bani, sub controlul şefului oficiului care este 

răspunzător de buna lor pază. 

§ 6. Blanchetele vor fi aşezate în ordine numerică, după serie, aşa cum vor fi primite de la Minister, 

avându-se grijă ca ele să nu fie eliberate decât în aceeaşi ordine. Ele vor fi predate, după nevoie, cancelarului sau 

funcţionarului însărcinat cu completarea lor - şi acesta le va păstra sub cheie, pe răspunderea sa personală - în 

pachete de cel mult douăzeci de bucăţi. In oficiile puţin aglomerate de lucrări consulare, se recomandă ca blanchetele 

să nu fie distribuite de şeful de post, decât în momentul în care urmează a fi completate. 

§ 7. Paşapoartele încredinţate cancelarilor, contra semnătură, vor fi înscrise pe paginile din dreapta ale 
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registrului de primire, menţionat mai sus la § 4, indicându-se numărul de serie al fiecărui paşaport predat. 

c) Registrul paşapoartelor eliberate 

§ 8. Registrul paşapoartelor eliberate, înfiinţat de mulţi ani, are ca scop principal, de a îngădui oficiului să 

justifice felul în care a fost folosită fiecare blanchetă primită, în acest registru trebuind să fie înscrise  şi toate 

prelungirile de paşapoarte acordate precum şi toate certificatele de repatriere, eliberate sau prelungite (v. § 14 de mai 

jos). 

In momentul completării, cancelarii vor înscrie numărul de serie şi toate celelalte date referitoare la fiecare 

paşaport eliberat. Numărul blanchetelor figurează pe ultima coloană din pagina din stânga.  

§ 1. Dacă o blanchetă ar fi cumva greşit completată, ea urmează să fie anulată, conform celor arătate la 

Manual II, 6 § 35 şi va fi păstrată în dosarul persoanei pe numele căreia trebuia să fie emis paşaportul
a
. Şeful oficiului 

va pune întotdeauna parafa, în asemenea cazuri, semnând în registrul paşapoartelor eliberate la coloana „observaţii" 

(ultima coloană din pagina dreaptă). 

Paşapoartele şi certificatele de repatriere greşit completate şi ulterior anulate, vor fi şi ele înscrise în acest 

registru, însemnându-se numărul lor de serie, în coloana respectivă (ultima coloană din pagina stângă) ca şi numărul 

dosarului în care au fost clasate după anulare. Acest dosar va fi indicat în penultima coloană din pagina dreaptă 

împreună cu numărul şi data cererii. 

Din cele expuse aici, reiese, deci, că fiecare blanchetă de paşaport şi certificat de repatriere dat în păstrarea unui 

cancelar sau altui funcţionar, urmează să fie înscrisă în registrul paşapoartelor eliberate, de îndată ce nu se mai găseşte în 

păstrarea lui, precum s-a arătat mai sus la § 8. 

§ 10. Ori de câte ori şeful de post predă cancelarului un nou stoc de blanchete, el este dator să verifice dacă 

registrul paşapoartelor eliberate este ţinut la zi şi dacă fiecare blanchetă este justificată. După ce se va fi încredinţat 

de aceasta, şeful oficiului îşi va pune parafa în condică, la coloana „observaţii", în dreptul ultimului paşaport eliberat. 

In cazul când cancelarul n-ar putea justifica întrebuinţarea unei blanchete, se va raporta numaidecât Ministerului.  

a
 Certificatele de repatriere greşit completate vor fi anulate însă, precum s-a arătat, şi lăsate la cotor (v. Manual II, 24). 

§ 11. Registrul paşapoartelor eliberate este un registru oficial obligatoriu, pentru toate oficiile având în 

păstrare blanchete de paşapoarte şi blanchete de certificate de repatriere. Orice însemnare inexactă, găsită într -un 

astfel de registru, cade sub sancţiunea Codului Funcţionarilor Publici art. 133, lit. e, sau art. 135, lit. b, dând chiar de 

bănuit că ar putea fi un caz penal. O astfel de însemnare, făcută cu rea credinţă, este „o atestare falsă că un fapt s -a 

îndeplinit de către un funcţionar public în exerciţiul funcţiunii sale", delict pedepsit ca „fals în acte publice", conform 

art. 401, al. 2 din Codul Penal. 

IV. Certificate de repatriere 

§ 12. In ţările în care autorităţile locale recunosc valabilitatea certificatelor de călătorie sau de repatriere 

care urmează să fie folosite numai pentru o singură călătorie direct în România (de ex. pentru prezentarea la 

concentrare), oficiile noastre vor primi aceste certificate îndată ce va fi cu putinţă, chiar de la Minister, nemaifiind 

îngăduit ca ele să fie confecţionate în străinătate. 

§ 13. Blanchetele de acest fel, ce se mai găsesc actualmente în păstrarea oficiilor, vor fi arse, îndată ce se 

vor primi noile blanchete confecţionate în ţară, întocmindu-se un proces-verbal în dublu exemplar, din care unul va fi 

înaintat Ministerului. 

Toate blanchetele vor fi înscrise pe pagini deosebite în registrul de primire, menţionat mai sus la § 4-5, 

procedându-se întocmai cum s-a arătat mai sus pentru cele de paşapoarte. 
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Rezumatul § 8-13 

§ 14. Reiese deci că registrul paşapoartelor eliberate va cuprinde de acum înainte (cu numărul de serie al 

fiecărui act de călătorie eliberat sau prelungit): 

a) Toate paşapoartele eliberate; 

b) Toate paşapoartele prelungite; 

c) Toate certificatele de călătorie eliberate; 

d) Toate certificatele de călătorie prelungite (v. Manual II, 6 § 8, lit. r)
25

, şi 

e) Toate paşapoartele sau certificatele de călătorie anulate pentru o cauză sau alta.  

V. Semnarea şi răspunderea pentru actele de călătorie eliberate 

§ 15. De acum înainte, pentru justificarea întrebuinţării tuturor blanchetelor de paşapoarte şi de acte de 

călătorie primite, precum s-a arătat mai sus, oficiile vor mai observa, în afară de luarea tuturor precauţiunilor 

recomandate, dispoziţiunile date la Manual II, 6 § 13 în ceea ce priveşte semnarea actelor de călătorie emise şi 

răspunderea ce aduce cu sine semnarea unui asemenea act. 

VI. Înscrierea blanchetelor în procesele-verbale de primire şi predare 

§ 16. întrebuinţarea blanchetelor trebuind să fie justificată oricând faţă de Minister, ele urmează să fie 

înscrise de acum înainte în toate procesele-verbale de predare şi primire, încheiate atunci când un funcţionar 

părăseşte postul ce a ocupat, fie că este vorba de stocul 
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de blanchete încredinţat şefului de oficiu, fie că este vorba de cele date de el în păstrarea cancelarului, în 

conformitate cu dispoziţiunile § 6 de mai sus. 

§ 17. In procesul-verbal se va mai menţiona şi numărul ultimului paşaport sau certificat de călătorie înscris 

în registrul de paşapoarte, iar funcţionarul care părăseşte postul va semna condica în coloana „observaţiuni".  

Instrucţiuni mai complete referitoare la procesele-verbale de predare şi primire se găsesc la Manual VI, 12. 

Cele referitoare la controlul Ministerului au fost date la Manual VI, 21. 

VII. Cazuri de forţă majoră, război etc. 

§ 18. In cazuri de forţă majoră, război etc., este îngăduit ca întregul stoc sau o parte din stocul de blanchete 

de paşapoarte sau de certificate de călătorie, să fie nimicit, întocmindu-se procesul-verbal înregistrat în regulă, 

menţionând numerele blanchetelor nimicite. 

Acest proces-verbal va fi trimis sau predat Ministerului, îndată ce va fi cu putinţă. 

Cele expuse aici se aplică şi în caz de distrugere involuntară prin incendiu, cutremur sau altă forţă majoră.  

VIII. Păstrarea ştampilelor şi sigiliilor 

§ 19. Ştampilele, sigiliile şi timbrul sec ale oficiilor vor fi păstrate sub cheie, pe răspunderea personală a 

şefului de post sau a funcţionarilor desemnaţi de el, şi înscrise în procesele-verbale menţionate mai sus la § 17 şi la 

Manual VI, 12. 

Nu este îngăduit ca aceste ştampile şi sigilii sau timbrul sec să fie lăsate în păstrarea oamenilor de serviciu, 

cum s-a procedat greşit uneori. 

IX. Furtul sau pierderea blanchetelor de paşapoarte, certificate de călătorie, 

ştampile sau sigilii 

§ 20. Asemenea întâmplări vor fi de acum înainte socotite de Minister drept chestiuni foarte grave, putând 

atrage sancţiunile prevăzute de lege, precum s-a arătat mai sus la § 3 şi la § 11 şi vor fi în tot cazul menţionate în 

dosarul personal al funcţionarului vinovat aflat la Direcţiunea Personalului din Administraţia Centrală. Acest 

funcţionar are însă dreptul să ceară ca întâmpinarea şi eventuala lui justificare, făcută în scris, să fie clasată în acelaşi 

dosar. 

§ 21. îndată ce se va descoperi că una sau mai multe blanchete date în păstrarea unui oficiu, ar fi fost 

furate, sau că ele au dispărut dintr-o cauză sau alta, Ministerul şi autorităţile de poliţie superioare străine din ţara de 

reşedinţă, vor fi imediat înştiinţate în scris, comunicându-li-se numerele de serie ale formularelor ce lipsesc. 

§ 22. Dacă ar fi de bănuit că înseşi autorităţile ţării străine ar fi vinovate de furtul comis, şeful misiun ii 

diplomatice din ţara respectivă va fi înştiinţat numaidecât, chestiunea fiind tratată însă strict confidenţial, până ce 

Ministerul va putea hotărî. 

§ 23. împreună cu raportul care va fi înaintat Ministerului în caz de furt sau pierdere de paşapoarte, se  vor 

mai trimite Administraţiei Centrale declaraţii legalizate, semnate de toţi funcţionarii oficiului, de oamenii de serviciu 

şi de toate celelalte persoane care ar putea da relaţii.  

Ministerul va stabili răspunderile, pe baza acestor documente şi altor fapte rezultând din ancheta care va fi 

efectuată. 

§ 24. Oficiul va înainta legaţiunii competente o copie de pe raportul menţionat la § precedent şi de pe 

anexele însoţind acel raport, oficiul unde s-a ivit furtul va înştiinţa în acelaşi timp celelalte consulate române 

funcţionând în ţara respectivă. Celelalte legaţiuni şi consulate vor fi înştiinţate de Minister.  

§ 25. Primind înştiinţarea despre furtul de blanchete de paşapoarte sau de certificate de călătorie, oficiile 

vor înscrie numerele de serie ale acestora, pe fişe clasate la grupa D (la începutul fişelor alfabetice), precum este arătat 
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la Manual II, 9 § 26. 

Aceste fişe vor fi consultate ori de câte ori se prezintă un paşaport sau un certificat de călătorie românesc al 

cărui titular nu este bine cunoscut oficiului. 

§ 26. În cazurile ce se vor prezenta, de paşapoarte sau certificate de călătorie plăsmuite, completate de 

blanchete furate, etc., va proceda după cum s-a arătat la Manual II, 7 sub rubrica „Paşapoarte plăsmuite".  

§ 27. La regăsirea eventuală a unor blanchete de paşapoarte sau certificate de călătorie furate sau rătăcite, 

Ministerul (şi autorităţile menţionate la § 21, dacă este cazul), vor fi imediat înştiinţate.  

§ 28. Se vor cere instrucţiunile cuvenite de la Minister, pentru orice caz ce s-ar ivi în legătură cu chestiunile 

tratate în instrucţiunile de faţă şi asupra cărora nu s-ar fi dat eventual directive complete. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate cu adresa ministerială nr. 80.201. Ele au fost 

întocmite în deplin acord cu Siguranţa Generală a statului, ceea ce ni s-a comunicat prin nr. 13.552 din 2 septembrie 

1942. 

Redactor şi director răspunzător: KARADJA 

Aprobat: Gh. Lecca.
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TRADUCEREA ANEXELOR TRANSMISE CU RAPOARTELE OFICIILOR
26

 

Ori de câte ori se va transmite Ministerului o anexă (notă verbală, notă semnată, memorand, expunere, 

contract, petiţie, extract de stare civilă etc.), alăturată unui raport şi care urmează să fie comunicată altei 

administraţii, prin mijlocirea Departamentului nostru, oficiul care înaintează acest document va avea grijă: 

a) să-l trimită într-un număr suficient de exemplare, având în vedere că unul din ele trebuie să rămână în 

dosarul Ministerului, exceptându-se comisiile rogatorii şi alte documente judiciare, fără interes deosebit pentru acest 

Departament; 

b) să traducă anexa în limba noastră oficială (chiar când ar fi vorba de un document în limba franceză), 

certificându-se traducerea astfel cum se arată în Manual III, 1 anexa 8. Traducerea va fi trimisă Ministerului în 

acelaşi număr de exemplare ca actul însuşi, în limba străină.  

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate, sub nr. 70.067/942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja. 

Aprobat: Gh. Lecca
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Directorul Afacerilor Consulare, 

(ss) Karadja 

STRICT CONFIDENTIAL 

IMPORTUL CU SCUTIRE DE VAMĂ A BĂUTURILOR SPIRTOASE, VINURILOR, 

TUTUNULUI ŞI ALTOR PRODUSE MONOPOLIZATE, DE CĂTRE LEGAŢII ŞI 

CONSULATE
27

 

§ 1. Potrivit uzanţelor internaţionale de curtenie diplomatică, majoritatea ţărilor sunt destul de largi, când 

este vorba să se acorde diplomaţilor scutiri de vamă, fiind însă înţeles că aceste avantaje sunt acordate numai pentru 

produsele destinate consumaţiei personale a domnilor şefi de misiuni şi cel mult a funcţionarilor figurând pe listele 

diplomatice sau consulare, cu alte cuvinte, funcţionarilor având într-adevăr obligaţii de reprezentare, ca urmare a 

sarcinii ce li s-a încredinţat. 

§ 2. Printr-o toleranţă uneori prea largă, mulţi şefi de misiune sau de oficii, ca şi ataşaţii militari, de presă 

şi comerciali, au îngăduit însă în trecut, ca personalul de cancelarie, dactilografele, personalul diurnist străin, oamenii 

de serviciu şi chiar persoane nefăcând parte dintr-o misiune diplomatică sau dintr-un oficiu consular al ţării, să 

efectueze comenzi, importând mărfuri cu scutiri de vamă. Dacă aceasta poate fi uneori scuzabil pentru alimente de 

primă necesitate (zahăr, macaroane, ulei, unt, conserve de fructe etc.) într-o măsură rezonabilă, un astfel de procedeu 

nu este însă întru nimic justificat, când este vorba de băuturi alcoolice, tutun, ţigări, ţigarete sau chiar vinuri. 

Asemenea comenzi au fost totuşi făcute pe numele funcţionarilor superiori ai legaţiunilor şi chiar fără ştirea lor !  

§ 3. Dintr-o asemenea toleranţă au rezultat uneori abuzuri, putând aduce cu sine reclamaţii foarte 

neplăcute din partea administraţiilor de monopoluri sau vămilor străine. Acesta a fost mai ales cazul, când personalul 

inferior a înstrăinat mărfurile despre care este vorba, ceea ce s-a şi făcut în unele părţi. S-au văzut cazuri, de pildă, 

când dactilografele au comandat mărfuri monopolizate, etc., importate cu scutiri de vamă, urcându-se la sume în 

afară de orice proporţie normală, faţă de apuntamentele lor şi aceasta pe numele legaţiei, ministrului sau altui 

funcţionar superior. In asemenea cazuri, există o bănuială serioasă că „s-au făcut afaceri". 

§ 4. De la primirea instrucţiunilor de faţă, domnii şefi de misiune vor binevoi deci să examineze personal şi 

cu severitate, orice cereri pentru scutiri de vamă, prezentate autorităţilor străine competente pe numele lor personal, 

al legaţiei sau pe numele funcţionarilor superiori în subordine. Vor avea grijă ca orice import de felul arătat, să nu 

mai fie îngăduit, decât pentru uzul d-nealor personal sau al personalului figurând pe lista diplomatică sau consulară a ţării 

respective şi ca asemenea comenzi să fie efectuate în limite rezonabile. 

§ 5. Pentru importul de mărfuri de primă necesitate (exceptându-se cele monopolizate, etc.), destinate 

personalului de cancelarie al oficiilor noastre, în ţările unde un astfel de import este într-adevăr necesar, domnii şefi 

de misiune vor binevoi a fixa cantităţile îngăduite, potrivite numărului membrilor de familie a fiecărui funcţionar, 

aceste cantităţi urmând să nu fie întrecute sub nici un cuvânt. 

§ 6. Domnii şefi de misiune sunt rugaţi să ceară rechemarea imediată în ţară, a oricărui funcţionar care s -

ar face vinovat de abateri de la dispoziţiunile de faţă. 

p. MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

(ss) GH. DAVIDESCU 

Ministru plenipotenţiar 

Secretar general 
Ad. nr. 70.067/942  
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PUNEREA ÎN EVIDENŢĂ A MUNCII CONSULILOR
28 

(în domeniul propagandei, pe terenul economic, etc.) 

§ 1. Ministerul Afacerilor Străine doreşte să aprecieze şi să răsplătească, când va fi cazul, orice rezultate 

dobândite în folosul României, de către domnii consuli de carieră sau onorifici.  

Munca prestată de fiecare consulat, în parte, n-a fost însă până acum suficient cunoscută la centru.  

Aceasta a fost mai ales cazul cu articolele favorabile României, publicate mulţumită influenţei şi 

stăruinţelor domnilor consuli onorifici, ale căror rapoarte înaintate legaţiunilor respective, pe cale ierarhică, cum se şi 

cuvine, sunt trimise în rezumat numai Ministerului Propagandei, prin mijlocirea domnilor ataşaţi de presă, fără să 

ajungă însă la cunoştinţa Departamentului Afacerilor Străine. 

Tot astfel a fost cazul cu realizările în domeniul economic raportate numai ataşaţilor comerciali şi, prin 

mijlocirea lor, Ministerului Economiei Naţionale din Bucureşti. 

§ 2. Pentru a remedia aceste stări de lucruri, domnii consuli vor binevoi a înainta legaţiunii competente, 

împreună cu rapoartele lor obişnuite, un plic deschis, purtând adresa Ministerului Afacerilor Străine (Direcţiunea 

Consulară), cuprinzând o copie de pe cele astfel raportate, ori de câte ori ar dori ca şi acest Departament să aibă 

cunoştinţă de activitatea domniilor lor şi de rezultatele ce au dobândit.  

§ 3. Ministerul recomandă însă, în interesul propriu al domnilor consuli onorifici, cărora sunt în primul 

rând adresate instrucţiunile de faţă, să nu înainteze acestui Minister decât copii de pe rapoarte arătând rezultate 

serioase sau străduinţe într-adevăr încoronate de succes. 

§ 4. Copiile astfel trimise Ministerului Afacerilor Străine, prin mijlocirea legaţiunii respective, vor purta 

sus, în colţul din stânga, sub numărul de expediere, o însemnare subliniată cu creionul roşu „pentru documentarea 

Direcţiei Consulare". 

Rapoartele astfel redactate, vor fi în limba uzitată până acum de oficiul respectiv. 

Articolele de ziare, anexate, vor fi, în măsura posibilului, însoţite de o traducere în limba română, germană, 

franceză, engleză sau italiană. 

Aceste articole originale vor fi lipite pe o coală de hârtie în 4-c, arătând sus, numele şi data ziarului în care 

au fost publicate şi o însemnare în margine, expunând pe scurt rolul avut în consulat cu această ocazie.  

Rămâne bineînţeles că nu se vor înainta Ministerului de Externe notiţe sau ştiri scurte publicate în ziare, ci 

numai articole serioase putând fi într-adevăr în folosul României şi care n-ar fi fost publicate fără străduinţele 

consulatului competent. 

§ 5. Direcţiunea Consulară a Ministerului va strânge de acum înainte toate rapoartele astfel primite, 

clasate după consulate, în dosare deosebite. 

Această documentaţie va fi un ajutor serios pentru titularul Departamentului, când va fi vorba în viitor, să 

se facă propuneri Majestăţii Sale Regelui, pentru distribuirea domnilor consuli, de însemne onorifice meritate.  

§ 6. Direcţiunea Consulară va avea grijă, pe de altă parte, să confirme primirea rapoartelor, astfel 

înaintate, în toate cazurile care merită cuvinte de încurajare deosebite. 

In cazuri excepţionale, asemenea adrese de apreciere, adresate direct consulatelor, vor fi semnate de 

domnul secretar general sau chiar de titularul acestui Departament. 

§ 7. Consulii de carieră şi onorifici vor avea, de altfel, ocazia să arate Ministerului de Afaceri Străine 

activitatea ce au desfăşurat în interesul României şi prin rapoartele lor statistice şi rezumative, care vor fi întocmite la 

sfârşitul fiecărui an bugetar, după normele precise ce vor fi date în acest Manual sub nr. VI, 3. 

Ministerul va fi astfel în măsură să preţuiască mai bine decât a fost cazul până acum, orice sforţări depuse 

şi orice izbândă dobândită de corpul nostru consular în străinătate. 

§ 8. Legaţiunile vor avea grijă să traducă, textual şi în întregime, instrucţiunile de faţă, pentru uzul 

domnilor consuli onorifici. Aceştia vor binevoi la rândul lor, să le claseze în exemplarul prescurtat din „Manualul 
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Diplomatic şi Consular”, ce au în păstrare, conform instrucţiunilor ce vor fi primit recent, de la  domnii şefi de misiune 

în urma directivelor date de Minister sub nr. 48.653 din 18 iunie 1942 (dosar Instrucţiuni Manual nr. 3). 

MIHAI ANTONESCU 

Vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi 

Ministru al Afacerilor Străine 
Ad. nr. 70.067/942
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Directorul Afacerilor Consulare 

Karadja. 

PUNEREA ÎN EVIDENŢĂ A MUNCII CONSULILOR II
29

 

§ 1. Ministerul constată cu regret că consulii onorifici nu s-au folosit în măsura în care era de aşteptat, de 

înlesnirile oferite prin Manual VI, 20 pentru a semnala Ministerului activitatea ce au desfăşurat în folosul României.  

§ 2. Activitatea consulatelor onorifice ale ţării fiind, pe de altă parte, de interes pentru acest Departament, 

şefii acestor oficii sunt rugaţi de acum înainte să binevoiască a întocmi în lunile aprilie, iulie, octombrie şi ianuarie, 

rapoarte periodice trimestriale, arătând tot ce au făcut în cele trei luni din urmă. 

Aceste rapoarte vor fi înaintate legaţiunii competente în câte trei exemplare scrise la maşină, dintre care 

două vor fi trimise Ministerului, prin îngrijirea acelei legaţiuni.  

§ 3. Ele vor fi redactate în limba obişnuită de consulul respectiv pentru corespondenţa purtată cu 

legaţiunea. Nu este nevoie ca aceste rapoarte să fie lungi, când nu este nimic de raportat. Ministerul doreşte din contra 

ca ele să fie clare şi concise, diferitele chestiuni tratate fiind expuse sub rubr icile ce urmează: 

a) Protecţia cetăţenilor români (intervenţii şi rezultate dobândite, ajutor etc.); 

b) Activitate economică în folosul României (rapoarte, iniţiative practice, etc.); 

c) Activitate culturală şi de propagandă (cuprinzând enumerarea articolelor de presă publicate prin 

îngrijirea consulatului sau semnalate Ministerului) Manual X, 7 § 2 şi I, 8 § 39 şi 47; 

d) Activitate reprezentativă (ospitalitate acordată românilor în trecere, străinilor, etc.); 

e) Contabilitate (încasări, etc.); 

f) Dificultăţi întâmpinate şi dorinţe exprimate;  

g) Orice alte chestiuni ce ar putea interesa autorităţile române (reclamaţii etc.); 

§ 4. Materiile tratate vor fi rânduite precum s-a arătat, menţionându-se când ar fi cazul că la cutare sau 

cutare din rubricile cerute n-a fost nimic de raportat. În aceste dări de seamă, consulul se va referi, când este cazul, la 

principalele rapoarte pe care le-a trimis în cursul trimestrului. 

§ 5. Rapoartele trimestriale vor purta întotdeauna sub numărul de înregistrare, în 

susul paginii, însemnarea „raport rezumativ nr  ................................ , pe trimestrul ............. /...". Toate rapoartele 

vor fi numerotate în şir. Ministerul va constata astfel că nici un raport nu lipseşte. 

§ 6. Nimic nu se opune ca oficiile consulare având mult de lucru, să întocmească rapoartele lor rezumative 

la două luni odată sau chiar lunar, în cazuri excepţionale. Oficiile vor menţiona în rapoartele lor dacă au sau nu un 

secretar, înţelegând bine limba română, nefiind însă absolut necesar ca rapoartele lor să fie redactate în limba noastră 

oficială. 

§ 7. Instrucţiunile de faţă vor fi traduse la primire, de legaţiunile respective şi distribuite consulatelor 

onorifice în subordine, primul raport rezumativ arătând activitatea oficiilor în t impul semestrului ianuarie-iunie 1943 

urmând să parvină Ministerului în cursul lunii 

iulie 1943. 

Bucureşti, 17 mai 1943 

p. Ministrul Afacerilor Străine 

Gh. Lecca 

Ministru plenipotenţiar, secretar general 

Ad. nr. 31.185 din 16 aprilie 1943  
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INSPECŢIUNEA CONSULATELOR 

NORME ŞI ÎNDRUMĂRI
30

 

§ 1. Ministerul socoteşte că serviciile aduse ţării de către oficiile noastre consulare, atât de carieră cât şi 

onorifice, nu i-au fost până acum îndeajuns cunoscute. Nu s-a dat, de fapt, posibilitatea domnilor şefi de oficiu, să 

arate cum şi-au condus până acum oficiile, cum au executat ordinele principiale primite şi cum au înţeles să lucreze 

pentru România, fiecare la locul lui, avându-se în vedere că consulul reprezintă autoritatea noastră de stat în 

localităţile unde nu funcţionează o legaţiune.  

§ 2. Spre a găsi leacul acestei lipse, Ministerul a hotărât o serie de măsuri (v. Manual VI, 3, VI, 4, VI, 8 şi 

VI, 20), dintre care cea mai însemnată va fi înfiinţarea unor inspecţii per iodice ale consulatelor, sarcina de inspector 

urmând să fie încredinţată funcţionarului cel mai potrivit. 

§ 3. Pentru ca inspecţiile proiectate să aducă roadele pe care le dorim, vor trebui îndeplinite însă anumite 

condiţiuni, şi anume: 

1. Ca inspectorul să lucreze obiectiv şi metodic, după un plan precis, stabilit de acest Departament;  

2. Ca materialul informativ cules de el să fie strâns şi prelucrat la Minister, fiind oricând accesibil, în caz 

de nevoie şi servind de fapt la îndreptarea lipsurilor pe care le vom constata; 

3. Ca domnii consuli să ştie dinainte cum se va proceda şi care aspecte ale activităţii consulare sunt de un 

interes deosebit pentru Minister. 

Domnii consuli vor binevoi deci să dea instrucţiunilor de faţă toată atenţia cuvenită, în propriul lor interes. 

* 

** 

§ 4. Inspecţiile consulatelor vor fi întotdeauna hotărâte de Minister, fără ca oficiile respective să fie 

înştiinţate în prealabil. 

§ 5. Şeful oficiilor şi toţi funcţionarii în subordine vor pune la dispoziţia inspectorului tot materialul 

necesar, dându-i toate informaţiunile pe care le va cere. Inspectorul va culege întotdeauna informaţii şi din alte părţi 

decât de la consulat. 

§ 6. Secţiunile consulare ale legaţiunilor vor fi controlate în aceleaşi condiţiuni ca oficiile consulare de 

carieră şi onorifice, inspectorul lucrând în asemenea cazuri, în deplină înţelegere cu şeful misiunii respective.  

§ 7. Inspectorul va comunica constatările sale sub formă de raport confidenţial care va fi prezentat 

domnului titular al Departamentului sau domnului secretar general. 

Originalul acestui raport va fi păstrat apoi la Direcţiunea Consulară a Ministerului, fiind clasat în dosarul 

oficiului consular respectiv. 

O copie de pe acelaşi raport va fi depusă şi păstrată în dosarul personal al funcţionarului răspunzător 

pentru bunul mers al consulatului, la Direcţiunea Personalului.  

O a doua copie de pe raport va putea fi eventual trimisă de Minister, în întregime sau în extras, legaţiunii 

funcţionând în ţara respectivă sau titularului oficiului consular direct interesat. Acesta va fi mai ales cazul când 

raportul ar cuprinde observaţii cerând îndreptarea unor lipsuri constatate, titularul consulatului având în acest caz 

facultatea să înainteze Ministerului (în dublu exemplar) orice întâmpinare ce ar avea de formulat şi care va fi păstrată 

în dosarele Ministerului împreună cu raportul de bază.  

§ 8. Ca regulă generală d-nii şefi de oficiu sunt rugaţi să nu acorde inspectorului vreo ospitalitate de natură 

a îngreuna sarcina sa. Dorinţa acestuia nu poate fi decât să menţină relaţii cordiale cu domnii consuli. Trebuie evitat 

deci ca el să fie pus uneori în situaţia neplăcută de a refuza o ospitalitate bine intenţionată, dar care l-ar putea stânjeni 

în exercitarea funcţiunilor sale. 

§ 9. Rapoartele arătând rezultatele inspecţiilor vor fi întotdeauna întocmite uniform, cuprinzând 

următoarele rubrici, cărora li se va da o atenţie deosebită: 

1. Aspectul general al oficiului, localul, curăţenia, rânduiala, funcţionarii şi oamenii de serviciu;  



VI, 21 

933 

 

 

2. Orele de lucru şi punctualitatea; 

3. Poziţia titularului, relaţiunile şi reputaţia sa; 

4. Activitatea titularului pentru propaganda noastră; 

5. Ţinerea Manualului şi observarea instrucţiunilor principale cuprinse în această lucrare, de exemplu;  

a) Actele de stare civilă
a
 (Manual III, 12); 

b) Cartoteca de înmatriculare (Manual II, 5 A § 7, § 25, pentru oficiile de carieră şi § 47 pentru cele 

onorifice); 

c) Cartea neagră
a
 (Manual II, 14); 

d) Registrele (Manual VI, 6); 

e) Blanchetele de paşapoarte1 (Manual VI, 17); 

f) Biblioteca oficiului
a
 (Manual VI, 15); 

g) Culegerea şi strângerea materialului informativ necesar (Manual IV, 16 şi VI, 8); 

h) Timbrele consulare; 

i) Cassa
b
; 

j) Încasarea taxelor consulare (Manual VI, 1 § 15-21); 

k) Orice alte instrucţiuni principiale date prin Manual sau prin circulare deosebite. 

6. Ţinerea şi clasarea arhivei, avându-se în vedere, între altele, cele arătate la Manual III, 1 § 101 şi urm., 

II, 5 A § 25 şi urm., III, 12 § 17-20 şi alte dispoziţiuni date, aplicându-se însă mai ales oficiilor de carieră. 

7. Doleanţele şi dorinţele exprimate de şeful oficiului. 

8. Ibid., venind din partea funcţionarilor în subordine. 

9. Ibid., exprimate de alte persoane sau autorităţi (firme particulare, cunoscuţi, camere de comerţ, etc.).  

10. Nivelul general al preţurilor în localitatea respectivă şi cheltuielile indispensabile pentru o bună şi 

demnă funcţionare a oficiului. 

a
 Nu se aplică consulatelor onorifice. 

b
 Ministerul se foloseşte de acest prilej pentru a aminti că orice „împrumuturi" sau cheltuieli neautorizate din cassă, 

sunt ilegale, sancţiunile pentru abateri fiind prevăzute la Codul Funcţionarilor Publici, cap. XIII, Legea contabilităţii 

publice, art. 227 şi în cazuri extreme Codul Penal, art. 236 şi 237.
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Directorul Afacerilor Consulare, 

Karadja 

Ad. nr. 80.201/942 

11. Numărul cetăţenilor români din circumscripţie (reputaţia şi situaţia socială a coloniei), chestiuni 

studenţeşti, maritime, comerciale, etc., în măsura în care oficiul consular este direct interesat. 

12. Rostul consulatului în forma în care s-ar afla (consulat general, consulat de carieră sau onorific).  

13. Enumerarea anexelor raportului (expunere în scris făcută de titularul oficiului sau alte persoane şi 

observaţiile eventuale ale ministrului României în ţara respectivă etc.) 

14. Rapoartele inspectorului se vor termina întotdeauna cu un rezumat cuprinzând propuneri concrete de 

îmbunătăţire, dacă este cazul, şi cu câteva rânduri arătând relaţiile sale personale cu titularul oficiului (bune, 

superficiale sau reci), ca o garanţie în plus pentru obiectivitatea părerilor expuse.  

§ 10. Ministerul a ţinut astfel să arate domnilor şefi de oficiu normele precise după care se va lucra, 

socotind că astfel va ajuta pe fiecare a-şi face datoria. 

§ 11. Scopul inspecţiilor ce propunem să facem, îndată ce va fi cu putinţă, nu este a da inspectorului o 

călătorie de agrement, fără rezultate pentru Minister, nici de a crea domnilor consuli neajunsuri, ci în primul rând de 

a pune în evidenţă serviciile aduse de fapt de domniile lor şi rămase adesea necunoscute, precum s-a arătat mai sus şi 

de a culege o documentaţie sigură, prima condiţiune necesară oricărei îmbunătăţiri a serviciului.  

§ 12. Oficiile diplomatice vor avea grijă să traducă instrucţiunile de faţă „in extenso"
c
 pentru uzul 

consulatelor onorifice, aceste traduceri urmând să fie clasate de aceste oficii, în Manualul lor respectiv, sub acelaşi 

număr VI, 21, precum s-a arătat la circulara „Instrucţiuni Manual nr. 3" (nr. 48.653 din 18 iunie 1942). 

p. Ministrul Afacerilor Străine, GH. DAVIDESCU Secretar general 

c
 Omiţându-se însă cele arătate la § 9, nr. 5, lit. a, c, e şi f, care nu se aplică decât oficiilor de carieră.  
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MĂSURI DE PROTECŢIE CONTRA MOLIMILOR
31

 

I. INTRODUCERE 

§ 1. Regulamentele consulare ale mai tuturor ţărilor, impun agenţilor diplomatici şi mai ales consulari, să 

colaboreze cu autorităţile sanitare respective în lupta lor în contra bolilor contagioase. 

Asemenea îndatoriri sunt expuse şi în regulamentul nostru consular din 1937, la art. 138-141. 

§ 2. Adevărat este că în urma dezvoltării mijloacelor de comunicaţie şi transmisiunea de informaţii (prin 

telegraf, radio-difuziune, etc.) şi după intrarea în vigoare a Convenţiilor internaţionale sanitare, îndatoririle misiunilor 

diplomatice şi oficiilor consulare, din punct de vedere profilactic au evoluat, fiind socotite uneori ca învechite, 

nemaitrebuind să fie observate în vremurile moderne. 

Ministerul nu-şi poate însuşi o asemenea părere. Din contră, lucrând în deplină înţelegere cu autorităţile 

competente ale Ministerului Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale şi cu cele ale Subsecretariatului de Stat al Marinei, 

rezumând aceste îndatoriri în instrucţiunile de faţă, urmează ca ele să fie aplicate întocmai, avându-se în vedere 

marile interese ce sunt în joc şi pagubele serioase ce ne-ar putea aduce un agent diplomatic sau consular neglijent. 

§ 3. îndatoririle ce cad în sarcina oficiilor noastre în această privinţă, pot fi împărţite în următoarele cinci 

categorii: 

a) Îndatoriri de aplicare a convenţiilor (§ 5-10 de mai jos); 

b) Îndatoriri de semnalare a neglijenţelor şi abuzurilor săvârşite în dauna noastră şi de intervenţie 

pentru îndreptarea lor (§ 7, 10 şi 12 de mai jos); 

c) Îndatoriri de semnalare în România a răspândirii molimilor dincolo de hotarele noastre şi 

informaţiuni statistice (§ 11, 13 şi 27-30 de mai jos); 

d) Îndatoriri pozitive pentru a împiedica aducerea unor boli contagioase în România, refuzându-se vizele 

solicitate (§ 17-21 şi 22-25 de mai jos); 

e) Îndatoriri de inspecţie şi de control (§ 7-16 şi 26-30 de mai jos). 

II. PRINCIPALELE CONVENŢII 

§ 4. Convenţiile internaţionale multilaterale ce vor trebui avute mai ales în vedere de oficiile noastre 

diplomatice şi consulare, sunt: 

a) Convenţia sanitară internaţională pentru navigaţia aeriană, de la Haga din 12 aprilie 1933, Cond. Trat., 

nr. 1.734 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub 

auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 

Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.734, p. 620-621] (v. § 5-12 şi 27-30 de mai jos); 

b) Întocmirea privitoare la suprimarea vizelor consulare pe patentele de sănătate, de la Paris din 22 

decembrie 1934, Cond. Trat., nr. 2.115 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 

legăminte din anii 1938-1941 şi adausuri la volumele 

I şi II (1354-1937), întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. III, Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1942, nr. 2.115, p. 114-115] (v. § 24 

de mai jos); 

c) Întocmirea privitoare la înlesnirile de acordat marinarilor vaselor de comerţ pentru tratamentul bolilor 

venerice, de la Bruxelles din 1 decembrie 1924, Cond. Trat., nr. 1.532 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a 

altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, 

Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.532, p. 517] (v. 

§ 26 de mai jos); 
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d) Convenţia privitoare la protecţia contre febrei Dengue, de la Bruxelles din 25 iulie 1934, Cond. Trat., nr. 

1.774 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub 

auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 

Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.774, p. 644]
32

. 

III. CONVENŢIA SANITARĂ INTERNAŢIONALĂ DIN 1926 ŞI CONVENŢIA SANITARĂ 

INTERNAŢIONALĂ PENTRU NAVIGAŢIA AERIANĂ 

DIN 1933 

§ 5. Aceste două Convenţiuni (Cond. Trat., nr. 1.561 şi 1.734 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor 

legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.561, p. 533-534; nr. 1.734, p. 620-621]) 

au drept scop să împiedice răspândirea molimilor peste hotarele ţărilor contaminate.  

Bolile contagioase despre care este vorba, în primul rând sunt: ciuma, holera, frigurile galbene (febra 

galbenă), tifosul exantematic şi variola. 

§ 6. Deşi obligaţiunile izvorâte din aceste două convenţii cad în genere în sarcina autorităţilor sanitare ale 

statelor semnatare, funcţionarii noştri diplomatici şi mai ales consulari, au totuşi şi ei anumite îndatoriri de îndeplinit. 

§ 7. Conform Convenţiei sanitare din 1926 (art. 1 şi 2), autorităţile ţărilor semnatare sau aderente, sunt 

obligate să notifice misiunilor diplomatice, sau în lipsă, consulatelor din capitala ţării (de ex., în Palestina) primele 

cazuri ce s-ar ivi din una din molimile menţionate la § 5. Agenţii noştri diplomatici şi consulari au deci dreptul şi chiar 

îndatorirea să pretindă ca autorităţile străine respective să le comunice toate lămuririle trebuincioase, după normele 

fixate. 

Organele noastre consulare îndeosebi, vor mai face investigaţii personale, în caz de nevoie, respectând 

bineînţeles, toate legile şi regulamentele sanitare şi de poliţie, în vigoare în ţara respectivă (v. § 11 de mai jos) pentru a 

lua toate informaţiile posibile cu privire la bolile prevăzute în sus-amintita convenţie. 

§ 8. Conform dispoziţiunilor art. 126 al Convenţiei menţionate „orice guvern este ţinut să comunice imediat 

misiunii diplomatice, sau în lipsa ei consulului ţării atinse, cu reşedinţa în capitala sa, precum şi Oficiului 

Internaţional de Igienă Publică, care va trebui să le aducă îndată la cunoştinţa celorlalte guverne, măsurile ce crede că 

trebuie să prescrie faţă de provenienţele acelei ţări".
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„Aceste informaţiuni vor fi ţinute asemenea la dispoziţia celorlalţi reprezentanţi diplomatici sau consulari, 

stabiliţi pe teritoriul său". 

„Este de asemenea dator să facă cunoscut, pe aceleaşi căi, ridicarea acestor măsuri sau modificările al căror 

obiect ar fi ele. In lipsă de misiune diplomatică sau de consulat în capitală, comunicările se fac direct guvernului ţării 

interesate". 

§ 9. Oficiile noastre vor avea grijă să observe ca măsurile eventual luate de autorităţile străine faţă de 

provenienţele României, în cadrul celor două convenţii, să le fie comunicate fără pierdere de timp, pentru a fi 

transmise Ministerului, prin mijlocirea lor. Ei vor cerceta dacă ţara în care se găsesc în post, este legată sau nu de 

aceste convenţii. 

Vor raporta Ministerului, dacă s-ar ivi cazul, orice neglijenţe s-ar semnala, în urma cărora teritoriul 

nostru, vasele navigând sub pavilion român sau făcând escală în porturile noastre, sau aeronavele plecând spre 

România, ar putea fi contaminate. 

§ 10. In cazul când un oficiu ar afla, prin alte căi decât cea normală, prevăzută la art. 16 menţionat, de ex.: 

prin presă, radio, sau printr-un cetăţean păgubit, despre luarea unor astfel de măsuri, înainte ca ele să-i fi fost 

comunicate oficial, se vor cere imediat lămuririle necesare de la autorităţile străine competente, Ministerul fiind 

înştiinţat telegrafic sau pe cale telefonică.  

§ 11. Primele cazuri de molimi ivite în portul unde funcţionează un consulat de carieră sau onorific al ţării, 

sau în alt punct din circumscripţia unui oficiu consular, vor fi imediat aduse telegrafic la cunoştinţa legaţiunii de care 

depinde consulatul ca şi a Ministerului Afacerilor Străine, conform dispoziţiunilor art. 139 din regulamentul consular 

din 1937. 

§ 12. In afară de aceasta, mai ales oficiile consulare, au datoria de a primi şi transmite autorităţilor 

competente, orice plângeri ce ar avea de formulat cetăţenii români sau împuterniciţii lor, împotriva felului în care 

aceste convenţii sunt aplicate de autorităţile străine, în cazul când s-ar constata neglijenţă, neajunsuri, şicane, abuzuri, 

sau dacă s-ar face vreo discriminare în dauna supuşilor, vaselor sau aeronavelor române. 

Asemenea cazuri vor fi întotdeauna semnalate acestui Departament precum şi legaţiunii în subordinele 

căreia se află consulatul sesizat de un asemenea caz. Agentul diplomatic răspunzător va hotărî atunci în cunoştinţă de 

cauză, măsurile ce vor trebui luate. 

§ 13. O atenţiune deosebită este mai ales cerută din partea organelor noastre consulare, funcţionând în 

porturile maritime din Marea Neagră şi din Orientul apropiat, de unde ne-ar putea veni diferite molimi, prin vase 

româneşti sau străine, făcând escale în porturile noastre. Aceeaşi atenţiune trebuie acordată şi aeronavelor din 

teritoriile sau ţările limitrofe Mării Negre, sau din Orientul apropiat, date fiind posibilităţile de transport ale bolilor 

contagioase prin aeronavele care scurtează foarte mult distanţa. 

§ 14. Consulul este ţinut a face vizite ocazionale la bordul vaselor române sau a delega un funcţionar al 

oficiului în acest scop. Va aduce astfel pavilionului nostru un surplus de prestigiu şi se va putea convinge personal de 

nevoile şi lipsurile vasului şi echipajului, luând măsuri pe loc, sau comunicând cazul autorităţilor competente din ţară. 

Asemenea vizite de control sunt mai ales necesare în timp de epidemie.  

§ 15. Prin acest control, cerut de acum înainte de Subsecretariatul de Stat al Marinei, comandanţii vaselor 

nu vor putea ascunde cazurile grave întâmplate la bord, consulii exercitând în străinătate o parte din atribuţiile de 

supraveghere şi poliţie ale căpitanilor de porturi.  

§ 16. Cu ocazia acestor vizite, consulii sau locţiitorii lor se vor interesa îndeosebi de starea sanitară a 

echipajelor luând şi informaţiuni asupra cazurilor de molimi ivite în alte porturi, unde vasul a făcut escală, putând lua 

astfel măsurile necesare în interesul controlului sanitar. Asemenea cazuri vor fi raportate Ministerului. 

IV. REFUZUL DE A ACORDA VIZE DE INTRARE ÎN ŢARĂ 

§ 17. Consulul ţării poate şi trebuie să refuze viza de intrare pentru şedere în ţară sau chiar pentru tranzit:  

a) Străinilor care, prin aparenţa lor, arată că ar fi suferind de o boală molipsitoare. Această dispoziţie se 
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aplică nu numai bolilor menţionate la § 5, ci şi tuberculozei, bolilor venerice şi chiar bolilor mintale (cu toate că nu 

sunt contagioase). In caz de îndoială, consulul va cere prezentarea unui certificat medical, dat de un medic oficial 

local, şef de clinică, medic de circumscripţie, etc.; 

b) Străinilor care după ştirea oficiului, au fost deosebit de expuşi să fie molipsiţi de vreo boală infecţioasă, 

cum ar fi cel care - după ştiinţa oficiului - a căutat un bolnav decedat recent, de difterie sau tuberculoză sau care a 

servit recent într-o leprozerie, cum este uneori cazul cu preoţi sau călugăriţe în ţările orientale, şi  

c) Străinilor care prin aparenţa lor puţin igienică par a fi suspecţi din punct de vedere sanitar. Măsurile 

necesare de profilaxie în asemenea cazuri (certificate de deparazitare, etc.) se vor întinde şi asupra bagajelor lor, ceea 

ce este însă greu sau imposibil de controlat pentru consulul ţării. In genere, este deci preferabil ca viza să fie refuzată.  

§ 18. Consulii onorifici care transmit celor de carieră cererile de vize sunt datori să recomande refuzarea 

petiţiei pe temeiul celor arătate la § 17. Ei nu vor refuza viza de-a dreptul, fiind în folosul consulatului de carieră să fie 

avertizat. 

§ 19. Ori de câte ori o viză este refuzată pe temeiul celor arătate la § 17-18 de mai sus, consulul va nota 

cauza refuzului pe petiţia respectivă. El va înscrie numele celui sau celor în cauză, împreună cu motivarea necesară, în 

„Cartea neagră", procedând după cum s-a arătat la Manual II, 4 § 10 sub litera b, fără a raporta însă cazul 

Ministerului. 

§ 20. Dacă cel în cauză ar obţine, pe cale particulară, o autorizaţie specială de intrare în ţară, dată de 

autorităţile competente în neştiinţă de cauză, oficiul respectiv va  refuza totuşi viza, referind cazul pentru hotărâre, 

Ministerului, citând paragraful de faţă în raportul d-sale. 

§ 21. Consulii vor aplica dispoziţiunile cuprinse în § 17-20 de mai sus, cu pricepere, fiind preferabil să 

refuzăm o viză decât să aducem în ţară o boală contagioasă, printr-un străin admis temporar, cu un act de favoare, pe 

teritoriul nostru
a
. 

V. PATENTELE DE SĂNĂTATE 

§ 22. Regulamentul pentru prevenirea bolilor contagioase din 1906 (Mon. Of. nr. 98 din 30 iulie 1906) şi 

Convenţia sanitară internaţională de la Paris din 1926, prevede prezentarea unor patente de sănătate, vizate în regulă, 

de către vasele de comerţ care 
a
 Cele arătate la § 17, lit. b, vor fi aplicate după împrejurări, Ministerul neînţelegând să 

refuze viza, de ex. medicilor care au îngrijit bolnavi suferind de boli contagioase, sau celor care au servit în leprozerii, 

decât în cazurile când ar exista bănuieli că ar putea fi contagioşi, cu obligaţia de a se prezenta organelor sanitare din 

ţară pentru supraveghere medicală - ceea ce se va însemna chiar pe viză, dacă este cazul. 

sosesc într-un port maritim român, asemenea patente fiind prevăzute şi la art. 8 al Legii pentru poliţia maritimă şi 

fluvială din 20 martie 1942 (v. anexa la Manual IV, 13). 

§ 23. Numai bastimentele de război române sunt scutite (conform art. 29 din regulamentul menţionat) de 

asemenea patente
b
 prezentând în schimb certificate eliberate de medicul bordului, contrasemnate de comandant şi 

afirmând sub jurământ: 

a) „Că n-a fost pe bord, fie în momentul plecării, fie în timpul călătoriei, nici un caz de ciumă sau de 

holeră şi nici o mortalitate neobişnuită printre guzgani";  

b) Că o vizită amănunţită a tuturor persoanelor de pe bord, fără excepţie, a fost făcută cu 12 ore cel puţin 

înainte de sosire şi că ea nu a dovedit nici un caz de asemenea boală". 

§ 24. In urma semnării „întocmirii" menţionată mai sus la § 4, lit. c, s-a suprimat viza consulară pe 

patentele vaselor aparţinând multor state cu care avem relaţiuni maritime sau comerciale dezvoltate. Lista ţărilor 

legate figurează în Condica Tratatelor [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I-III, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile 

Statului, Imprimeria Naţională, vol. I, 1938, 354 p; vol. II, 1938, p. 355-687, 88 p.; vol. III, Legăminte din anii 1938-1941 

şi adausuri la volumele I şi II (1354-1937), 1942, 147 p.], condiţiunile stabilite pentru această viză, în cazurile unde ea 

nu a fost suprimată, sunt cuprinse la art. 137-141 din regulamentul consular din 1937. 

Formula cerută pentru viză, va fi de acum înainte, precum urmează: 
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Consulul (general) al României din ................................................  

Văzut şi înregistrat la nr .................................................................  

Acest port este/nu este contaminat de epidemiile prevăzute în Convenţia 

sanitară de la Paris din 21 iunie 1926, ivindu-se cazuri de ................................................................. (ciumă, holeră, 

etc.). 

Localitatea şi data .....................................  

Taxat lei ......................... (moneda ţării respective) conform art ................................................... din tariful 

consular. 

Semnătura şi ştampila oficiului ................................................  

§ 25. Se va observa că viza este dată pe răspunderea personală a consulului, ea va fi refuzată dacă este de bănuit 

că vasul ar putea fi contaminat sau suspect. 

VI. ÎNLESNIRI DE ACORDAT MARINARILOR BOLNAVI DIN MARINA 

COMERCIALĂ 

§ 26. Drepturile ce li se cuvin în ţările semnatare a ultimei convenţii, menţionată mai sus la § 1, sunt 

discutate la Manual IV, 10 § 20-21 sub rubrica „Protecţia marinarului român". 

Oficiile vor mai supraveghea, când se va prezenta cazul, cum se aplică convenţia menţionată mai sus la § 4, 

lit. d, în diferitele porturi ale statelor semnatare, raportând Ministerului orice observaţie ce ar fi de făcut.  

b
 Vasele de război străine trebuie să aibă patente de sănătate în regulă, precum reiese din art. 72 din Legea pentru 

poliţia maritimă şi fluvială (Manual IV, 13 anexa). 

VII. RAPOARTE REZUMATIVE ŞI STATISTICE 

§ 27. In rapoartele lor anuale, oficiile vor cuprinde o anexă sub rubrica deosebită „organizarea 

aerodromurilor şi porturilor circumscripţiei din punct de vedere sanitar" (v. instrucţiunile date la Manual VI, 3). 

Agenţii diplomatici sau consulari se vor documenta personal în această privinţă, prin cercetări discrete sau 

vizite, făcute după înţelegerea luată cu autorităţile competente străine, bucuroase în genere să arate ceea ce au 

înfăptuit, când un reprezentant diplomatic sau consular străin îşi exprimă dorinţa de a se documenta.  

§ 28. La anexa respectivă a raportului anual, se vor alătura unele publicaţii oficiale, statistici sau alt 

material tipărit care ar putea interesa Ministerul nostru al Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Subsecretariatul de Stat al 

Marinei, sau Subsecretariatul de Stat al Aerului (v. şi instrucţiunile date la Manual IV, 16 § 2, 3 şi 9 sub rubrica 

„îndatoriri informative ale consulatelor în porturile maritime şi fluviale").  

§ 29. In oraşele sau porturile (ca de ex. Viena sau Berlin), unde se găsesc mai întotdeauna tineri medici 

români pentru studii şi specializare, consulul este sfătuit să apeleze la concursul unuia dintre ei. Acesta poate va 

binevoi să-l ajute la strângerea materialului (ca: publicaţii sanitare, material de propagandă, etc.) şi chiar în 

redactarea lămuririlor necesare, punând astfel la dispoziţia autorităţilor noastre sanitare, o documentaţie utilizabilă. 

Medicii de bord pe vapoarele româneşti, făcând escală în porturile maritime, vor aduce desigur servicii similare, la 

cererea reprezentantului nostru consular. Ministerul Sănătăţii ar dori să aibă, de pildă, relaţii periodice asupra stării 

de igienă şi asupra măsurilor de profilaxie, de carantină, etc., luate  la aeroportul sau în portul respectiv. 

§ 30. Pe temeiul unor asemenea rapoarte, autorităţile noastre sanitare îşi vor putea da seama de precauţiile 

ce vor trebui luate la sosirea pasagerilor sau mărfurilor de provenienţă străină ce sosesc în România. Convenţiile 

sanitare internaţionale dau de altfel norme, arătând cum trebuie organizate aeroporturile şi porturile, din punct de 

vedere profilactic. 

In ţările occidentale serviciul sanitar este în genere organizat, cel puţin în timp de pace şi linişte socială şi 
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politică, pentru a răspunde tuturor cerinţelor moderne. Astfel însă nu este întotdeauna cazul în porturile Mării Negre 

sau în unele din cele mediteraneene. In asemenea cazuri, este de folos ca reprezentanţii noştri să observe cum sunt 

aplicate dispoziţiunile convenţiilor sanitare menţionate mai sus.  

§ 31. Rapoartele cerute prin aceste instrucţiuni urmează să fie înaintate Ministerului în câte patru 

exemplare, copii de pe ele fiind cerute atât de Ministerul Sănătăţii, cât şi de Subsecretariatul de Stat al  Marinei şi 

Subsecretariatul de Stat al Aerului. 

§ 32. Dispoziţiunile cuprinse în instrucţiunile de faţă trebuind să fie cunoscute şi de consulii onorifici, 

legaţiunile vor avea grijă ca ele să fie traduse în limba ţării respective, copiate la maşina de scris şi trimise oficiilor 

consulare respective, pentru a fi clasate la „Manualul" lor, conform celor arătate la circulara Instrucţiuni Manual nr. 3 

(nr. 48.653 din 18 iunie 1942). 

§ 33. Rapoartele consulatelor onorifice vor fi înaintate Ministerului, prin mijlocirea legaţiunilor respective, 

dacă Ministerul nu hotărăşte altfel. O copie va fi alăturată pentru arhivele legaţiei, raportul trebuind deci să fie trimis 

în cinci exemplare. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise tuturor oficiilor diplomatice şi consulare din străinătate, sub nr. 

80.201/942. 

Ele au fost examinate de Ministerul Sănătăţii, Direcţiunea Igienei Sociale şi de Subsecretariatul de Stat al 

Marinei, fiind găsite conforme vederilor acestor Departamente, precum s-a comunicat sub nr. 56 din 7 august 1942 şi 

nr. 18.315 din 14 octombrie 1942, respective. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca.
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NUMIREA DE CONSULI ONORIFICI33 

(PRECAUŢIUNILE DE LUAT) 

§ 1. Este cunoscut d-lor şefi de misiune şi de oficii, că anumite state orientale şi sub-americane au vândut în 

trecut, titluri consulare şi decoraţiuni, şi aceasta pe o scară foarte întinsă. Asemenea „afaceri" rentabile sunt 

întotdeauna încheiate prin intermediari în ţara respectivă sau peste hotare. Inutil de insistat asupra pagubelor morale 

aduse unei ţări prin asemenea proceduri. 

Toate încercările de a încheia asemenea aranjamente, când ar fi vorba de titluri consulare sau decoraţiuni 

româneşti, vor fi deci semnalate Ministerului prin rapoarte confidenţialei 

§ 2. Din partea acestui Departament am hotărât pe de altă parte, să luăm de acum înainte, următoarele 

precauţiuni: 

a) Nici un consul onorific al României nu va fi numit fără ca şeful de misiune în ţara respectivă să fi dat un 

aviz favorabil în scris, cu toate lămuririle necesare. In principiu, nu va da acest aviz fără să fi avut o întrevedere 

personală cu candidatul propus. Raportul respectiv, însoţit de un referat al Direcţiunii Personalului, va fi prezentat  

spre rezolvare, titularului Departamentului în momentul semnării patentei, urmând să fie clasat apoi în dosarul 

personal al funcţionarului onorific astfel numit;  

b) Postulantul unui titlu consular va completa un interogator, după modelul alăturat. Acest interogator va 

fi trimis Ministerului, însoţit de acte justificative
b
, referinţe şi, dacă este cazul, de avizul ministerului străin, care 

urmează să acorde exequaturul cuvenit. Se vor mai putea alătura recomandaţii date de camere de comerţ sau de alte 

instituţii locale, oficiale sau semioficiale; 

c) Nu se vor numi de acum înainte, funcţionari consulari onorifici ai României, în cazurile când o 

ascendenţă semită ar fi de bănuit; 

d) Un funcţionar consular onorific român nu poate ocupa totodată o sarcină similară străină; 

e) Consulii României trebuie să locuiască neapărat în oraşul lor de reşedinţă;  

f) Este adesea în interesul ţării, să acordăm un titlu de viceconsul fiului, nepotului sau altui succesor al unui 

consul onorific, care va fi adus ţării servicii reale şi a cărui moralitate este afară de orice bănuială. Asigurăm astfel o 

oarecare continuitate, creând o tradiţie în familia agentului consular respectiv. Numai în lipsa unor asemenea 

succesori, pregătiţi în timpul vieţii titularului în funcţiune, se va căuta un candidat  potrivit, în altă parte; 

g) Domnii şefi de misiune sau de oficiu, care au luat obiceiul, dorit de Minister, să însemne într-o cartotecă 

personală şi confidenţială, numele persoanelor suspecte sau duşmănoase ţării, cu care vin în contact în timpul cât 

funcţionează într-un port în străinătate, vor trece în această cartotecă şi numele acelora care intervin pentru obţinerea 

titlului de consul sau decoraţii pentru o altă persoană, îndată ce ar putea exista cea mai mică bănuială că ar putea fi 

vorba de o „afacere". Cartoteca rămânând în 

a
 Incă acum recent, Ministerul a primit o intervenţie verbală stăruitoare şi oarecum suspectă, pentru numirea unui 

consul onorific. Asemenea recomandaţii sunt nedorite, îndată ce nu sunt făcute pe calea normală, prin ministrul 

României din ţara respectivă. 
b
 Formularele necesare sunt trimise legaţiunilor de Direcţia Personalului a Ministerului.  

păstrarea legaţiunii sau consulatului şi după plecarea titularului, succesorul său, care nu poate cunoaşte toate 

împrejurările locale, va găsi astfel o documentaţie interesantă, întemeiată pe experienţa trecutului. Este o metodă bună 

pentru a contribui la continuitatea de conducere a unui oficiu diplomatic sau consular
c
. 

§ 3. Ori de câte ori un titular al acestui Departament ar hotărî pe viitor, în necunoştinţă de cauză, şi poate 

în urma unei intervenţii venită din afară, numirea unui consul onorific, sau ar propune eventual acordarea unei 

decoraţii în condiţiuni suspecte, d-l director al Personalului sau d-l director al Cancelariei Ordinelor, va supune 

Ministerului Afacerilor Străine, un exemplar al instrucţiunilor de faţă şi toate informaţiunile confidenţiale ce au putut 

fi culese, în vederea revenirii eventuale asupra hotărârii luate. 

Bucureşti, 20 februarie 1943. 
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Vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, 

Ministru al Afacerilor Străine, Mihai 

Antonescu 
Red.: G. Crutzescu şi Karadja 

Ad. nr. 9.559/943. 

ANEXA 

ANNEXE AU RAPPORT DE LA 

Légation Royale de Roumanie à . Nr

 ........................ du ..............................  

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Interrogatoire confidentiel à compléter en vue de la nomination d'un Agent 

consulaire honoraire* 

 

1. Nom et prénom .........................................................................  
 

2. Date et lieu de naissance ...........................................................  
 

3. Nationalité, origine ethnique et religion ............  
 

4. Etudes, préparation technique et pratique ...................................  
 

5. Langues connues ........................................................................  
 

6. Détails sur l'activité politique déployée, éventuellement, dans le 

passé ..................................................................................................  

 

7. Autres charges officielles éventuellement détenues par le candidat 

(par exemple à une chambre de commerce, à une association, 

corporation etc.).................................................................................. 

 

8. Préciser si le candidat a occupé ou s'il occupe d'autres fonctions 

consulaires étrangères ........................................................................  

 

c
 Se spunea pe vremuri că ambasadorii abili ca Marschall von Bieberstein [Adolf Hermann Freiherr Marschall von 

Bieberstein] şi V. Wangenheim [Hans Freiherr von Wangenheim], ţineau asemenea cartoteci în care figurau însă şi 

numele funcţionarilor turci câştigaţi politicii germane, uneori fără ca aceasta să fie bănuit de cei neiniţiaţi. Şefii de 

oficii care socotesc util să ţină cartoteci similare, vor hotărî, de la caz la caz, dacă cei însemnaţi ca suspecţi, vor fi 

trecuţi sau nu în „Cartea neagră" (Manual II, 14), sau în „grupa D" a fişierului menţionat la Manual II, 5 A § 18. 

* L'intérrogatoire sera complété à la machine à écrire en double exemplaire, l'un destiné au ministère , l'autre à 

l'office diplomatique respectif. Des formulaires imprimés peuvent être obtenus par la Direction du Personnel de 

l'Administration Centrale. 

Les mêmes formulaires serviront pour les consuls en fonction. 
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9. Adresse privée et numéro de téléphone..................................  
 

10. Préciser si le séjour dans le lieu de résidence actuel est stable 

et ininterrompu................................................................................  

 

11. Date de l'établissement dans le lieu de résidence actuel ......  
 

12. Raison sociale de l'entreprise ou de la maison que le candidat 

dirige et son adresse........................................................................  

 

13. Période pendant laquelle l'entreprise a fonctionné sous la 

direction du candidat ou d'un membre de sa famille.................  

 

14. Relations sur l'activité de l'entreprise et le caractère des 

affaires traitées: 
a) Importation (préciser les marchandises)  ......................  
b) Exportation (préciser les marchandises) .......................  
c) Industrie (préciser les produits)..........  
d) Banque ..................................................  
e) Courtage maritime...............................  

 

15. Adresse et numéro de téléphone du siège du consulat........  
 

16. Combien de pièces seraient destinées à cet office, et quelle 

serait leur valeur locative** ............................................................  

 

17. Un projet de budget, indiquant les dépenses mensuelles 

prévues pour assurer le fonctionnement du Consulat dans de 

bonnes conditions ...........................................................................  

 

18. Dispositions envisagées en vue d'assurer la correspondance 

officielle en langue roumaine, en cas de besoin .......................... 

 

19. Références bancaires .................................................................. 
 

20. Firmes roumaines avec lesquelles le candidat se trouve en 

rapports d'affaires ...........................................................................  

 

21. Références en Roumanie .........................................................  
 

22. Références dans le lieu de résidence ou ailleurs ...................  
 

23. Proche parent (fils, neveu, etc.) qui pourrait assumer la 

responsabilité en cas d'absence du titulaire .................................. 

 

24. Autres informations susceptibles d'intéresser le Ministère ..  
 

Lieu et date Signature.. 
 

OBSERVATIONS DU CHEF DE MISSION AVANT LA NOMINATION 

A compléter par le Ministère des Affaires Etrangères 

Nomination de viceconsul:  ............................... date ................... Décret Nr ...........................  du ... 

Moniteur Officiel No ................. du .........................  
Nomination de consul:  ...................................  date  .....................  Décret Nr .............................  du 

Moniteur Officiel No ................. du .........................  
Nomination de consul Général:  ....................  date  .....................  Décret Nr .............................  du 

 _______________________________________ Moniteur Officiel Nr ................. du .......................  

** En dehors du bureau personnel du Consul, deux pièces seraient généralement suffisantes, pour une 

chancellerie et une salle d'attente. 
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OBSERVATIONS DU CHEF DE MISSION DEPUIS LA NOMINATION 

OBSERVATIONS DU MINISTERE

Exequatur: date  ...........................................................  
Rapport de la Légation de  .......................................... 

 .............  du  ........  
Nr .......................  

 .....  du  ...........  

 

Décorations Roumaines: 
Décret Nr  ..........  

 

 .......  du  .................  
 //  // 
 //  // 
 //  // 
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ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA ÎNSĂRCINĂRILOR PRIMITE 

DE LA ŞEFII IERARHICI
34

 

Se atrage atenţia tuturor funcţionarilor, ţinând de acest Departament asupra adăugirii aduse art. 242 şi 243 

din Codul Penal din Decretul-lege nr. 877 din 30 noiembrie 1942 (Mon. Of. nr. 282 din 1 dec. 1942). 

Funcţionarii răspunzători pentru ţinerea unui exemplar al Manualului vor avea grijă să facă o însemnare 

cuvenită în marginea articolului respectiv din exemplarul Codului Penal păstrat în biblioteca oficiului respectiv:  

Art. I. La art. 242 din Codul Penal se adaugă următoarele aliniate: 

„Se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 6 luni la un an şi amendă de la 2.000-5.000 lei: 

1. Avocatul public din a cărui neglijenţă se amână în mod inutil un proces şi din această cauză statul 

suferă o daună nerecuperabilă în cursul acelui proces, ori se pierde un proces al cărui rezultat favorabil în folosul 

statului rezultă învederat din acte, precum şi inspectorul contenciosului respectiv, care are cunoştinţă şi nu sesizează 

pe ministrul Justiţiei despre existenţa unui asemenea fapt. 

2. Funcţionarul public care, având obligaţia legală de a dispune asupra trimiterii dosarelor cerute de 

instanţele penale, omite sau întârzie fără just motiv să dea dispoziţii de trimiterea unor asemenea dosare, precum şi 

funcţionarul public care, primind însărcinarea de a trimite un dosar cerut de instanţele penale, întârzie mai mult de 8 

zile de la primirea însărcinării, trimiterea unui asemenea dosar sau îl trimite incomplet şi prilejuiesc prin acestea 

amânarea unui proces-verbal. 

Dacă faptele prevăzute la punctele 1 şi 2 s-au săvârşit în condiţiunile art. 251 sunt socotite crimă de luare de 

mită. 

In cazul prevăzut de punctul 1, acţiunea publică se pune în mişcare numai la cererea ministrului Justiţiei, 

sesizat de inspectorii contencioaselor publice". 

Pe lângă pedepsele prevăzute mai sus, instanţa va pronunţa obligatoriu, în toate cazurile, şi destituirea din 

funcţiune. 

Art. II. La art. 243 din Codul Penal se adaugă următoarele aliniate, cu următorul cuprins:  

„Cu aceeaşi pedeapsă va fi pedepsit şi funcţionarul public care nu dă urmare sau întârzie să îndeplinească 

şi să desăvârşească un act al funcţiunii sale, pentru care a primit o specială însărcinare de la şefii săi ierarhici.  

Dacă faptele prevăzute de aliniatele precedente s-au săvârşit în condiţiunile art. 251 sunt socotite crimă de 

luare de mită". 

Pe lângă pedepsele prevăzute mai sus, instanţa va pronunţa obligatoriu, în toate cazurile, şi destituirea din 

funcţiune. 

Dat în Bucureşti, la 30 noiembrie 1942. 

ANTONESCU 

Mareşal al României 

şi 

Conducătorul statului 

Ministrul Justiţiei, 

Ion C. Marinescu 

Nr. 3.477 

Ad. nr. 102.214/942 

CUMPĂRAREA DE CĂRŢI PENTRU MINISTER
35

 

In scopul unei cât mai bine şi complete dotări cu cărţi, publicaţiuni, etc., a bibliotecii acestui Minister şi 

pentru ca pe viitor să se evite rătăcirea cărţilor şi publicaţiunilor cumpărate de Minister, avem onoarea a vă face 

cunoscut că de la primirea prezentei, nici o carte, publicaţiune, etc., nu va mai fi cumpărată de acel oficiu pentru 

nevoile acestui Minister, decât la cererea bibliotecii Ministerului, care este singura autorizată a comanda şi primi 

cărţi, publicaţiuni, etc.. 
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Direcţiunea Contabilităţii nu va mai rambursa pe viitor costul publicaţiunilor cumpărate, decât cu 

atestarea primirii lor, de către biblioteca Ministerului, pe numele căreia urmează a fi trimisă orice carte, publicaţiune 

etc., ce se va cumpăra pentru acest Departament. 

Oficiile sunt rugate ca atunci când cer rambursarea unei sume plătite pentru cumpărarea de cărţi, etc., să 

indice neapărat atât numărul adresei cu care s-a cerut de Minister, cât şi numărul raportului cu care s-au trimis cele 

cumpărate. 

Circulara de faţă trebuie interpretată în sensul că pentru cumpărarea cărţilor, publicaţiunilor, ziarelor 

etc., cu caracter de urgenţă, care privesc sau interesează politica ţării, organizarea viitoarei păci  sau se epuizează 

repede, nu mai este nevoie de aprobarea prealabilă a Ministerului.  

p. Ministrul Afacerilor Străine, Gh. Lecca 
p. Director, I. Stănescu

36
 

Ad. nr. 28.817/943.
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COLONIILE ROMÂNE ÎN STRĂINĂTATE
37

 

(PROTECŢIA DIPLOMATICĂ ŞI CONSULARĂ) 

I. INTRODUCERE 

§ 1. Agenţii diplomatici şi consulari sunt rugaţi să dea o deosebită atenţie coloniilor române în străinătate, 

oricând acestea sunt alcătuite, cel puţin în parte, din români de origine încă conştienţi de obârşia lor şi doritori să 

menţină legătură cu vechea patrie şi să-şi păstreze limba şi tradiţiile româneşti. 

II. ÎNFIINŢAREA DE CONSULATE 

§ 2. Pentru a strânge legăturile între legaţiunile ţării şi coloniile române, în diferite localităţi, Ministerul 

este în principiu dispus să urmeze în măsura putinţei, precedentul ce am stabilit mai înainte în diferite părţi ale lumii 

(de ex. la Sao Paolo, Cleveland, etc.), numind consuli de carieră sau cel puţin onorifici în centrele unde locuiesc 

români în număr mai mare. 

§ 3. Legaţiunile vor face propunerile necesare, când va fi cazul, observând normele stabilite la Manual VI, 

23. 

In alegerea unor reprezentanţi consulari onorifici numiţi în primul rând pentru a menţine legăturile 

coloniei cu vechea patrie, se va da preferinţă notabililor de origine românească (cetăţeni români sau străini), cu 

condiţia ca aceştia să se bucure de reputaţia, prestigiul şi situaţia materială necesară. 

§ 4. In asemenea cazuri, d-nii miniştri sunt rugaţi să nu propună de-a dreptul acordarea unui titlu de 

consul general sau consul, fiind preferabil ca cel ales să fie numit mai întâi într-un grad modest de viceconsul onorific, 

oficiul de înfiinţat putând fi un viceconsulat sau consulat după importanţa localităţii şi interesele noastre locale. 

Primind la început un grad mai mic, guvernul va putea răsplăti mai târziu, prin înaintare, serviciile efectiv aduse. 

III. ASOCIAŢII CULTURALE CU SCOP NAŢIONAL 

§ 5. înfiinţarea unor asociaţii culturale române, fără scopuri sau tendinţe politice şi având drept menire 

menţinerea legăturilor cu România, este adesea în interesul ţării. Iniţiativa trebuie să vină, ca regulă, din partea 

fruntaşilor coloniei locale. Asemenea asociaţii vor fi susţinute de legaţiunile şi consulatele noastre, după ce se va fi 

obţinut aprobarea Ministerului (v. mai jos § 7), cât timp instituţiile proiectate sau în fiinţă nu fac politică, activitatea 

lor fiind totodată conformă sentimentelor de lealitate şi de deferenţă datorită ţării străine amice în care vor funcţiona.  

§ 6. înainte deci de a da vreun sprijin personal sau oficial unor asemenea asociaţii, agentul diplomatic sau 

consular competent va avea grijă să stabilească: 

a) dacă persoanele sub conducerea cărora ar funcţiona societatea îndeplinesc într-adevăr toate 

condiţiunile necesare; 

b) dacă asociaţia este bine văzută de autorităţile străine, centrale sau locale; 

c) dacă asociaţia ar căpăta o personalitate juridică legală, în ţara respectivă, punct important pentru buna 

administrare a fondurilor ce va mânui eventual;  

d) dacă cel puţin majoritatea membrilor asociaţiei este de origine românească, cu tendinţe patriotice şi 

naţionaliste;
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e) un punct important mai este ca asociaţia proiectată sau în fiinţă se nu aibă (insistăm iarăşi asupra 

acestui punct) tendinţe politice din punct de vedere intern românesc sau internaţional.  

§ 7. Dacă aceste condiţiuni sunt îndeplinite, se vor înainta Ministerului toate lămuririle necesare, oficiul 

respectiv alăturând un proiect de statute (sau statutele asociaţiilor în fiinţă, în cazurile când aceasta nu s -a făcut până 

acum), lista conducătorilor (comitetului) şi informaţiuni precise asupra acestor persoane. Se va mai alătura, dacă este 

cazul, bilanţuri, proiecte de buget, etc. 

Asemenea rapoarte vor fi întotdeauna trimise Ministerului în 4 exemplare, împreună cu toate anexele, 

deoarece ele urmează să fie comunicate de acest Departament şi Ministerului Propagandei, Serviciului Migraţiunilor 

al Ministerului Muncii şi Academiei Române, pentru documentare. Informaţiile despre membrii comitetului vor 

cuprinde când ar fi cu putinţă un interogator, dând aceleaşi lămuriri ca cele arătate în formularele date ca anexă la 

Manual VI, 23. Consulatele onorifice vor avea grijă să înainteze rapoartele lor, ca mai întotdeauna, pe cale ierarhică, 

adăugând un exemplar pentru legaţie. 

§ 8. Numai după ce Ministerul va fi dat aprobarea necesară, în urma raportului menţionat, va fi îngăduit 

reprezentanţilor oficiali ai ţării sau altor funcţionari făcând parte din oficiul diplomatic sau consular respectiv, să 

accepte un titlu de preşedinte de onoare, să facă parte dintr-o asemenea asociaţie sau să dea sprijin, asistând la 

întruniri, şedinţe sau festivităţi proiectate. 

§ 9. Asociaţiile aprobate de Minister vor fi sprijinite de agenţii diplomatici şi consulari. Aceştia vor menţine 

în măsura putinţei, un contact strâns cu preşedinţi, secretarii şi membrii comitetului, ascultând cu interes doleanţele şi 

dezideratele lor, care vor fi raportate Ministerului, dacă este cazul. Reprezentanţii ţării se vor feri însă a lua parte la 

neînţelegerile ce s-ar putea ivi în sânul acestor asociaţii. Dacă încercările de mediaţiune n-ar avea sorţi de izbândă, nu 

va rămâne altă cale decât să retragem orice protecţie sau sprijin oficial.  

Membrii legaţiunilor şi consulatelor vor asista, în măsura putinţei la toate manifestările naţionale, slujbe 

religioase, serbări, conferinţe, bazare, etc., organizate de asociaţii aprobate de Minister. In caz de neputinţă de a asista 

personal, reprezentantul ţării va delega alt funcţionar al oficiului pentru a-l reprezenta, oricând ar fi posibil. 

Cheltuielile de deplasare eventual necesare, vor putea fi solicitate anticipat de la Minister, conform normelor stabilite 

la Manual V, 5 şi V, 6. 

§ 10. Este mai ales de dorit ca sentimentul naţional să fie încurajat prin festivităţi sau alte întruniri, 

organizate cu ocazia marilor sărbători naţionale sau religioase. Şefii şi membrii uficiilor ca şi notabilii coloniei, vor da 

desigur sprijinul lor bănesc pentru asemenea serbări, când ar fi necesar. 

§ 11. Agenţii diplomatici şi consulari vor avea în vedere dispoziţiunile cuprinse în Decretul-lege nr. 953 din 

28 octombrie 1941, menţionat în Manual VI, 11 raportând Ministerului după putinţă, orice manifestări naţionale sau 

cel puţin care au avut loc, în cazurile când n-ar mai fi posibil sau de vreun folos practic ca Ministerul Propagandei 

Naţionale să dea un aviz
a
. Legea menţionată va fi deci, interpretată de oficiile diplomatice şi consulare în spiritul ei 

adevărat, mai mult decât în litera ei. 

a
 În practică, aceasta n-ar fi măcar posibil în cazul unor serbări organizate de pildă la Cleveland, la Sao Paolo sau alte 

localităţi îndepărtate de România. 

IV. ROMÂNII ÎN STRĂINĂTĂŢI ŞI MINORITARI 

§ 12. In regiunile unde sunt stabiliţi numeroşi cetăţeni de origine română,  emigraţi de mai multe generaţii 

şi care au pierdut orice conştiinţă naţională (deşi mai pot fi uneori cetăţeni români), uitând adesea până şi limba 

strămoşească, orice propagandă culturală sau sforţări pentru a reînvia sentimente trecute, nu va aduce roade, fiind 

deci de prisos. Oficiile vor avea acest fapt în vedere, înainte de a propune cumva ca statul să facă jertfe sau să 

înfiinţeze de exemplu biblioteci sau şcoli. Aceştia ar fi putut aduce poate foloase pe vremuri, acum ar veni prea târziu. 

Nu vom încerca să înviem ceea ce este mort, ci să păstrăm ceea ce mai este în viaţă.  

§ 13. Asociaţiile sau aşa zisele colonii care deşi poartă o denumire românească, sunt de fapt alcătuite din 

minoritari, neavând legături sufleteşti serioase cu neamul românesc, nu pot fi privite decât cu interes mărginit de 



VI, 26 

949 

 

 

autorităţile noastre. Ministerul dezaprobă mai ales folosirea numelui de „colonia românească" în asemenea cazuri, 

precum s-a văzut uneori în trecut. 

V. PROTECŢIA DIPLOMATICĂ ŞI CONSULARĂ 

§ 14. O parte din principiile de bază sunt arătate la: 

Manual III, 6 „Asistenţa judiciară şi consultaţii juridice"
b
; 

Manual VI, 2 „Intervenţiuni solicitate şi reclamaţiuni prezentate legaţiunilor şi consulatelor" şi la;  

Manual II, 27 „Emigranţii români în străinătate". 

§ 15. In aplicarea instrucţiunilor date, grija agenţilor diplomatici şi consulari se va îndrepta, cum este 

firesc, în primul rând către cetăţenii sau emigranţii de origine etnică română.  

Demne de solicitudine şi de poveţe sunt asemenea persoane chiar în cazurile când - din punct de vedere 

juridic - nu mai au drept la protecţia noastră, nemaifiind cetăţeni români
c
. 

Acest principiu a fost dezvoltat în mai multe capitole din Manualul de faţă, de exemplu III, 6 § 3, III, 15 § 4, 

II, 3 A § 12, II, 3 B § 38 şi VI, 14. 

§ 16. Singurul fapt că un individ este de origine românească nu-i dă totuşi în sine nici un drept de protecţie 

deosebită, cât timp nu este de prezumat că îndeplineşte 
b
 „Au jus avocandi est lié la protection des nationaux contre les 

actes illégitimes des autres Gouvernements, qui se traduit par une série de faits qui peuvent affecter des formes très 

variées. Une autre manifestation de cette faculté de conservation, appliquée aux membres d'une nation qui résident en 

dehors est en grande partie le droit international privé, qui détermine les limites dans l'espace de chaque compétence 

législative et qui peut être formulé dans la législation interne ou dans les conventions internationales", spune 

Bustamante în Droit intern. publ., I, p. 206 [Antonio Sanchez de Bustamante y Sirven, Droit international public, Tome 

I, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1934, 626 p.]. 
c
 În timpul războiului actual de pildă, numeroase românce de origine, măritate cu cetăţeni polonezi, mai ales 

marinari, şi nemaiavând drept la naţionalitatea română, au găsit astfel, cu drept cuvânt, sprijin la consulatele noastre 

din Germania, înapoierea lor în România fiind înlesnită şi uneori chiar plătită de funcţionarii noştri (v. Manual V, 3 § 

4), după ce au fost expulzate din casele lor la Gdynia şi aiurea, de trupele germane.  

şi alte condiţiuni de onoare, cinste şi bună credinţă (v. de exemplu cele arătate la Manual VII, 16 § 8-9, VI, 2 § 17 şi III, 

6 § 2). 

§ 17. Ministerul lasă pe seama înţelepciunii agenţilor să hotărască ce sprijin şi ajutor vor trebui acordate în 

fiecare caz ce se iveşte. In interesul propriu al funcţionarului competent, este însă de dorit ca toate cazurile de 

protecţie refuzate să fie aduse la cunoştinţa Ministerului împreună cu toate lămuririle trebuincioase sau cel puţin ca 

un pro-memoria sau o rezoluţie motivată să fie lăsată la dosar, făcându-se totodată o însemnare la rubrica 10 din fişa 

de înmatriculare respectivă, dacă este cazul (v. Manual II, 5 A § 24). 

§ 18. In ceea ce priveşte atitudinea oficiilor faţă de emigranţi şi alţi cetăţeni minoritari, originari din 

România, ne referim la cele arătate la Manual II, 2 § 11. Aceştia vor fi trataţi de agenţii noştri cu omenie, având drept 

la sprijin şi protecţie în măsura stabilită de legile noastre interne, de tratatele internaţionale de care statele străine 

sunt legate faţă de România, de principiile de drept internaţional recunoscute şi de instrucţiunile cuprinse în Manualul 

de faţă sau date pentru fiecare caz ce s-ar ivi. 

§ 19. Naţionalitatea dă individului, ca şi întreprinderii de altfel, un asemenea drept de protecţie consulară 

şi diplomatică. 

Acest sprijin se dă fără a se lua în seamă originea sau religia petiţionarului. Numai noi suntem competenţi a 

decide în ce măsură vom uza de acest drept al nostru de a da protecţie
d
, cerând ca drepturile noastre să fie respectate. 

Chestiunea dacă un cetăţean român este arian sau nu şi dacă este român sau minoritar şi toate problemele 

în legătură cu statutul său personal, sunt de drept intern, căzând sub prevederile art. 2, alin. 2 din Codul nostru Civil. 

Nu admitem nici o ingerinţă străină în această materie. 

§ 20. Aceasta este teza noastră în drept. Ministerul ştie prea bine că ea n-a fost şi nu este respectată 
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pretutindeni - fapt este totuşi că n-am renunţat la acest principiu, nici tacit nici formal.  

Dacă am face altfel, lăsând pe seama străinilor să hotărască în ce cazuri sau în ce măsură cetăţenii noştri 

vor trebui proteguiţi sau apăraţi, ar fi de aşteptat ca nedreptăţi să fie săvârşite nu numai în dauna minoritarilor 

noştri. Românii de origine ar putea suferi şi ei un tratament similar, protestările noastre nemaifiind luate în seamă 

dacă n-am fi ştiut să ne apărăm drepturile la timp. N-ar fi primul caz de acest fel cunoscut în relaţiile între naţiuni. 

§ 21. Istoria diplomatică ne arată numeroase exemple de aplicare a acestui principiu; sa văzut astfel 

protecţia efectivă a preoţilor, călugărilor şi congregaţiilor catolice în Turcia, în cadrul capitulaţiunilor, date pe 

vremuri de Franţa anti-clericală şi de Italia în conflict cu Vaticanul - politică care nu putea decât să sporească 

prestigiul acestor ţări în Orient
152

. 

Este de prevăzut că diplomaţia românească va urma aceleaşi principii după războiul de faţă sau îndată ce 

împrejurările îi vor permite.

                                                        
d Vezi însă excepţia la această regulă, arătată la Manual VI, 2 § 10 şi 11. 
e Un alt exemplu demn de citat când o categorie de cetăţeni, persecutaţi în patrie, s-a bucurat totuşi de o 

protecţie diplomatică şi consulară normală peste hotare, este atitudinea Germaniei naţional-socialistă faţă de 

evrei. Cu toate că politica antisemită urmată de acea ţară a fost uneori lipsită  de consecvenţă, s-a constatat 

totuşi în România ca şi în alte ţări că diplomaţia germană nu admitea, uneori cel puţin, ca măsurile luate de 

guvernele respective în contra propriilor lor evrei să fie aplicate şi supuşilor germani de origine izraelită.  
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Atârnă pe de altă parte de prestigiul diplomaţilor şi consulilor noştri şi de situaţia politică generală, în ce 

măsură protecţia ce vom da în cadrul convenţiunilor în vigoare va fi efectivă sau nu.  

§ 22. Intre timp, agenţii diplomatici şi consulari vor avea grijă să semnaleze Ministerului toate cazurile de 

nedreptate sau persecuţie săvârşite în dauna cetăţenilor români, indiferent de obârşia sau religia acestora, îndată ce-i 

ajung la cunoştinţă - comunicând toate amănuntele trebuincioase. Aceasta va fi mai ales cazul, când s-ar constata o 

discriminare în dauna cetăţenilor români. 

§ 23. Dacă suntem deci datori să ne apărăm membrii coloniilor cât timp aceştia sunt într-adevăr cetăţeni 

români, este în interesul ţării ca emigranţii şi alţi români „de proastă calitate", indiferent de originea sau religia lor, 

să dobândească în măsura putinţei, o naţionalitate străină, căzând astfel sub prevederile art. 36, punctul 1 al Legii 

naţionalităţii din 1939 sau ca ei să săvârşească alte acte, atrăgând după sine pierderea naţionalităţii române, după 

cum s-a arătat pe larg la Manual II, 3 B, II, 5 B, IV, 2 şi IV, 3. 

§ 24. Amintim însă din nou că asemenea eliminări de cetăţeni indezirabili nu trebuie făcute decât pe cale 

legală, conform dispoziţiunilor române în vigoare în acel moment, şi că nu vom putea refuza întotdeauna înapoierea 

eventuală în ţară a unui individ plecat cu paşaport naţional, fie el cetăţean român sau nu, dacă autorităţile străine 

competente cer ca să-l reprimim (v. Manual II, 6 § 7). 

§ 25. îndată ce un individ va fi săvârşit acte atrăgând după sine pierderea naţionalităţii române, de plin 

drept sau în urma unui jurnal al Consiliului de Miniştri sau altfel, sau chiar dacă va fi renunţat numai la 

naţionalitatea română (v. Manual III, 

2) , agenţii diplomatici şi consulari vor fi foarte prudenţi în acordarea protecţiunii oficiale eventual solicitate. 

Ei vor cere când va fi cu putinţă instrucţiuni prealabile de la Minister, dând totodată amănuntele necesare, pentru ca 

hotărârea luată în ţară să fie dată în deplină cunoştinţă de cauză.  

VI. SERVICIUL MILITAR ŞI CONCENTRĂRI 

§ 26. Experienţa ne arată că numeroşi români emigranţi în străinătate şi mai ales copiii acestor români, 

născuţi departe de ţara lor de origine, doritori să-şi păstreze cetăţenia română, cu gândul de a se înapoia odată în 

patrie (aducându-ne uneori capitaluri însemnate), sunt aproape siliţi să devină cetăţeni străini, din cauza 

imposibilităţii în care se găsesc de a-şi îndeplini obligaţiunile militare stabilite de legile noastre
f
. 

Bugetul statului nu ne îngăduie în genere să-i plătim, cum fac multe ţări, spesele de drum până în România 

şi înapoi la vetrele lor în străinătate, unde au adesea familii şi mijloace de trai asigurate. Pierdem astfel şi cetăţeni „de 

calitate bună", ceea ce este în dauna neamului.  

§ 27. Aceasta este o problemă care va trebui rezolvată pe cale legală, îndată după sfârşitul războiului, 

nefiind în interesul ţării să pierdem astfel numeroşi cetăţeni buni, trecuţi nesupuşi la recrutare sau concentrare în 

rolurile militare respective. Termenele lungi de 
f
 Marele Stat Major a ţinut seama de cele astfel arătate, în circulara 

nr. 916.000 din 30 octombrie 1942 (Manual IV, 2), românii aflaţi în alte continente nefiind obligaţi a se înapoia în ţară 

(v. adresa M.St.M. nr. 938.158 din 26 ianuarie 1943). Pentru interpretarea cuvintelor „alte continente decât Europa", 

v. Manual IV, 3 § 8. 

prescripţie pentru asemenea delicte militare fiind cele prevăzute la art. 483 din Codul de Justiţie Militară (v. Manual 

IV, 3 § 10), grăbim prin dispoziţiunile în vigoare înstrăinarea desăvârşită a românilor emigraţi, în loc să facem, când 

este cazul, sforţări şi chiar jertfe pentru a păstra printre ei sentimentul naţional şi de dragoste pentru vechea patrie.  

§ 28. Până ce vom fi soluţionat această problemă şi până ce departamentele competente din ţară se vor afla 

în posibilitate de a da la nevoie un serios sprijin efectiv coloniilor noastre în ţările transoceanice (cum fac alte ţări 

uneori mult mai sărace ca a noastră, ca de exemplu: Finlanda, Norvegia şi Spania, pentru a nu vorbi de: Germania, 

Italia, Suedia şi Elveţia), este firesc ca străduinţele legaţiunilor noastre din U.S.A., Brazilia şi celelalte republici din 

America de Sud sau Centrală, în Franţa sau în alte ţări, nu vor putea aduce roadele dorite, procesul de înstrăinare 

sufletească a românilor emigraţi, neputând fi oprit.  
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§ 29. Instrucţiunile de faţă (întregind cele din Manual II, 27 „Emigranţii români în străinătate") au fost 

date, în împrejurările actuale, mai ales cu scopul de a menţine această problemă deschisă, până ce va fi cu putinţă să o 

dezlegăm. Vom forma însă de pe acum în această materie, o doctrină a Ministerului nostru, conformă intereselor 

permanente ale ţării. 

§ 30. Normele arătate prin capitolul de faţă aplicându-se tuturor oficiilor române, legaţiunile vor avea 

grijă să le traducă în măsura nevoilor pentru uzul consulatelor onorifice în subordine, ele urmând să  fie păstrate în 

exemplarele lor prescurtate din Manual. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate sub nr. 9.559 din 1943. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca
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RĂSPÂNDIREA ÎN STRĂINĂTATE DE CALOMNII SAU ŞTIRI 

DĂUNĂTOARE ROMÂNIEI
38

 

§ 1. Agenţii noştri în străinătate, mai ales cei diplomatici, au adesea neplăcuta datorie să facă remonstrări 

sau să protesteze verbal sau în scris, contra răspândirii, în genere prin presă, a unor ştiri calomnioase şi duşmănoase 

îndreptate contra României, contra guvernului, administraţiei sau poporului nostru.  

§ 2. Reprezentanţii ţării primesc în asemenea cazuri instrucţiunile necesare asupra atitudinii ce vor lua şi 

măsurilor socotite necesare după ce vor fi trimis Ministerului toată documentaţia necesară. 

§ 3. In asemenea cazuri, este totuşi de folos ca d-nii şefi de misiune, şi de oficii, să aibă în vedere 

dispoziţiunile art. 224 şi 225 din Codul Penal, care prevăd sancţiunile aplicate acelor care, pe teritoriul statului 

român, comit acte duşmănoase similare, de natură a vătăma relaţiunile amicale internaţionale ale României cu alte 

state. 

§ 4. Agenţii diplomatici şi consulari nu vor lipsi, când cazul s-ar putea ivi, să mai amintească celor în drept 

cuprinsul art. 226 din Codul nostru Penal, care prevede că acţiunea penală pentru „delictul contra bunelor relaţiuni 

internaţionale", nu poate fi pus în mişcare decât dacă reciprocitatea este asigurată şi pentru statul român,  prin legile 

statului străin, contra căruia este îndreptată propaganda.  

§ 5. In legătură cu tratamentul persoanelor vinovate de o atitudine duşmănoasă în contra României, 

Ministerul aminteşte dispoziţiunile date în acest Manual sub nr. II, 14, II, 5 B, II, 23 şi II, 25. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate sub nr. 7 .690/1943. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca
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NIMICIREA HÂRTIILOR ADMINISTRATIVE INUTILE ŞI VOLUMINOASE
39

 

I. INTRODUCERE 

§ 1. Problema păstrării arhivelor administrative şi consulare vechi, foarte voluminoase la unele legaţiuni şi 

mai ales oficii consulare, pricinuieşte funcţionarilor competenţi cele mai serioase dificultăţi.  

In aşteptare ca întreaga problemă a arhivelor publice să fie studiată şi rezolvată printr-un regulament 

general pentru toată ţara, elaborat de Direcţiunea Generală a Arhivelor Statului, lucrând în deplin acord cu toate 

administraţiile superioare române, am stabilit deocamdată următoarele norme care vor fi riguros urmate, atât de 

oficiile diplomatice, cât şi de cele consulare. 

II. PRINCIPII GENERALE DE URMAT 

§ 2. Funcţionarii oficiilor ţinând de acest Departament vor observa următoarele principii de bază, înainte de 

a distruge (sau vinde ca maculatură), vreo hârtie făcând parte din arhivele oficiale pentru buna păstrare a cărora sunt 

răspunzători: 

a) Ca nici un pachet de hârtii sau dosare să nu fie nimicit sau înstrăinat înainte ca fiecare act sau însemnare 

să fie întâi examinat şi verificat de un funcţionar răspunzător, arătat în procesul-verbal menţionat mai jos (v. § 2, lit. e); 

De asemenea să nu fie distrus: 

b) Nici un act făcând parte din arhiva politică a unui oficiu (v. Manual VI, 31), instrucţiunile de faţă 

aplicându-se numai la arhiva administrativă şi consulară; 

c) Nici un act stabilind un principiu sau alcătuind instrucţiuni principiale date de Minister, fie ele perimate 

sau nu, şi; 

d) Nici un act făcând parte din dosarul unei chestiuni care a pricinuit vreo reclamaţiune (întemeiată sau 

nu), vreo denunţare, discuţie, contestaţie sau anchetă; 

e) Un proces-verbal, după modelul alăturat (v. anexa), să fie întocmit în trei exemplare originale de câte ori 

se procedează la eliminarea unor acte vechi şi inutile. Primul exemplar din acest proces-verbal va fi păstrat în arhivele 

oficiului respectiv, al doilea exemplar va fi înaintat Ministerului pentru păstrare, al treilea exemplar fiind destinat 

Direcţiunii Generale a Arhivelor Statului, unde urmează să fie depus, prin mijlocirea acestui Departament.  

III. CE ARHIVE VOR FI DISTRUSE SAU VÂNDUTE 

§ 3. Următoarele acte vor fi nimicite sau vândute ca maculatură: 

A. După trei ani împliniţi 

a) Petiţiunile şi corespondenţa referitoare la viza certificatelor de origine, vechi de cel puţin trei ani 

împliniţi (în momentul de faţă, deci, cele referitoare la mărfuri importate în România până la sfârşitul anului 1939); 

b) Toate actele de transmitere şi copiile de telegrame în clar, înaintând buletine de epizotii, buletine 

sanitare, sau alte publicaţii tipărite sau hectografiate sau înştiinţări române sau străine, lipsite de orice interes 

permanent; 

c) Toate actele privind transmisiunea de acte judiciare, comisii rogatorii şi alte chestiuni similare, întrucât 

recipisele de primire ale acestor acte au fost transmise în mod normal autorităţilor sau persoanelor în drept, cu 

condiţiunea ca aceste transmisiuni să nu fi dat loc la nici un fel de reclamaţiuni sau contestaţii.  

B. După cinci ani împliniţi 

d) Petiţiile şi corespondenţa referitoare la vizele de intrare în România, acordate cetăţenilor străini (în 

afară de apatrizi), vechi de cel puţin cinci ani (în momentul de faţă, deci pentru vize acordate până la sfârşitul anului 

1937); 

Excepţie: Procedând la trierea hârtiilor prevăzute la lit. d., nu se vor distruge: 
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1. Petiţiile şi corespondenţa referitoare la vizele refuzate pentru o cauză sau alta şi 

2. Petiţiile şi corespondenţa referitoare la vizele acordate unor persoane care au fost trecute ulterior în 

„Cartea neagră" (Manual II, 14), fiecare petiţie va fi deci verificată cu Cartea neagră (cartoteca), înainte de a fi 

distrusă; 

Actele arătate sub 1 şi 2 vor fi trimise, dacă aceasta nu s-a făcut deja, cu raport deosebit, Ministerului, 

împreună cu fotografiile persoanelor respective aflându-se la dosar, pentru a fi depuse la Siguranţa Generală, spre 

păstrare şi documentare. 

e) Toate actele vechi de cinci ani împliniţi, tratând despre concediile, permisiunile sau alte chestiuni 

personale privind funcţionarii oficiului sau oamenii de serviciu (cu condiţia ca funcţionarii sau salariaţii respectivi să 

nu mai facă parte din oficiul respectiv); 

f) Copiile de pe statele lunare de serviciu, înaintate Ministerului în fiecare lună;  

g) Toate cererile de extrase de stare civilă şi minutele de adrese de transmisiune a unor asemenea acte. 

Nu se vor distruge însă dosarele privind actele însăşi de stare civilă, ele urmând, de la primirea 

instrucţiunilor Manual III, 12 § 19-20, să fie strânse cu cea mai mare grijă în dosare şnuruite şi sigilate, cum cere legea 

şi cum procedează şi oficiile de stare civilă în interiorul ţării. 

C. Actele de contabilitate 

h) Actele referitoare la contabilitate, rapoarte, adrese date de Minister, borderouri, chitanţe şi alte acte 

justificative, precum şi registrele de casă şi actele de contabilitate vor fi distruse (nu însă registrele de intrare şi ieşire 

sau cele de înmatriculare), după ce vor fi fost verificate de Curtea de Conturi şi după ce Ministerul va fi dat 

instrucţiunile necesare pentru fiecare caz în parte. 

Regula generală este că aceste instrucţiuni pot fi date de Minister, după un termen de 10-15 ani. 

Excepţie: Instrucţiunile principiale date de Minister şi corespondenţa la care vor fi putut da loc rapoartele 

rezumative şi statistice, vor fi trimise în ţară pentru a fi depuse la Arhivele Statului odată cu distrugerea dosarelor 

menţionate sub această literă (h). 

De asemenea, toate actele, chitanţele, etc., privind întrebuinţarea fondurilor secrete, serviciului propagandei 

şi alte chestiuni similare de natură strict confidenţială, nu vor fi în nici un caz distruse . 

D. Alte acte administrative inutile 

i) Şefii de misiune şi de oficiu sunt competenţi a face oricând Ministerului propuneri pentru nimicirea altor 

dosare administrative învechite şi inutile.  

Asemenea propuneri vor fi înaintate în dublu exemplar, arătându-se clar de ce fel de acte este vorba în dosarul 

propus pentru nimicire. 

Ministerul a luat această dispoziţie, avându-se în vedere că suntem încă departe de o clasare uniformă a 

dosarelor tuturor oficiilor. Ministerul nu poate cunoaşte deci toate dosarele administrative vechi ce ar putea fi de fapt 

distruse, norme generale şi complete neputând fi încă stabilite în această materie.  

IV. TELEGRAME CIFRATE 

§ 4. Normele stabilite şi date de Direcţiunea Cifrului sunt clasate în casa de bani a oficiilor, conform celor 

arătate la Manual VI, 29 ele fiind secrete şi trebuind să fie urmate cu cea mai mare atenţiune.  

V. CÂND SE VA EFECTUA TRIAJUL ACTELOR ŞI NIMICIREA 
CELOR INUTILE ? 

§ 5. Lucrările pregătitoare pentru îndeplinirea instrucţiunilor de faţă vor începe îndată, sarcina dată 

trebuind să fie complet terminată şi procesele-verbale prevăzute mai sus la § 2, lit. e, înaintate Ministerului cel mai 

târziu pe data de 31 decembrie 1943. 

Pe viitor, începând cu anul 1944, lucrările respective vor fi efectuate, procesele- verbale fiind înaintate 
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Ministerului până la data de 30 iunie a fiecărui an. 

VI. RĂSPUNSURI PENALE 

§ 6. Pentru ştiinţă, se atrage atenţiunea funcţionarilor competenţi asupra următoarelor  dispoziţiuni legale în 

vigoare, aplicate în caz de înstrăinare sau nimicire neautorizată de arhive aparţinând administraţiilor publice:  

a) Codul Penal, art. 245, tratând despre funcţionarul care depăşeşte limitele competenţei sale;  

b) Ibid., art. 242, tratând despre funcţionarul care pricinuieşte sustragerea sau distrugerea actelor, etc., 

care i-au fost încredinţate, în virtutea funcţiunii sale;  

c) Codul Funcţionarilor Publici, art. 13 şi art. 137, lit. d şi f, tratând despre răspunderea funcţionarului 

pentru daunele pricinuite administraţiei printr-un act ilegal, făcut cu rea credinţă; 

d) Ibid., art. 133, lit. e şi h şi art. 135, lit. b, tratând despre răspunderea funcţionarului pentru daunele 

pricinuite administraţiei prin neglijenţa, nerespectarea dispoziţiunilor regulamentare sau lipsa de diligenţă.  

VII. TIPĂRITURI, REVISTE VECHI, ETC. 

§ 7. Cu ocaziunea examinării şi trierii vechilor arhive, conform instrucţiunilor de faţă, şefii de misiune şi de 

oficiu vor da o delegaţie în scris, înregistrată, funcţionarului cel mai potrivit sau funcţionarilor cei mai indicaţi din 

diferitele secţiuni ale oficiului, să procedeze precum urmează:  

a) Monitorul Oficial. Colecţiunile şi numerele vechi ale Monitorului Oficial vor fi rânduite după ani şi legate 

în pachete, întrucât aceasta nu s-a făcut. Fiecare pachet va purta însemnarea necesară a conţinutului lui, întreaga 

colecţie fiind rânduită cronologic după cum s-ar găsi potrivit de la caz la caz;
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Directorul Afacerilor Consulare: 

Karadja 

b) Vechile reviste, ziare etc. Asemenea tipărituri răzleţe care se găsesc de fapt aruncate în diferite poduri, 

dulapuri şi în alte părţi la multe oficii, vor fi tratate precum urmează:  

Tipăriturile străine ce vor fi găsite ca având o valoare permanentă suficientă pentru a fi trimise ocazional în 

România, vor fi strânse în pachete, procedându-se conform instrucţiunilor date la Manual VI, 4 § 7. 

Tipăriturile străine găsite ca având o valoare permanentă suficientă pentru a face parte din biblioteca 

oficiilor, vor fi trecute la inventar, conform dispoziţiunilor Manual VI, 15 fiind păstrate de acum înainte în perfectă 

rânduială. 

Tipăriturile române necesare pentru documentaţia diferitelor secţiuni ale oficiilor vor fi şi ele trecute la 

inventar (întrucât aceasta nu s-a făcut), conform dispoziţiunilor Manual VI, 15 ele urmând să fie rânduite sistematic 

după cum se va găsi mai practic, de la caz la caz. 

Tipăriturile române de interes pentru propaganda noastră, vor fi clasate şi rânduite de secţiunea de presă şi 

propagandă, sau de cea consulară (material turistic, etc.), după cum va fi cazul.  

Tipăriturile străine şi române, lipsite de interes sau valoare, vor fi nimicite, după ce au fost văzute, 

distrugerea lor fiind aprobată de şeful de misiune sau de oficiu, personal.  

Trierea vechilor tipărituri, clasarea şi nimicirea celor inutile şi rânduirea celor de păstrat, vor fi complet 

terminate cel mai târziu până la 31 decembrie 1943, ceea ce se va raporta Ministerului cu referire la paragraful de faţă.  

VIII. SUPRAVEGHEREA EXERCITATĂ DE ŞEFII DE MISIUNE ŞI 
DE OFICIU 

§ 8. Pentru a se ajunge cât mai curând la îndeplinirea instrucţiunilor de faţă, domnii şefi de misiune şi de oficiu 

sunt rugaţi să binevoiască a supraveghea personal stricta observare şi executarea normelor de faţă.  

Orice dificultăţi întâmpinate în executarea acestor directive, vor fi raportate Ministerului, făcându-se 

propunerile ce vor fi socotite utile, pentru a se ajunge cât mai curând la o bună gospodărie internă a fiecărui oficiu. 

Făcându-se asemenea propuneri, se vor avea în vedere necesităţile de a nu încărca bugetul statului cu cheltuieli ce n-ar 

fi absolut indispensabile. 

p. Ministrul Afacerilor Străine: 

Gh. Davidescu 

Ministru plenipotenţiar, secretar general. 

Instrucţiunile de faţă au fost redactate în deplină înţelegere cu d-l director general al Arhivelor Statului. Ele 

au fost trimise oficiilor diplomatice şi consulare, sub nr. 69.957 din 12 august 1943.   
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Berlin, W.35 ...............  

Hansemannstrasse 5 

Tel. 251.696 

A N E X A  

MODEL DE PROCES-
VERBAL 

Consulul general al României 

Berlin 

Nr. ... 

Anexe ... 

PROCES-VERBAL 

Pe temeiul unei delegaţii date de domnul consul general ............................................................................ sub 

nr .....................  din  ........................................, subsemnatul  .................................................  viceconsul pe lângă 

consulatul general din Berlin, am procedat la examinarea amănunţită şi sistematică a vechilor arhive păstrate la acest 

oficiu, în vederea nimicirii hârtiilor administrative inutile şi voluminoase, conform instrucţiunilor ministeriale date 

prin Manual VI, 30. 

Verificând dosarele menţionate mai jos, am observat riguros cele cuprinse în zisele instrucţiuni (Manual VI, 

30 § 2-3) şi certificăm pe propria noastră răspundere că am examinat fiecare act cuprins în aceste dosare, pentru a 

evita distrugerea unor acte necesare, având în vedere dispoziţiunile art. 242 şi 245 ale Codului Penal şi art. 13, 137, lit. 

d şi f, art. 133, lit. e şi h şi art. 135, lit. b, din Codul Funcţionarilor Publici. 

Am examinat astfel următoarele dosare: 

a) Dosarul nr ...................  pe anii 1920 până la 1939, cuprinzând petiţiile şi 

corespondenţa referitoare la certificatele de origine vizate de acest oficiu. După ce am clasat o petiţie înregistrată sub 

nr. 678 din anul 1938, care a dat loc la o reclamaţie, împreună cu întreaga corespondenţă referitoare la această 

chestiune, care urmează să fie păstrată mai departe (conform Manual VI, 20 § 2, lit. d), am nimicit toate celelalte hârtii 

astfel examinate; 

b) Dosarul nr ...................  pe anii 1920 până la 1939, cuprinzând diverse acte de 

transmitere de buletine sanitare, etc., fără nici o valoare. Toate aceste acte au fost nimicite, după ce le-am examinat 

fiecare în parte; 

c) Etc., etc. 

In îndeplinirea acestei sarcini, am fost secundat de domnişoara BB, dactilografă la acest oficiu.  

Drept care am încheiat procesul-verbal de faţă în trei exemplare, dintre care un exemplar rămâne în 

arhivele acestui oficiu, celelalte două exemplare fiind trimise 

Ministerului Afacerilor Străine sub nr .... din 

Viceconsul ..................  

Dactilografă ...............  

Văzut: consul general  
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TRIMITEREA ÎN ŢARĂ A VECHILOR ARHIVE POLITICE PENTRU A FI DEPUSE 

LA ARHIVELE STATULUI
40

 

§ 1. Cu ocazia triajului arhivei administrative prevăzute la Manual VI, 30 şi în măsura în care vechile arhive 

politice vor ieşi în evidenţă, ele vor fi trimise treptat la Minister, prin curieri, urmându-se normele de mai jos: 

§ 2. „Prin vechile arhive politice", Ministerul înţelege toate dosarele de interes sau caracter politic, mai 

vechi decât anul 1921 (adică până la 1 ianuarie 1921). 

§ 3. Fac excepţie dosarele aflate cumva în uz curent, care, după o prealabilă  examinare a şefului de misiune 

personal, ar fi găsite necesare sau utile pentru bunul mers al serviciului.  

§ 4. Fiecare expediţie în ţară de „arhive vechi", va fi însoţită de un borderou arătând numărul, data şi 

conţinutul aproximativ al dosarelor, acest borderou fiind întocmit ca şi raportul de trimitere în dublu exemplar.  

§ 5. Dosarele înaintate vor fi în prealabil curăţate în măsura putinţei, hârtiile fiind rânduite şi strânse în 

coperte de dosare de carton, fiind învelite în pachete deosebite pentru fiecare grupă de dosare. Pe fiecare pachet se va 

însemna conţinutul lui. 

§ 6. Domnii şefi de misiune vor binevoi a pune în sarcina unui funcţionar superior, făcând parte din 

legaţiune, executarea instrucţiunilor de faţă. Funcţionarul desemnat va primi o delegaţie în scris, înregistrată în regulă, 

el urmând să lucreze sub supravegherea directă a şefului de misiune, fixându-se un termen precis pentru săvârşirea 

lucrărilor. 

§ 7. In executarea instrucţiunilor de faţă, domnii şefi de misiune vor avea grijă să cerceteze, prin oamenii de 

serviciu, mai demult în slujba oficiului, unde s-ar putea afla depuse arhivele vechi ale oficiilor (în poduri, pivniţe, 

dulapuri, garaje, depozite, etc.) urmând ca întreaga arhivă, oriunde s-ar afla ea, să fie cercetată cu această ocaziune, 

pentru a se hotărî ce urmează să fie păstrat deocamdată la legaţiunea respectivă, sau să fie trimis în ţară şi care acte 

administrative fără valoare vor trebui distruse, conform normelor stabilite prin Manual VI, 30. 

Rapoartele economice vor fi socotite ca făcând parte din cele politice. Tot aşa este cazul cu cele prezentând 

un interes din punctul de vedere al protocolului. 

Ministerul insistă asupra faptului că nu este îngăduit să se facă vreun triaj al materialului „politic", toate 

dosarele urmând să fie păstrate sau trimise în ţară, deoarece acest Departament nu posedă minute sau originale ale 

acestor acte în întregime, avându-se în vedere obiceiul unor miniştri de Externe din trecut de a-şi face arhive personale 

acasă, unde lucrau de obicei, multe acte importante fiind astfel înstrăinate şi neajungând niciodată în arhivele 

Ministerului. 

Pentru cercetătorii viitori ai istoriei noastre diplomatice, este deci important să se păstreze ceea ce mai poate 

fi salvat din arhivele despre care este vorba, expuse de multe ori distrugerii (prin apă, şoareci, şobolani, insecte, foc, 

neglijenţă, etc.). 

§ 8. Instrucţiunile de faţă urmează să fie puse imediat în aplicare. Lucrările de triaj şi rânduire a 

materialului, vor fi terminate până la sfârşitul anului curent, dosarele fiind trimise în ţară, treptat, în măsura putinţei.  

§ 9. Pe viitor, îndatoririle puse în sarcina oficiilor prin instrucţiunile de faţă vor fi executate anual la fiecare legaţie, 

într-o lună stabilită dinainte de fiecare şef de misiune.
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Se va face o adnotaţie în marginea acestei pagini, arătând ce lună a fost alesă. In rapoartele rezumative anuale ce vor fi 

trimise conform instrucţiunilor ce vor fi date prin Manual VI, 3 se va prevedea o rubrică deosebită, arătând cum şi în 

ce lună instrucţiunile de faţă şi cele date la Manual VI, 30 au fost executate. 

§ 10. Prezentele directive se aplică şi oficiilor consulare, având în păstrare arhive politice vechi, cum este 

bunăoară cazul la Viena, Istanbul, etc. 

p. Ministrul Afacerilor Străine: 

Gh. Davidescu 

Ministru plenipotenţiar, secretar general. 

Directorul Afacerilor Consulare: 

Karadja 

Instrucţiunile de faţă au fost redactate în deplină înţelegere cu d-l director general al Arhivelor Statului. Ele 

au fost trimise oficiilor diplomatice şi consulare, sub nr. 69.957 din 12 august 1943.
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N O T E  

1 Subcapitolul VI, 1 - „Corespondenţa, încasarea taxelor şi spezele poştale" este conţinut de variantele A, C, D, E şi F 

ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

2 Léopold Georges Chrétien Frédéric de Saxa-Cobourg şi Gotha (1790-1865), duce de Saxa, prinţ de Saxa- Cobourg-

Gotha. Militar de carieră de origine germană, rege al Belgiei (1831-1865). În calitate de comandant al unui regiment 

de cavalerie din armata ţaristă participă la campaniile militare împotriva lui Napoleon din 1813 -1815, obţinând în 

1815 gradul de general-locotenent. La 26.06.1831 Congresul Naţional al Belgiei îl proclamă rege sub numele de 

Leopold I al Belgiei, încoronarea având loc la Bruxelles la 21.07.1831. In plan intern Belgia a cunoscut în timpul 

domniei sale o perioadă de stabilitate şi avânt economic, printre altele în 1835 fiind construită prima cale ferată de pe 

continent, ce lega Bruxelles de Mechelen. In plan extern, Leopold I al Belgiei a promovat o politică externă prudentă, 

în scopul menţinerii neutralităţii Belgiei şi a protejării ei în faţa tendinţelor hegemonice manifestate de Prusia şi 

Franţa. 

3 Regina Victoria (Alexandrina Victoria, 1819-1901), regina Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei (1837-1901), 

împărăteasa Indiei (1876-1901). Fiica prinţului Eduard, duce de Kent şi Strathearn, al patrulea fiu al regelui George 

al III-lea. A moştenit tronul la vârsta de 18 ani, fiind încoronată regină a Angliei la 28.06.1837. De la 01.05.1876 a 

folosit inclusiv titlul de împărăteasă a Indiei. Domnia ei de 63 de ani - cea mai lungă domnie a unui monarh pe tronul 

Angliei - a intrat în istorie sub numele de „Era Victoriană". Pe plan intern, domnia reginei Victoria a coincis cu o 

perioadă de prosperitate economică şi stabilitate politică, fiind caracterizată de măsuri politice, economice, culturale, 

ştiinţifice, etc fundamentale. Pe plan extern domnia reginei Victoria a însemnat o perioadă de maximă expansiune 

pentru Imperiul Britanic, despre care se afirma că „Soarele nu apune niciodată pe cerul Imperiului, întrucât coloniile 

sale Canada, Africa de Sud, India, Australia şi Noua Zeelandă debordează de bogăţii". Regina Victoria a fost ultimul 

monarh britanic din Casa de Hanovra, după decesul ei coroana britanică trecând la Casa de Saxa- Cobourg şi Gotha. 

Ulterior, în timpul primului război mondial, numele Casei regale britanice a fost schimbat în Casa de Windsor. 

4 Subcapitolul VI, 2 - „Intervenţiuni solicitate şi reclamaţiuni prezentate legaţiunilor şi consulatelor" este conţinut de 

variantele A, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

5 Subcapitolul VI, 4 - „Activitate culturală şi documentaţie pentru Academia Română şi alte instituţii similare" este 

conţinut de variantele A, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

6 Vasile Alecsandri (1821-1890), poet, dramaturg, folclorist, om politic şi diplomat român. Studii la Paris între 1834-

1839, unde se consacră îndeosebi literaturii ca urmare a încercărilor nereuşite din domeniile juridic, medicină şi 

inginerie. Revenit în Moldova, în 1840 ia conducerea Teatrului din Iaşi împreună cu Mihail Kogălniceanu şi Costache 

Negruzzi, eveniment ce marchează începutul activităţii sale de dramaturg. In paralel, se implică în mişcările 

revoluţionare, fiind unul din fruntaşii revoluţiei de la 1848 din Moldova. In această calitate a redactat împreună cu 

Mihail Kogălniceanu şi Costache Negri principalul document programatic al revoluţiei de la 1848 din Moldova, 

intitulat „Dorinţele Partidei Naţionale din Moldova". După înăbuşirea revoluţiei de la 1848, pleacă pentru o scurtă 

perioadă în exil, la Paris. (1849-1850). Revenit în ţară, sprijină mişcarea unionistă, numărându-se printre sprijinitorii 

lui Alexandru Ioan Cuza, fiind trimis de acesta din urmă în numeroase misiuni diplomatice având ca scop 

consolidarea Unirii Principatelor. Deputat în Divanul ad-hoc al Moldovei (1858); deputat în Adunarea Electivă a 

Moldovei; ministru de Externe în Moldova (17.01-10.11.1859); ministru de Externe în Ţara Românească (10.10.1859-

28.05.1860); ministru plenipotenţiar al României la Paris (31.01.1885-1890). Membru fondator al Academiei Române, 

preşedinte al Secţiei de Literatură (din 1882). Operă literară şi publicistică de excepţie, ce îl consacră pe Vasile 

Alecsandri drept una din personalităţile marcante ale vieţii culturale şi literare din România.  

7 Constantin Esarcu (1836-1898), naturalist, medic, pedagog, om politic şi diplomat român. Licenţiat în Ştiinţele 

Naturale la Universitatea Sorbona (1859); doctor în Medicină la Paris (1864). Revenit în ţară, este numit profesor de 

fiziologie, zoologie şi botanică la Şcoala de Medicină din Bucureşti (1864-1973). Auditor în Consiliul de Stat (din 

martie 1865); membru în Consiliul General al învăţământului (din august 1865); director în Departamentul Cultelor 

(mai 1870-septembrie 1871); membru în comitetul de conducere al Teatrului Naţional (1871-1873); membru fondator 

al unor societăţi culturale de prestigiu precum „Ateneul Român" (1865), „Societatea Amicilor Instrucţiunii" (1866), 
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„Filarmonica" (1868) sau „Amicii Belle-Artelor" (1872). Membru al Partidului Liberal-Conservator şi senator al 

acestei formaţiuni politice în Parlamentul României. Agent diplomatic la Roma (30.11.1873 -01.06.1876, 01.09-

28.12.1879); ministru plenipotenţiar la Atena (28.12.1879-30.09.1882); ministru de Externe în guvernul condus de 

Ioan Em. Florescu (21.0226.11.1891); ministru plenipotenţiar la Roma (26.11.1891-01.02.1893). Membru corespondent 

al Academiei Române (din 1884). A publicat peste 50 de lucrări ştiinţifice şi didactice. Constantin Esarcu şi-a lăsat 

întreaga avere Ateneului Român. 

8 Subcapitolul VI, 7 - „Datorii lăsate de români în străinătate" este conţinut de variantele A, C, D, E şi F ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

9 Subcapitolul VI, 9 - „Rambursarea datoriilor contractate de străini faţă de români" este conţinut de variantele A, 

C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

10 Subcapitolul VI, 10 - „Lectorii români în străinătate" este conţinut de variantele A, C, D, E şi F ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

11 Ion Petrovici (1882-1972), filosof, eseist, scriitor, orator şi om politic român. Studii de Filosofie la Universitatea din 

Bucureşti (1899-1904), doctor în Filosofie (1905). Conferenţiar (din 1906); respectiv profesor universitar la 

Universitatea din Iaşi (din 1912); decan al Facultăţii de filosofie şi litere din Iaşi (1923-1926); membru al Academiei 

Române (din 1935); ministrul Educaţiei Naţionale în Guvernul condus de Octavian Goga (29.12.1937-10.02.1938); 

ministrul Culturii Naţionale şi Cultelor (04.12.1941-23.08.1944). Arestat pentru pentru scurt timp între 13.04-

05.06.1945, este rearestat de autorităţile comuniste la 28.11.1948 fiind învinuit că, în calitate de ministru al Educaţiei 

în timpul guvernării Antonescu, „a participat la începerea războiului". Este condamnat în 1949 la 10 ani temniţă 

grea, fiind eliberat la 02.10.1958. După eliberare i s-a fixat domiciliu obligatoriu în comuna Olaru-Călăraşi, unde va 

rămâne până în 1964. 

12 Subcapitolul VI, 13 - „Expulzări de cetăţeni români" este conţinut de variantele A, C, D şi F ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

13 Subcapitolul VI, 14 - „Dreptul de petiţie faţă de hotărârile administrative" este conţinut de variantele A,  

C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

14 Subcapitolul VI, 15 - „Bibliotecile oficiilor (norme pentru ţinerea lor)" este conţinut de variante le A, C, 

D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

15 Nicolae Georgescu-Tistu (1894-1972), bibliolog şi profesor român. Licenţiat în Litere al Universităţii din Cluj 

(1927); studii de specializare la Paris, Bruxelles, Leipzig şi Berlin (1924-1926, 1929-1932); doctor în Bibliologie (1927) 

al Universităţii din Cluj; profesor suplinitor de limba română la Liceul „Gheorghe Lazăr" din Bucureşti (1919 -1920); 

profesor de limba română în Cluj (1921-1923); preparator şi asistent universitar la Facultatea de Litere din Cluj 

(1923-1928); cercetător în cadrul Muzeului Limbii Române din Cluj alături de Sextil Puşcariu (1923-1928); director al 

bibliotecii Facultăţii de Litere din Bucureşti şi, concomitent, profesor la Şcoala Superioară de Arhivistică şi 

Paleografie din Bucureşti (1928-1938); conferenţiar şi, ulterior, profesor la Facultatea de Litere din Bucureşti (1938 -

1955); cercetător principal şi colaborator în cadrul Ministerului învăţământului (1955-1959). Autorul unor lucrări de 

bibliografie şi biblioteconomie de referinţă. Colaborator la periodice de prestigiu precum „Cele trei Crişuri", 

„Conştiinţa românească", „Cultura", „Dacoromania", „Gândirea", „Grai şi suflet", etc.  

18 Subcapitolul VI, 15 - „Lista cărţilor indispensabile mai tuturor oficiilor diplomatice" este conţinut de varianta F a 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

17 Nicolae Iorga (1871-1940), istoric, publicist, scriitor şi om politic român. Studii superioare la Universităţile din 

Iaşi, Paris, Berlin şi Leipzig. Doctor în Istorie al Universităţii din Leipzig (1893). Membru corespondent (din 1897), 

respectiv membru titular (din 1911) al Academiei Române. Profesor la Universitatea din Bucureşti (din 1894); 

fondator şi director al Şcolii Române de la Paris (din 1920); editor al unor ziare şi reviste precum „Neamu l 

Românesc", „Revista Istorică", „Revue Historique du Sud-Est- Européen", etc. Autor al unei opere impresionante 

(peste 1000 de volume publicate şi editate). Opera sa istorică cuprinde domenii variate: monografii de oraşe, de 

domnitori, istoria literaturii, istoria comerţului, istoria tipăriturilor, istoria Principatelor Române, istoria Bizanţului, 

istoria Imperiului Otoman, etc. Fondator al Partidului Naţionalist Democrat (1910); preşedinte al Consiliului de 

Miniştri şi ministru al Educaţiei Naţionale (19.04.1931-06.06.1932); deputat în Parlamentul României în mai multe 

legislaturi (din 1905); consilier regal (1938-1940). Opoziţia sa faţă de Mişcarea Legionară a atras adversitatea 

nedisimulată a cămăşilor verzi, fapt ce avea să-i fie fatal. La 27.11.1940 a fost răpit de la locuinţa sa din Sinaia de 
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către o echipă de legionari condusă de Traian Boeru şi asasinat lângă localitatea Strejnic.  

18 Petre P. Panaitescu (1900-1967), filolog, istoric şi profesor român. Licenţiat în Istorie la Universitatea din 

Bucureşti (1918-1922); specializare la Universitatea din Cracovia (1923-1924); doctor în Istorie al Universităţii din 

Bucureşti (1925); bursier al Şcolii Române de la Fontenay-aux-Roses (1924-1926); profesor suplinitor la Liceul 

„Mihai Eminescu" din Bucureşti şi, concomitent, docent la Catedra de istoria românilor (din 1927); conferenţiar (din 

1935 profesor titular) la Catedra de istoria slavilor de răsărit a Universităţii din Bucureşti (1930 -1941); membru 

corespondent al Academiei Române (din 1934); membru al Mişcării Legionare, rector al Universităţii din Bucureşti 

(septembrie 1940-ianuarie 1941); director al ziarului legionar „Cuvântul" (14.10.1940-24.01.1941); internat în lagăr 

(1941-1943) ca urmare a rolului jucat în perioada guvernării naţional-legionare. În 13.12.1944 este epurat din rândul 

profesorilor universitari, iar în toamna anului 1945 este arestat pentru o scurtă perioadă de către autorităţile 

comuniste. Ulterior, ca urmare a activităţii sale politice din trecut, autorităţile comuniste aveau să -l supună unei 

îndelungate perioade de persecuţii. Cercetător în cadrul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga" din Bucureşti (1948-

1965). Exponent al noii şcoli istoriografice, critice, P.P. Panaitescu s-a remarcat îndeosebi prin ediţiile sale de 

documente, lucrările referitoare la istoria culturii româneşti, precum şi prin monografiile consacrate domnitorilor 

Alexandru Cel Bun (1932), Mihai Viteazul (1936) sau Mircea cel Bătrân (1944), 

19 Constantin C. Giurescu (1901-1977), istoric şi om politic român. Licenţiat în Istorie şi Geografie la Universitatea 

din Bucureşti (1919-1922); doctor în Istorie şi Filosofie al aceleiaşi Universităţi (1925). Membru al Şcolii Române de la 

Fontenay-aux-Roses (1923-1925); conferenţiar suplinitor (din 1926); profesor agregat la Universitatea din Bucureşti 

(din 1927); membru în comitetul director - din 1940 director - al „Revistei Istorice Române" (1931-1947), membru al 

PNL Gheorghe Brătianu (din 1930); deputat (1932-1937); rezident regal al ţinutului Dunărea de Jos (01.02-

28.09.1939); ministru secretar de Stat însărcinat cu organizarea Frontului Renaşterii Naţionale (28.09.1939 -

04.03.1940); ministru al Propagandei Naţionale (04.03-28.06.1940); ministru al Cultelor şi Artelor (28.06-04.07.1940). 

Suspendat în 1948 de la Facultatea de Istorie, a fost transferat la Institutul de Istorie al Academiei RPR în calitate de 

cercetător ştiinţific. Arestat la 06.05.1950 de autorităţile comuniste a fost încarcerat la Sighetul Marmaţiei, fiind 

eliberat la 05.07.1955. Cercetător ştiinţific în cadrul Institutului „Nicolae Iorga" din Bucureşti; reîncadrat la 

Universitate (din 1963) Membru al Academiei române (din 1974). Autorul unei opere ştiinţifice de excepţie.  

20 Simion Mehedinţi (1868-1962), geograf şi profesor român. Licenţiat în Geografie la Universitatea din Bucureşti 

(1889-1893); specializări la Universităţi din Franţa şi Germania (1893-1899); doctor în Geografie al Universităţii din 

Leipzig (1899); profesor de geografie la Universitatea din Bucureşti (1900-1938); editor al „Buletinului Societăţii 

Geografice" (din 1901); director al „Anuarului de Geografie şi Antropologie" a Facultăţii de Geografie din Bucureşti 

(1909-1910); director al revistei „Convorbiri Literare" (1907-1920); membru corespondent (din 1908) şi titular (din 

1915) al Academiei Române; ministru al Instrucţiunii Publice în guvernul condus de Alexandru Marghiloman (05.03-

23.10.1918); vicepreşedinte al Societăţii de Geografie (1932-1942). Autorul unei opere ştiinţifice de excepţie, fiind 

considerat creatorul şcolii moderne de geografie din România. După instaurarea regimului comunist în România, 

Simion Mehedinţi a fost marginalizat, majoritatea lucrărilor sale fiind interzise.  

21 Subcapitolul VI, 16 - „Studenţii români în străinătate" este conţinut de variantele A, D, E şi F ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

22 Subcapitolul VI, 16 - „Urmare 1-Proteguirea şi controlul studenţilor români în străinătate" este conţinut de 

variantele C şi D ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

23 In varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a tăiat cu creionul subcapitolul VI, 16 - „Urmare 1-

Proteguirea şi controlul studenţilor români în străinătate" - notând pe margine: „Legea a fost suprimată din fericire".  

24 Subcapitolul VI, 17 - „Păstrarea blanchetelor de paşapoarte şi de certificate de repatriere şi a ştampilelor" este 

conţinut de variantele A, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

25  In varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular autorul a eliminat litera d) din cadrul § 14 al 

subcapitolului VI, 17 - „Păstrarea blanchetelor de paşapoarte şi de certificate de repatriere şi a ştampilelor".  

26 Subcapitolul VI, 18 - „Traducerea anexelor transmise cu rapoartele oficiilor" este conţinut de  variantele A, C, D, 

E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

27 Subcapitolul VI, 19 - „Importul cu scutire de vamă a băuturilor spirtoase, vinurilor, tutunului şi altor produse 

monopolizate, de către legaţii şi consulate" este conţinut de variantele C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi 

Consular. 
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28 Subcapitolul VI, 20 - „Punerea în evidenţă a muncii consulilor (în domeniul propagandei, pe terenul economic, 

etc.)" este conţinut de variantele A, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

29 Subcapitolul VI, 20 - „Punerea în evidenţă a muncii consulilor II" este conţinut de varianta E a Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

30 Subcapitolul VI, 21 - „Inspecţiunea consulatelor. Norme şi îndrumări" este conţinut de variantele A, C, D, E şi F 

ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

31 Subcapitolul VI, 22 - „Măsuri de protecţie contra molimilor" este conţinut de variantele A, C, D, E şi F ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

32 Adnotarea lui Constantin I. Karadja pe varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular: „§ 4. - Se va adăuga la 

sfârşit următorul alineat: <<e) Convenţia privitoare la protecţia contra febrei Dengue de la Bruxelles din 25 iulie 1934 

(Condica Tratatelor, nr. 1.774 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub 

auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 

Naţională, 1938, nr. 1.774, p. 644])>>". 

33 Subcapitolul VI, 23 - „Numirea de consuli onorifici (precauţiunile de luat)" este conţinut de variantele A, C, D, E şi 

F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

34 Subcapitolul VI, 24 - „întârzieri în îndeplinirea însărcinărilor primite de la şefii ierarhici" este conţinut de 

variantele A, C, D, şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

35 Subcapitolul VI, 25 - „Cumpărarea de cărţi pentru minister" este conţinut de variantele C, D, E şi F ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

36 Ion Stănescu (1902-?), funcţionar şi diplomat de carieră român. Licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. 

Subşef de birou în cadrul Direcţiei Generale a Bugetului din Ministerul de Finanţe (19.06.193301.03.1936); şef de 

serviciu (din 05.06.1940 subdirector clasa II; din 01.11.1941 subdirector clasa I) în cadrul Monetăriei Naţionale din 

Ministerul de Finanţe (01.03.1936-01.12.1942); director de contabilitate (din 01.04.1945 director de contabilitate 

gradul I) în cadrul Ministerului de Externe (01.12.1942-19.11.1946); consul general (din 19.11.1946); consul general la 

New York (01.12.1946-01.02.1948). La 01.02.1948 a demisionat din Ministerul de Externe, stabilindu-se ulterior în 

S.U.A. 

37 Subcapitolul VI, 26 - „Coloniile române în străinătate (Protecţia diplomatică şi consulară)" este conţinut de 

variantele D şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

38 Subcapitolul VI, 27 - „Răspândirea în străinătate de calomnii sau ştiri dăunătoare României" este conţinut de 

variantele A, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

39 Subcapitolul VI, 30 - „Nimicirea hârtiilor administrative inutile şi voluminoase" este conţinut de variantele E şi F 

ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

40 Subcapitolul VI, 31 - „Trimiterea în ţară a vechilor arhive politice pentru a fi depuse la Arhivele Statului" este 

conţinut de varianta F a Manualului Diplomatic şi Consular.
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VÂNĂTORI STRĂINI ÎN ROMÂNIA ŞI IMPORTUL ARMELOR 
DE VÂNĂTOARE

1
 

§ 1. Condiţiunile de îndeplinit de către cetăţenii străini care doresc să vâneze în românia se pot afla la 

Direcţiunea Economiei Vânatului, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, str. Polonă 8, Bucureşti. 

Zisa direcţiune comunică următoarele formalităţi de îndeplinit şi care pot fi aduse la cunoştinţa 

interesaţilor. 

Formalităţi de îndeplinit în ţara de origine 

§ 2. 1. Să aibă o recomandaţiune din partea legaţiunii sau consulatului român, în care să se confirme că 

este o persoană cunoscută oficiului nostru, şi că are încuviinţarea să vină în România pentru a face vânătoare.  

2. Să intervină prin gazda sa din România, pentru ca Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Direcţiunea 

Economiei Vânatului, să-l autorizeze de a fi acceptat ca oaspete pe teritoriul gazdei sale.  

Formalităţile ce se îndeplinesc la sosirea în ţară 

§ 3. Pentru înlesnirea intrării în ţară a oaspeţilor străini cu arme de vânătoare, prin jurnalul Consiliului de 

Miniştri nr. 839, publicat în Monitorul Oficial nr. 62 din 14 martie 1939, formalităţile au fost reduse numai la cele ce 

urmează: 

1. Vânătorul străin va declara armele şi muniţiile aduse cu sine la punctul vamal de frontieră, unde se vor 

menţiona în paşaportul său, cu obligaţiunea de a se scote din ţară acele arme la plecarea sa, chiar şi prin alte puncte 

de frontieră şi fără consemnarea vreunei taxe vamale. 

Pentru muniţiile introduse în ţară, străinii vor fi obligaţi să plătească taxele de vamă şi monopol. 

In acest sens, Ministerul de Finanţe a dat ordin tuturor punctelor vamale de frontieră.  

2. Permisul de vânătoare, se va elibera de Prefectura judeţului respectiv, cu avizul Direcţiunii Economiei 

Vânatului şi pe baza garanţiei scrise a arendaşului sau proprietarului terenului de vânătoare unde străinul va vâna, 

conform art. 36 din Legea pentru protecţia vânatului. 

Pentru străinii care sosesc în Capitală, permisele de vânătoare pot fi eliberate chiar de Direcţiunea 

Economiei Vânatului. 

Cu privire la trofeele dobândite de vânătorii străini pe timpul şederii lor în ţară, Ministerul Economiei 

Naţionale a aprobat ca ele să poată fi scoase din ţară odată cu plecarea străinului şi scutite de orice taxă vamală, dacă 

va face dovada la punctul de frontieră că acele trofee au fost vânate pe timpul şederii sale în România, cu respectarea 

regulamentului impus străinilor, pentru executarea vânătorii în România.  

§ 4. In timpul războiului, ei interesaţi vor avea grijă să se informeze exact, ca „regiunea unde ar dori să 

vâneze, să nu fie cumva situată într-o zonă interzisă". 

§ 5. Pentru orice alte lămuriri, cei interesaţi se vor adresa Direcţiunii menţionate mai  

sus. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise legaţiilor şi consulatelor noastre,  sub nr. 29.766 din 16 aprilie 1942. Ele 

au fost întocmite pe baza lămuririlor puse la dispoziţia Ministerului de către Direcţiunea Economiei Vânatului, sub 

nr. 24.289 din 1 noiembrie 1941. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 
Aprobat: Gh. Lecca 

INSTRUCŢIUNI PRIVITOARE LA PENSIONARII ROMÂNI LOCUIND SAU 

AFLAŢI VREMELNIC DINCOLO DE HOTARELE ŢĂRII2 

§ 1. Potrivit art. 73 al Legii generale de pensiuni din 1925, pensionarii nu vor putea încasa pensiunea 

„decât dacă îşi au domiciliul stabil în ţară şi locuiesc cel puţin nouă luni pe an în ţară". 

Se va avea în vedere noua Lege generală a pensiilor din 3 iulie 1943 (Monitorul Oficial nr. 159 din 11 iulie 

1943), care text va fi pus la dispoziţia celor direct interesaţi în caz de nevoie de către oficiu. Se vor observa mai ales 

dispoziţiunile art. 41 modificând art. 73 din vechea lege din 1925 3. 

§ 2. Totuşi, potrivit aceluiaşi articol şi art. 143 din regulamentul Legii generale de pensiuni, pensionarii 
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locuind sau aflaţi în străinătate, pot obţine, de la caz la caz, o aprobare din partea Casei Generale a Pensiilor, pentru 

plata sumelor ce li se cuvin, dacă pot arăta motivele bine întemeiate pentru a nu locui în România.  

De această înlesnire se bucură îndeosebi pensionarii din ţările balcanice şi din Slovacia, făcând parte din 

corpul bisericesc sau din învăţământul naţional de peste hotare. 

§ 3. Pentru a se putea bucura de excepţia arătată la § 2, cei în drept vor înfăţişa, în fiecare an, o petiţie 

adresată Casei Generale a Pensiilor din Bucureşti, arătând motivele care îi îndreptăţesc să locuiască în străinătate. 

În această petiţie, pensionarul va arăta că, pe temeiul uneia din faptele arătate la art. 67 din Legea pensiilor 

sau art. 110 din regulamentul acestei legi, nu a pierdut drepturile sale (vezi § 4 şi 5 de mai jos). 

Petiţiile pensionarilor minori se vor semna de către tutorii legali.  

Petiţiile sunt scutite de timbru, potrivit art. 22, § 15 al Legii timbrului, ele fiind trimise din străinătate.  

§ 4. Faptele care atrag după sine pierderea drepturilor la pensie, potrivit art. 67 din Legea pensiilor, sunt: 

a) Pierderea calităţii de român; 

b) Condamnare pentru crimă; 

c) Condamnare pentru uneltiri sau dovada că pensionarul lucrează contra statului;  

d) Condamnare pentru delicte care după Codul Penal atrag pierderea dreptului la pensie; 

e) Condamnare pentru furt, escrocherie, înşelăciune, delapidare de bani publici, fals şi abuz de încredere.  

Aceasta, oricare ar fi ţara în care au fost săvârşite faptele de mai sus.  

§ 5. Faptele care aduc după sine pierderea drepturilor la pensie, potrivit art. 110 din regulamentul Legii 

generale de pensii, sunt: 

a) Ocuparea unei funcţiuni sau delegaţiuni salariate de stat, judeţ, comună sau alte administraţii de 

utilitate publică; 

b) Contractarea unei căsătorii din partea unei văduve pensionare; copiii ei minori de va fi având, fiind în 

viaţă şi trăind cu dânsa împreună, iar dacă sunt fete minore nefiind căsătorite, nu sunt afectate de recăsătorirea 

mamei lor; 

c) căsătoria unei fete minore pensionare. 

§ 6. Pensiile fiind plătite în toate cazurile în România, cei arătaţi la § 2 de mai sus, vor trebui să aibă un 

mandatar în ţară. 

Acesta va avea o procură specială, dată anume pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare de 

încasare şi transfer în străinătate a sumelor cuvenite. Potrivit art. 112 a regulamentului Legii pensiilor, procura va fi 

valabilă numai pe anul pentru care a fost dată. 

Procura va trebui legalizată ca act sub semnătură privată de oficiul consular sau diplomatic competent, 

păzindu-se dispoziţiunile din art. 23-24 din instrucţiunile date sub nr. III, 1 din Manualul Consular. 

Procura va fi scutită de taxe consulare, pensionarii fiind socotiţi ca fiind lipsiţi de mijloace, în sensul art. 

respectiv din tariful consular. Petiţia adresată oficiului pentru a căpăta legalizarea cerută, va fi taxată . 

§ 7. Potrivit art. 110 din regulamentul Legii pensiilor, circumscripţiile de poliţie sau primării, eliberează în 

luna ianuarie certificate pentru fiecare pensionar, arătând că este în viaţă şi că n-a pierdut drepturile sale la pensie, în 

urma uneia din faptele expuse mai sus la § 4 şi 5. Aceste certificate vor fi eliberate în străinătate de oficiile consulare 

de carieră sau de legaţiunile competente.  

Neputându-se avea alte dovezi că pensionarul nu şi-a pierdut drepturile în urma uneia din faptele 

menţionate mai sus la § 4 şi 5, decât declaraţia celui în drept şi dovada ce a consimţit eventual poliţia locală străină să 

emită, oficiile româneşti vor elibera certificate scutite de taxe, după modelul aici alăturat (anexa 1), rămânând înţeles 

că ele nu se vor elibera dacă funcţionarul competent are motive de a crede că pensionarul a săvârşit una din faptele 

arătate mai sus la § 4 şi 5. 

Copiii minori vor fi trecuţi şi ei în certificatele văduvelor pensionare, indicându-se data lor de naştere, 

afară de fetele măritate, care n-au drept la pensie. 
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Dovada originală, emisă de poliţie, se va opri la dosarul oficiului, o traducere legalizată de pe ea (cu scutire 

de taxe), fiind predată pensionarului împreună cu certificatul, pentru a fi trimise în ţară. 

Potrivit dispoziţiunilor în vigoare, aceste certificate trebuiesc înaintate Casei Generale de Pensii în cursul 

lunii ianuarie din fiecare an. 

§ 8. Oficiile diplomatice şi consulare vor pune în vedere pensionarilor care recurg la serviciile lor, 

îndatorirea ce au rudele sau persoanele cu care locuiesc, de a le aduce la cunoştinţă săvârşirea lor din viaţă - de se va 

întâmpla - pentru a se putea încasa ajutorul de înmormântare, prevăzut la art. 58 din regulamentul Legii pensiilor.  

§ 9. îndată ce un oficiu românesc în străinătate, va afla de moartea unui pensionar român în circumscripţia 

sau ţara de reşedinţă, va raporta acest fapt Ministerului Afacerilor Străine, înaintând o copie legalizată de pe actul de 

deces, spre a se putea preveni Casa Generală a Pensiilor.  

Rezumat 

§ 10. Reiese din cele de mai sus, că pensionarul în străinătate, va îndeplini următoarele formalităţi pentru 

a-şi încasa pensiunea în ţară: 

a) întocmirea petiţiei prevăzute la § 3 de mai sus; 

b) întocmirea procurii speciale prevăzută la § 6, această procură urmând să fie legalizată de oficiul 

românesc competent;
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c) Căpătarea certificatului arătat la § 7, pe temeiul înfăţişării sale la oficiul diplomatic, consular sau 

competent, sau a unei adeverinţe eliberată de poliţia locală. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor în străinătate cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942. Au fost aprobate de Casa Generală de Pensiuni, sub nr. 48.791 din 1 octombrie 1941 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca. 

ANEXA 1 

CERTIFICAT PENTRU ÎNCASAREA PENSIEI 

(Aprobat de Casa Generală de Pensii, conf. adr. nr. 48.791 din 1 octombrie 1941) 

Consulatul regal al României din ........................................................ , adevereşte prin cele de faţă, 

că d-l ...................................... , pensionar, născut în ............................... , la ................... , titular al paşaportului 

naţional nr ..................... , emis de .............................................. , la ................................ (sau înmatriculat la acest 

oficiu pe anul curent sub nr......................... ) 

1) locuieşte acum la ............................................... (adresa precisă) 

2) că era în viaţă în ziua de ................................... , precum arată prin înfăţişarea sa la acest 

oficiu (sau printr-un certificat emis de poliţia din .......................................................... , sub nr ..................... , alăturat 

în traducere legalizată) 

3) că nu are cunoştinţă ca susnumitul să fi pierdut drepturile sale la pensie, în urma uneia din faptele 

prevăzute la art. 67 din Legea generală de pensii sau art. 110 din regulamentul general de pensii.  

Data .....................  

L.S. Semnătura
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TRANSPORTUL RĂMĂŞIŢELOR PĂMÂNTEŞTI 

ALE CELOR DECEDAŢI
4
 

§ 1. Oficiile noastre diplomatice şi consulare pot fi chemate uneori să dea lămuriri referitoare la 

transportul în România a rămăşiţelor pământeşti ale unor persoane decedate sau înhumate în circumscripţia lor.  

In această materie, ele se vor călăuzi după normele cuprinse în Aranjamentul Internaţional încheiat la 10 

februarie 1937 la Berlin (anexa 1) şi semnat de următoarele state: Belgia, Egipt, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, 

Turcia, fosta Republică Cehoslovacă, Chile, Danemarca şi Olanda. 

Au aderat ulterior Mexic şi România, adeziunea statului nostru fiind considerată ca devenind efectivă pe 

ziua de 18 martie 1943 (Mon. Of. nr. 14 din 16 ianuarie 1943). 

Cu excepţia Danemarcei, Turciei, Republicii Chile şi a Olandei, celelalte guverne semnatare au ratificat 

documentul în chestiune. 

§ 2. Cu ocazia aderării României s-au făcut următoarele preciziuni: 

A. La art. 5, punctul b). 

Rămăşiţele pământeşti ale persoanelor recent decedate, care vor fi fost transportate în România cu calea 

ferată, vor trebui ridicate într-un termen de cel mult 48 ore de la sosirea lor în gara de destinaţie. După depăşirea 

acestui termen, autorităţile sanitare locale vor dispune înhumarea în cimitirul cel mai apropiat. 

B. În materie de înhumare şi deshumare 

România va aplica dispoziţiunile legale din ţară (anexa 3). 

ŢĂRILE NELEGATE DE ARANJAMENTUL DE LA BERLIN 

§ 3. La primirea instrucţiunilor de faţă, legaţiunile române funcţionând în capitalele statelor nelegate de 

aranjamentul sus-menţionat, vor cerceta dispoziţiunile locale în vigoare, pentru a avea la îndemână documentaţia 

necesară, în caz de nevoie. 

Acele dispoziţiuni vor fi raportate Ministerului, spre a se putea  hotărî măsurile şi precauţiunile ce vor fi 

luate de autorităţile competente române (sanitare, vamale etc.), în asemenea cazuri. Oficiile direct competente vor 

primi apoi instrucţiunile principiale necesare, ca urmare la textul de faţă. 

TRANZITUL PRIN ŢĂRILE NELEGATE DE ARANJAMENTUL DE LA BERLIN 

§ 4. Legaţiunile române funcţionând în ţările nelegate de sus-zisul aranjament şi prin care ar trebui 

eventual să tranziteze transporturile despre care este vorba (de exemplu Ungaria şi Bulgaria), vor binevoi a cerceta şi 

comunica Ministerului dispoziţiile locale în vigoare ce vor trebui observate în cazurile ce s -ar putea ivi. 

§ 5. Când va fi cazul, se vor avea în vedere în această materie şi articolele 58-59 din Decretul-lege pentru 

poliţia maritimă şi fluvială (v. Manual IV, 13 anexa). 

VIZAREA DOCUMENTELOR DE TRANSPORT 

§ 6. La cerere, oficiile române vor viza cu menţiunea „văzut" paşapoartele mortuare ce le-ar fi prezentate 

în acest scop, dacă toate condiţiunile arătate în instrucţiunile de faţă sunt îndeplinite. 

Asemenea vize se acordă cu scutire de taxe. 

TRANSPORTUL URNELOR FUNERARE 

§ 7. Deoarece prin textul art. 11 se menţionează că aranjamentul privitor la transportul rămăşiţelor 

pământeşti nu se aplică şi transporturilor urnelor funerare conţinând cenuşa celor incineraţi, oficiile noastre vor 

urma în asemenea cazuri, dispoziţiunile legale din fiecare ţară, adresându-se în primul rând crematoriului sau osuar-

ului respectiv. 

§ 8. Autorităţile noastre vor îngădui intrarea în ţară a urnelor funerare care vor fi fost sigilate de 
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crematoriul sau osuar-ul unde a avut loc incinerarea sau depunerea osemintelor, şi care vor fi însoţite - în afară de 

actele de transport obişnuite - de un document eliberat de crematoriul sau osuar-ul respectiv prin care se va certifica 

conţinutul urnei. Acest document va trebui tradus şi legalizat de oficiul român respectiv, aplicându-se taxele legale 

prevăzute de tariful consular. 

In cazurile suspecte, şefii oficiilor vor refuza îndeplinirea acestei formalităţi, putând cere - când vor socoti 

necesar - deschiderea unei anchete, prin mijlocirea autorităţilor competente locale.  

Aceste instrucţiuni au fost trimise oficiilor prin adresa nr. 28.817 din 1943. 

Ele au fost date în deplină înţelegere cu Ministerul Sănătăţii (adresa nr. 75.476 din 27 noiembrie 1941), cu 

Direcţia Generală a Vămilor (adresa nr. 567.039 din 22 octombrie 1941) şi cu Direcţia Generală a Poliţiei (adresa nr. 

24.314 din 13 februarie 1943). 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca. 

ANEXA 1 

ARRANGEMENT INTERNATIONAL CONCERNANT LE TRANSPORT DES CORPS 

SIGNÉ À BERLIN, LE 10 FÉVRIER 1937 

Texte officiel français communiqué par le Ministère des Affaires Etrangères d'Egypte. L'enregistrement de cet arrangement a 

eu lieu le 5 juillet 1938. 

Désireux d'éviter les inconvénients résultant des divergences dans les réglementes relatifs au transport des 

corps, et vu l'intérêt qu'il y aurait à établir une réglementation uniforme à cet égard, les gouvernements soussignés 

s'engagent à accepter l'entrée ou le passage en transit sur leurs territoires respectifs des corps de personnes décédées 

sur le territoires d'un des autres pays contractants, à la condition que les prescriptions suivantes soient observées :  

A. Prescriptions générales 

Article premier 

Pour tout transport de corps, par quelque moyen et dans quelques conditions que ce soit, un laissez-passer 

spécial (laissez-passer mortuaire) autant que possible conforme au modèle ci-annexé et contenant, en tous cas les nom, 

prénom et âge du 
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décédé, le lieu, la date et la cause du décès seront nécessaires. Ledit laissez-passer sera délivré par l'autorité 

compétente du lieu du décès où du lieu d'inhumation, s'il s'agit de restes exhumés.  

Il est recommandé que le laissez-passer soit libellé, en plus de la langue du pays où il est délivré, au moins 

dans l'une des langues les plus usitées dans les relations internationales.  

Article 2. 

Il ne sera pas exigé, par le pays destinataire ou par les pays de transit, outre les documents prévus par les 

conventions internationales relatives aux transports en général, d'autres pièces que le laissez-passer prévu à l'article 

qui précède. Celui-ci ne devra être délivré par l'autorité responsable que sur présentation:  

1. D'un extrait authentifié de l'acte de décès. 

2. Des attestations officielles établissant que le transport ne soulève aucune objection au point de vue de 

l'hygiène ou au point de vue médico-légale et que le corps a été mis en bière conformément aux 

prescriptions du présent arrangement. 

Article 3. 

Le corps sera placé dans un cercueil métallique, dont le fond aura été recouvert d'une couche d'environ 5 

centimètres d'une matière absorbante (tourbe, sciure de bois, charbon de bois pulvérisé etc.), additionnée d'une 

substance antiseptique. Si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul 

imbibé d'une solution antiseptique. 

Le cercueil métallique sera ensuite hermétiquement clos (soudé) et ajusté lui- même, de façon à ne pouvoir 

s'y déplacer, dans une bière en bois. Celle-ci aura une épaisseur d'au moins 3 centimètres, ses joints devornt être bien 

étanches et sa fermeture devra être assurée par des vis distantes de 20 centimètres au plus ; elle sera consolidée par des 

bandes métalliques. 

Article 4. 

Entre les territoires de chacun des contractants, le transport des corps des personnes décédées des suites de 

la peste, du choléra, de la variole ou du typhus exanthématique n'est autorisé qu'un an au plus tôt après le décès.  

B. Prescriptions spéciales 

Article 5. 

Pour le transport par chemin le fer, outre les prescriptions générales des articles 1 à 4 ci-dessus, les règles 

suivantes sont applicables: 

a) Le cercueil sera transporté dans un wagon fermé. Un wagon ouvert pourra, toutefois, être employé si 

le cercueil est livré dans un fourgon funéraire fermé et reste dans ce fourgon ;  

b) Il appartient à chaque pays de déterminer dans quel délai le corps doit être retiré à l'arrivée. Si 

l'expéditeur peut établir d'une manière satisfaisante que le 

corps sera effectivement retiré dans ce délai, il ne sera pas nécessaire que le cercueil soit accompagné ; 

c) Il ne peut être transporté avec le cercueil que des objets tels que couronnes, bouquets, etc. ; 

d) Le cercueil sera expédié par voie rapide et, autant que possible, sans transbordement.  

Article 6. 

Pour le transport par automobile, outre els prescriptions générales des articles 1 à 4, les règles suivantes 

sont applicables ; 

a) Le cercueil sera transporté soit, de préférence, dans un fourgon funéraire spécial, soit dans un fourgon 

ordinaire fermé ; 
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b) Il ne peut être transporté avec le cercueil que des objets tels que couronnes, bouquets, etc. 

Article 7. 

Pour le transport par voie aérienne, outre les prescriptions générales, des articles 1 à 4, les règles suivantes 

sont applicables : 

a) Le cercueil sera transporté soit dans un aéronef employé spécialement et uniquement pour ledit 

transport, soit dans un compartiment spécialement et uniquement réservé à cet effet dans un aéronef ordinaire,  

b) Il ne peut être transporté avec le cercueil, dans le même aéronef ou dans le même  compartiment, que 

des objets tels que couronnes, bouquets, etc. 

Article 8. 

Pour le transport par voie maritime, outre les prescriptions générales, des articles 1 à 4, les règles suivantes 

sont applicables : 

a) La bière en bois renferment le cercueil métallique, conformément aux dispositions de l'article 3, sera 

elle-même incluse, de façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans une caisse ordinaire en bois ;  

b) Ladite caisse, avec son contenue, recevra un remplacement tel qu'il exclue tout contact avec des 

produits alimentaires ou de consommation et toute gêne pour les passagers et pour l'équipage.  

Article 9. 

En cas de décès survenu à bord, le corps pourra être conservé dans les mêmes conditions que celles prévues 

à l'article 8 qui précède. Les actes et attestations nécessaires aux termes de l'article 2 seront établis conformément aux 

lois du pays dont le navire porte le pavillon et le transport s'effectuera comme s'il s'agissait d'un corps embarqué.  

Si le décès s'est produit moins de 48 heures avant l'arrivée du navire au port où l'inhumation doit avoir 

lieu, et si le matériel nécessaire à l'application rigoureuse des dispositions prévues en a) de l'article 8 qui précède fait 

défaut à bord, le corps enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique, pourra être mis dans une bière 

en bois solide, faite de planches d'au moins 3 centimètres d'épaisseur, à joints étanches et fermée par des vis, et dont le 

fond aura été préalablement recouvert d'une couche d'environ 5 centimètres d'une matière absorbante (tourbe, sciure 

de bois, charbon de bois pulvérisé, etc.) additionnée d'une substance antiseptique et qui sera placée elle -même, de 

façon à ne pouvoir s'y déplacer, dans une caisse en bois. Les dispositions du présent alinéa ne seront toutefois pas 

applicables si la mort a été due à l'une des maladies visées à l'article 4. 

Le présent article ne s'applique pas aux navires effectuant des traversées n'excédant pas 24 heures et qui, 

s'il se produit un décès à bord, remettent le corps au autorités compétentes, dès leur arrivée au port où doit avoir lieu 

cette remise. 

C. Dispositions finales 

Article 10. 

Les dispositions, tant générales que spéciales, du présent arrangement, marquent le maximum des 

conditions, tarifs exceptés, pouvant être mises à l'acceptation des corps en provenance de l'un des pays contractants. 

Ces pays restent libres d'accorder des facilités plus grandes, par application soit d'accords bilatéraux, soit de décisions 

d'espèce prises d'un commun accord. 

Le présent arrangement ne s'applique pas au transport des corps s'effectuant dans les limites des régions 

frontalières. 

Article 11. 
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Le présent arrangement s'applique au transport international des corps aussitôt après décès ou après 

exhumation. Ses dispositions de préjudicient en rien aux règles en vigueur  dans les pays respectifs en matière 

d'inhumation et d'exhumation. 

Le présent arrangement ne s'applique pas au transport des cendres. 

Suivant les Clauses Protocolaires (Art. 12-17). 

ANEXA 2 

Service sanitaire .................  

Du district ...........................  

De la Municipalité ..............  

No ........ date ........................  

MODÈLE DE LAISSEZ-PASSER MORTUAIRE3 

Toutes les prescriptions légales relatives à la mise en cercueil ayant été observées, 

Le corps de  ...................................................  (nom, prénom et profession du défunt; pour les 

enfants, profession des père et mère), décédé le ..................................................... par suite ..................................(cause 
a
 

Acest formular este recunoscut de autorităţile competente române pentru transportul cadavrelor aduse din ţările 

legate de Aranjamentul de la Berlin. 

du décès) à l'âge de  ......................................  ans (date précise de la naissance si possible), doit être 

transporté  ...........................................  (indication du moyen de transport), de  ......................................................  (lieu 

de départ), par ..................................... (route), ..................... à .............................(lieu de destination). 

Le transport de ce corps ayant été autorisé, toutes les autorités des pays sur le territoire desquels le 

transport doit avoir lieu, sont invitées à le laisser passer librement  et sans obstacles. 

Médecin en chef, 

Secrétaire du Service Sanitaire 

ANEXA 3 

CONDIŢIUNILE LEGALE ÎN VIGOARE, PRIVITOARE LA ÎNHUMĂRILE ŞI 

DEZHUMĂRILE CADAVRELOR ÎN ROMÂNIA 

(Adresa Ministerului Sănătăţii nr. 87.147 din 5 octombrie 1937) 

înhumările se fac în locuri la depărtare de cel puţin 200 metri de cele din urmă locuri locuite. 

înhumările se fac pentru fiecare cadavru separat într-o groapă cu adâncimea de 1,50 m, lungime de 2 m şi 

lărgime 0,80 m. Lungimea şi lărgimea gropii variază pentru copii şi după etate, adâncimea rămânând aceeaşi. 

Gropile sunt depărtate unele de altele lateral cu 0,40 m, iar la capete şi picioare cu 0,50 -0,60 m. 

Exhumarea cadavrelor pentru reînnoirea mormintelor sau pentru aşezarea în locuri de veci, cavouri, 

transport dintr-un cimitir într-altul, în aceeaşi localitate sau într- alta, nu se face decât după expirarea a şapte ani de 

la data decesului.
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IMPRIMAREA IMPRESIUNILOR DIGITALE
5
 

§ 1. Legaţiunile şi consulatele au de multe ori de dezlegat sau de supus Ministerului cereri făcute de 

persoane suspecte. 

Bunăoară asemenea persoane pot face cereri în legătură cu: 

a) dreptul la cetăţenia română căzând sub prevederile art. 40, 41, 48 sau 49 ale Legii naţionalităţii din 

anul 1939; 

b) autorităţile militare: dezertori, nesupuşi la recrutare sau la concentrare; 

c) vize de intrare în România; 

d) căpătarea de paşapoarte naţionale; 

e) pierderi de paşapoarte naţionale, şi cu; 

f) stabilirea în România a românilor de origine (de exemplu din Balcani sau Rusia Sovietică) sau în 

cazurile când întregul trecut al unor asemenea imigranţi nu este bine cunoscut oficiului diplomatic sau consular 

competent pentru alcătuirea dosarului necesar. 

In cazurile prevăzute sub lit. a-f şi oricând şeful oficiului va socoti util sau când Ministerul va fi dat 

instrucţiuni precise în acest sens, se vor lua impresiunile digitale ale celui în cauză, înainte de a se da curs petiţiei 

prezentate. De exemplu: dobândirea naţionalităţii române prin naturalizare, Manual II, 3 A § 9, lit. b. 

Imigrarea în România a străinilor, români de origine (Manual II, 11 § 8, lit. d şi 

Interogatorii pentru stabilirea naţionalităţii (Manual II, 12 § 13). 

§ 2. Impresiunile luate vor fi păstrate de oficiul respectiv în dosarul celui în cauză, cât timp ele nu urmează 

să fie altfel folosite, conform celor expuse mai jos la § 3. 

§ 3. Impresiunile pot fi folosite: 

a) spre a se face cercetările necesare din partea autorităţilor de poliţie competente, în ţara în care se află 

oficiul sau ţara sau ţările unde a stat individul bănuit, şi;  

b) spre a se face cercetările necesare în România, de către Serviciul Central pentru Identificarea Judiciară, 

ţinând de Ministerul Justiţiei; 

c) spre a fi păstrate la acest serviciu, ca o măsură de control preventiv.  

§ 4. Impresiunile de luat pentru a se efectua cercetări la Serviciul Central pentru Identificarea Judiciară (§ 

3, lit. b de mai sus) şi cele ce urmează să fie depuse la acel serviciu ca o măsură de control preventiv (§ 3, lit. c), vor fi 

luate pe un formular nr. 1 şi pe un formular nr. 2 (v. § 6 de mai jos). 

Impresiunile luate în scopul celor expuse mai sus la § 2 şi la 3, lit. a, vor putea fi luate numai pe formulare 

nr. 2. 

§ 5. Imprimarea impresiunilor digitale se face precum urmează:  

Materialul necesar pentru imprimarea în bune condiţiuni a impresiunilor digitale este alcătuit din:  

a) O placă de metal sau de sticlă cât mai groasă, având dimensiunile de circa 30/12 cm., ce se poate fixa pe 

o bucată de lemn sau când nu este nevoie să fie deplasată, chiar pe un colţ al mesei pe care se execută această 

operaţiune; 

b) Un rulou de gelatină sau de cauciuc cu diametrul de 4-5 cm., şi lăţimea de 5-6 cm., se învârteşte în jurul 

unui ax prevăzut cu mâner; 

c) Cerneală tipografică de culoare neagră (tuş) care, pentru uşurinţa întrebuinţării cât şi pentru 

menţinerea ei timp mai îndelungat, în aceeaşi consistenţă, este preferabil să fie păstrat în tuburi de metal 

asemănătoare celor întrebuinţate pentru pastele de dinţi. 

Dacă tuşul devine prea vâscos poate fi readus la consistenţa voită, adăugându-i-se puţină terebentină. 

Modul cum se imprimă impresiunile digitale este următorul:  

Se toarnă pe placă 2-3 picături de tuş. 

Se întinde cu ruloul tuşul într-un strat cât mai subţire şi mai omogen. Pentru aceasta este necesar ca ruloul 
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să fie învârtit pe placă de mai multe ori.  

De aceea, persoana care îndeplineşte această manoperă se aşează alături de aceea căreia i se iau 

impresiunile, de preferinţă în dreapta sa. Cu mâna dreaptă, operatorul apucă pe rând părţile laterale ale ultimelor 

falange ale fiecărui deget, pe care se aplică şi se răsuceşte pe placă de la o latură la cealaltă în timp ce, cu degetul său 

arătător de la mâna stângă apasă pe degetul persoanei căreia i se ia impresiunea. Răsucirea se face de la dreapta spre 

stânga pentru degetele de la mâna dreaptă şi invers pentru cea stângă. 

Răsucirea trebuie să fie cât mai accentuată depăşindu-se faţa anterioară a degetelor deoarece în părţile 

laterale există unele puncte de reper foarte preţioase pentru identificarea lor.  

Nu se va reveni niciodată în sens invers asupra primei răsuciri deoarece crestele papilare din care sunt 

alcătuite aceste impresiuni, neputându-se suprapune în mod perfect, va rezulta un desen papilar cu totul indescifrabil. 

In cazurile când impresiunile nu se imprimă în mod satisfăcător, din cauză că mâinile sunt prea murdare, 

unsuroase sau transpirate, se recomandă să se spele degetele cu apă şi săpun sau să se şteargă în  prealabil cu o cârpă 

muiată în benzină sau alcool. 

Funcţionarii ce iau aceste impresiuni trebuie să fie foarte atenţi ca ordinea naturală a degetelor să nu fie 

inversată, deoarece această eroare, uneori voită, împiedică operaţiunile de identificare.  

In oficiile în care se execută această operaţiune, este necesar să se afle o sticlă cu benzină şi cârpe sau 

tampoane de vată cu care se curăţă de tuş degetele persoanelor cărora li s-au luat impresiunile. 

§ 6. Impresiunile digitale vor fi întotdeauna luate pe fişe făcute dintr-un carton alb subţire în mărime de 

17/16 cm., conform modelelor alăturate. Fişele vor fi cumpărate pe loc prin mijlocirea oficiilor. Textul lor va fi scris la 

maşină (afară de semnăturile necesare). Modelele fişelor se găsesc la anexele 1-4. 

§ 7. Fişele trebuincioase vor fi luate de un om de serviciu sub controlul şi răspunderea unui funcţionar al 

oficiului. Prezenţa persoanei ale cărei impresiuni urmează să fie luate, este deci necesară la oficiul diplomatic sau 

consular răspunzător. 

In cazuri excepţionale se vor putea încuviinţa impresiunile luate de autorităţile de poliţie competente ale 

ţării în care se găseşte cel în cauză, pe fişe de mărimea indicată mai sus, dacă oficiul nostru arată:  

1. Că o deplasare la oficiu ar cere o cheltuială prea mare sau un timp prea îndelungat, din cauza 

îndepărtării la care se găseşte persoana respectivă, şi 

2. Că impresiunile au fost luate în condiţiuni oferind un control suficient şi sub garanţia poliţiei străine 

respective, ceea ce se va însemna pe fişa respectivă. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942, fiind redactate în înţelegere cu Serviciul Central de Identificare Judiciară. Ministerul Justiţiei a comunicat de 

asemenea că este de acord, prin adresa nr. 12.589 din 24 ianuarie 1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca.  
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Mâna dreaptă 

mare arătător mijlociu inelar mic 

Semnătura (celui în cauză): 

ANEXA 1 

FIŞA DE CAZIER PREVENTIVĂ 
 __________________________________________________________________________ FORMULA
R nr. 1 
CONSULATUL GENERAL AL 

ROMÂNIEI DIN ___________________  

Raport nr ....................................................... din .........................................................  

FIŞA DE CAZIER PREVENTIVĂ 

Numele de familie:  ........................................................... , de botez:  .................................. , născut: 

 ......................................., în anul: .................... , luna:  .......................... , ziua:  ......... , în localitatea şi ţara: 

 ............................................................ , fiul lui (tată) .............................. şi (mamă) .............................................. , 

profesiune................................... , naţionalitate................................ , domiciliul: .................................................  

Funcţionarul consular răspunzător pentru luarea impresiunilor: .....................................................  

Mâna stângă: impresiuni luate prin învârtirea degetelor. 

 _______ mic ________ inelar _____ mijlociu _______ arătător ____ mare 

ANEXA 2 

FIŞA DE CAZIER PREVENTIVĂ 
 _________________________________________________ FORMULA
R nr. 1 

NOTE INFORMATIVE 

ANEXA 3 

FIŞA DE IDENTIFICARE 
 __________________________________________________________________________ FORMULA
R nr. 2 
CONSULATUL GENERAL AL 

ROMÂNIEI DIN ___________________  

Raport nr ....................................................... din .........................................................  

FIŞA DE CAZIER PREVENTIVĂ 

Numele de familie:  ........................................................... , de botez:  .................................. , născut: 

 ......................................., în anul: .................... , luna:  .......................... , ziua:  ......... , în localitatea şi ţara: 

 ........................................................................... , fiul lui (tată) ............................... şi (mamă) .............................. , 

profesiune................................... , naţionalitate................................ , domiciliul: .................................................  

Funcţionarul consular răspunzător pentru luarea impresiunilor: .....................................................  

Mâna stângă: impresiuni luate prin învârtirea degetelor. 

 _______ mic ________ inelar _____ mijlociu _______ arătător ____ mare  



VII, 5 

985 

 

 

Impresiunile ultimelor patru degete luate dintr-o dată 

>03 
-M 
PH 
03 
<D 
S-H 

ns 

s 

Mâna dreaptă 
Mare ___________ arătător _________ mijlociu _______ inelar ___________ mic 

ANEXA 4 

FIŞA DE IDENTIFICARE 
 ___________________________________________________________________ FORMULA
R nr. 2 
FIŞA DE IDENTIFICARE 

Semne particulare (de completat dacă este cazul): _________________________ 
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D I S P O S I T I O N S  

en vigueur réglant l'entrée, la circulation et le séjour des automobiles étrangères en 

Roumanie
6
 

L'entrée d'une voiture automobile en Roumanie, s'effectue sous le couvert d'un carnet de passage en 

douanes ou d'un triptyque émis par un automobile club reconnu.  

La durée du séjour d'une automobile en Roumanie, ne saurait outrepasser le délai de validité du carnet de 

passage en douanes ou du triptyque. 

Le possesseur de l'automobile, devra être muni, en plus, d'un certificat international de circulation et d'un 

carnet fiscal international. 

En absence de ce dernier document, le bureau douanier fonctionnant au point de frontière, lui en délivrera 

un, contre la somme de lei 150. 

Tous ces actes seront présentés à la requête des autorités douanières de frontière.  

Une fois la voiture entrée en Roumanie, son possesseur este tenu d'adresser une demande au Ministère de la 

Dotation de l'Armée, aux fins d'obtenir un permis spécial de circulation.  

Cette demande toutefois, pour être recevable, devra être accompagnée d'une référence de l'Automobile 

Club Royal Roumain (Office de Tourisme), auquel les intéressées s'adresseront préalablement. 

L'automobiliste peut faire sa provision d'huile et d'essence aux postes de distribution installés dans tous les 

pays, sur la simple présentation des bons qu'il aura reçu du Ministère, en même temps que le permis de circulation.  

Au cas où l'automobiliste ne pourra quitter la Roumanie, dans le délai fixé de validité du carnet de passage 

en douanes ou du triptyque, sous le couvert desquels il est entré en Roumanie, son possesseur devra demander à 

l'Automobile Club Royal Roumain, la prolongation de l'un ou l'autre de ces documents. 

Cette demande devra être adressées à l'A.C.R.R., quinze jours au moins, avant l'expiration du terme 

prescrit. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

L'importation provisoire d'un automobile étrangère en Roumanie, a lieu suivant les règles établies par la 

Convention Internationale de Genève du 3 juillet 1937, à laquelle ont adhéré tous les Automobile-Clubs Nationaux, 

membres de l'Association Internationale des Automobiles Clubs reconnus (A.I.A.C.R.) ou suivant les termes de la  

Convention conclue entre l'Alliance Internationale de Tourisme (A.I.T.) et l'Automobile Club Royal de Roumanie (Office 

de Tourisme), à la date du 31 juillet 1931. 

A. - En vertu des conventions de plus haut, auxquelles la Roumanie a adhéré également, l'entrée d'une 

voiture étrangère dans notre pays, s'effectue sous le couvert des actes suivants:  

1. Un carnet de passage en douanes de l'A.I.A.C.R., émis par l'Automobile Club National du Pays d'origine 

de l'automobile, ou émanant de l'A.I.T. 

Sous le couvert de ces carnets l'automobile peut circuler en Roumanie jusqu'à l'expiration du terme prévu 

de validité du carnet. 

Dans des cas de force majeure, ce terme peut être prolongé par l'A.C.R.R., avec l'agrément de l'automobile 

Club qui a émis le carnet. 

Actuellement, par suite des restrictions imposées par la guerre, l'automobiliste entré en Roumanie, muni 

d'un carnet de passage en douanes, doit se présenter au siège de l'A.C.R.R. 24, str. Ştirbey Vodă, Bucarest, ou il 

rédigera une demande au Ministère de la Dotation de l'Armée, en vue de l'obtention d'un permis spécial bleu de 

circulation. 

Cette demande pour être valable, devra être complétée par une attestation de l'A.C.R.R., spécifiant la 

validité du délai du carnet. 
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2. Un certificat international de circulation émanant de l'Automobile Club National qui a délivré le carnet. 

3. Un permis fiscal, qui lui est délivré à son entrée en Roumanie, par le bureau douanier de frontière.  

Sur la base de ce permis, l'automobiliste étranger est exempté de toute taxe de roulage, durant 90 jours à 

compter du jour de son entrée en Roumanie.  

Une fois ce terme échu, il este tenu de payer une taxe de circulation de lei 25 par jour.  

4. Le conducteur de l'automobile doit être muni d'un permis international de conduire, émanant de 

l'Automobile Club National du pays qui lui a délivré les actes précités. 

B. - Sous le couvert d'un triptyque, si l'Automobile Club National du pays d'origine de la voiture, a conclu 

un contrat spécial d'échange de triptyque avec l'A.C.R.R.  

Dans ce cas également, l'automobiliste étranger aura à se pourvoir d'un permis de circulation, en 

remplissant les mêmes formalités que pour le carnet de passage en douanes.  

Il devra être muni en plus, d'un certificat international de circulation, d'un carnet fiscal et d'un permis 

international de conduire. 
* * * 

1. Les voitures étrangères reçoivent lors de leur entrée en Roumanie, un permis spécial de circulation, 

valable trois jours. 

Après l'expiration de ce délai, les titulaires de carnets de passage en douanes, doivent solliciter au Ministère 

de la Dotation de l'Armée (Ministerul înzestrării Armatei), un permis spécial de circulation, à défaut duquel, aucune 

voiture n'este admise à circuler. 

Ce permis peut être limitatif quant aux heures et jours de circulation (défense de circuler pendant la nuit et 

les dimanches et jours fériés). 

La demande pour la délivrance d'un permis spécial de circulation, devra être présentée préalablement à 

l'A.C.R.R. pour y apposer son visa. 

2. Sur la base du permis spécial de circulation, la Préfecture de Police délivre des bons d'essence à raison 

de 140 l. par mois. 

3. A partie du 17 juillet 1943, des droits d'entrée sur les véhicules automobiles, ont été fixés comme suit:  

a) jusqu'à une valeur de 500.000 Lei - 30% ad valorem; 

b) au dessus de 500.000 Lei et jusqu'à un million Lei - 40% ad valorem; 

c) au dessus de 1.000.000 Lei, 40% pour le premier million et 50% pour le reste ; 

On entend par valeur la dédouanement, le prix de la voiture à la frontière. 
* * * 

Les renseignements donnés ont été mis à la disposition du Ministère des Affaires Etrangères, par 

l'Automobile Club Royal Roumain, qui nous tiendra au courent de toutes nouvelles dispositions en cette matière.
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Les Légations et les Consulats du Royaume seront donc en mesure de donner toutes les informations 

nécessaires aux automobilistes étrangers qui se proposent de visiter notre pays.  

A la fin de la guerre actuelle, le Ministère fera imprimer la documentation nécessaire, qui pourra alors 

prendre une forme plus définitive. 

La présente documentation a été envoyée aux Légations et aux Consulats sous No. 68.470 en date du 5 août 

1943.
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LUPTA CONTRA BOLILOR CONTAGIOASE ALE ANIMALELOR7 

(Convenţiunea internaţională de la Geneva din 20 februarie 1935) 

§ 1. Convenţia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 13 martie 1937 şi în Rec. des traités de la Société 

des Nations, vol. CLXXXVI (1938), începând cu [nr. 4.310, p. 174-190] pagina 174 [Société des Nations, Recueil des 

traités. Recueil des traités et des engagements internationaux enregistrés par le Secrétariat de la Société des Nations,  vol. 

CLXXXVI, Genève, Imprimé pour la Société des Nations par les Imprimeries réunies, S.A. Lausanne, 1938, 301 p.] 

(Cond. Trat., nr. 1.783 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub 

auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 

Naţională, 1938, nr. 1.783, p. 646]). 

Textul complect al convenţiei se găseşte aici anexat, împreună cu următoarele două alte convenţii:  

Convenţiunea internaţională, privitoare la tranzitul animalelor, al cărnurilor şi al altor produse animale,  din 

Geneva, la 20 februarie 1935 (Cond. Trat., nr. 1.785 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 

1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.785, p. 646-647]); 

Convenţiunea internaţională privitoare la exportul şi importul produselor animale (altele decât cărnurile, 

preparatele de carne, produsele animale proaspete, laptele şi derivatele laptelui),  din Geneva, la 20 februarie 1935 (Cond. 

Trat., nr. 1.784 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile 

Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 

1938, nr. 1.784, p. 646]). 

Textele despre care este vorba vor fi trimise mai târziu într-un volum de tratate şi convenţiuni. Se va 

observa ca anexa „Importul şi transitul animalelor" trimisă ulterior să nu lipsească din Manual8. 

§ 2. Din punctul de vedere practic, legaţiunile şi consulatele noastre vor observa mai ales dispoziţiunea 

cuprinsă la art. 6, arătând că semnalarea primei apariţii de boli contagioase pe teritoriul unui stat contractant, 

urmează să fie făcută pe cale telegrafică sau radiotelegrafică „statelor imediat vecine, precum şi în toate acele cazuri, 

când între înaltele părţi contractante are loc un schimb de animale şi produse animale".  

§ 3. îndată ce asemenea cazuri ajung la cunoştinţa oficiilor noastre diplomatice  sau consulare, ele vor avea 

grijă să verifice împreună cu autorităţile străine competente, dacă autorităţile noastre au fost înştiinţate.  

în caz de dubiu, vor semnala cazul telegrafic sau prin telefon, Ministerului Afacerilor Străine.  

Documentaţia de faţă a fost trimisă oficiilor din străinătate, cu adresa ministerială nr. 29.766 din 16 aprilie 

1942, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor fiind de acord cu acest text, conform adresei nr. 6.134 din 23 martie 1942.  

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca. 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DOMENIILOR 

DIRECŢIUNEA ZOOTEHNICĂ 

ANEXA 

IMPORTUL ŞI TRANZITUL ANIMALELOR
9
 

DECIZIUNE MINISTERIALĂ nr. 25.588 

DIN 8 FEBRUARIE 1934 

publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 16 februarie 1934, partea I

 

Noi, ministru secretar de Stat la 

Departamentul Agriculturii şi Domeniilor. 

Văzând dispoziţiunile art. 3-6 din Legea de 

poliţie sanitară veterinară, precum şi dispoziţiunile 

art. 78 din această lege, modificat prin Legea 

promulgată prin Decretul regal nr. 33 din 5 ianuarie 

1926, publicată în Monitorul Oficial nr. 5 din 6 ianuarie 

1926; luând şi avizul comisiei sanitare veterinare, 

Decidem: 

Art. I, - Importul şi tranzitul, în şi prin 

teritoriul ţării al animalelor, produselor animale şi al 

obiectelor şi materialelor care pot fi purtătoare de 
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contagiu provenite din ţări cu care circulaţia acestor 

mărfuri nu este reglementată prin convenţii speciale, 

precum şi importul şi tranzitul acelor animale, 

produse animale şi obiecte şi materiale care pot fi 

purtătoare de contagiu, a căror circulaţie nu este 

reglementată prin convenţiile existente, se va face în 

condiţiunile deciziunii de faţă, afară dacă nu s-au 

ordonat prohibiţiuni speciale faţă de ţara de 

provenienţă 

CAPITOLUL I 

Animale vii 

1. Peştii, iepurii de casă şi de câmp, cobaii, 

păsările de agrement, cu excepţia psitacideelor 

(papagali), se pot importa şi tranzita fără autorizaţia 

prealabilă a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor şi 

fără acte de origine şi sănătate. 

2. Animalele cu unghii despicate: 

bovine, bivoli, oi, capre şi porci; solipedele: cai, 

măgari şi catâri; 

păsările de curte: galinacee, gâşte, raţe, curci şi 

bibilici; solipedele şi rumegătoarele sălbatice şi 

mistreţii, destinaţi grădinilor zoologice, parcurilor de 

vânătoare sau altor stabilimente similare se pot 

importa şi tranzita cu autorizaţia prealabilă a 

Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, eliberată de la 

caz la caz şi îndeplinind condiţiunile de ordin sanitar 

veterinar, stabilite prin aceste autorizaţiuni.  

3. Stupii de albine, animalele de blănuri; 

psitacideele (papagali); alte animale şi păsări decât 

solipedele şi rumegătoarele sălbatice, destinate 

laboratoarelor, institutelor, grădinilor zoologice, 

parcurilor de vânătoare sau altor stabilimente 

similare; animalele din circuri şi menajerii, când sunt 

izolate de animalele destinate traficului obişnuit şi 

sunt transportate de la gară direct la locul de 

destinaţie, unde se ţin izolate de animalele din 

localitate, se pot importa şi tranzita fără autorizaţia 

prealabilă a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, 

fiind însă însoţite de certificate de origine şi sănătate 

individuale, eliberate de un medic veterinar oficial din 

ţara de provenienţă şi prin care se atestă că sunt 

sănătoase şi nesuspecte de nici o boală infecţioasă. 

4. Câinii şi pisicile se pot importa şi 

tranzita fără autorizaţia prealabilă a Ministerului 

Agriculturii şi Domeniilor, fiind însă însoţite de 

certificate de origine şi sănătate individuale eliberate 

de un medic veterinar oficial al ţării de provenienţă, 

conţinând descrierea exactă a 
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animalului şi prin care se atestă că sunt 

sănătoase, nesuspecte de turbare şi că localitatea lor 

de origine este indemnă de turbare de 90 de zile.  

Pentru câini este suficient dacă se testă că 

localitatea de origine este indemnă în momentul 

exportării de turbare şi că animalele au fost în 

ultimele 3 luni vaccinate contra turbării, cu titlul 

riguros preventiv, printr-o metodă aprobată de stat. 

5. Câinii, pisicile şi păsările, inclusiv 

psitacideele (papagali), proprietatea artiştilor, când se 

face dovada printr-un certificat eliberat de o 

autoritate publică sau asociaţie profesională din ţara 

de provenienţă că animalele se întrebuinţează în 

exercitarea profesiunii lor, se pot importa şi tranzita 

fără autorizaţie prealabilă şi fără acte de origine şi 

sănătate. 

Când acest certificat lipseşte, însă fac 

dovada calităţii lor de artişti, importul şi tranzitul se 

va autoriza după examinarea sanitară veterinară a 

animalelor. 

6. Animalele cu unghii despicate, 

solipedele, animalele din circuri şi menajerii, 

solipedele şi rumegătoarele sălbatice şi mistreţii 

destinaţi grădinilor zoologice, parcurilor de vânătoare 

şi altor stabilimente similare, importate din orice ţară, 

vor fi supuse la debarcarea în gara de destinaţie unui 

control sanitar veterinar. 

7. În ce priveşte tranzitul se vor lua în 

considerare eventuale prohibiţiuni ordonate de ţara de 

destinaţie sau de ţările intermediare de tranzit.  

CAPITOLUL II 

Produse animale 
153

 

publice, glandele şi organele animale, proaspete sau 

conservate, pentru opoterapie; păsările tăiate, 

jumulite sau nu; 

b) Grăsimile animale destinate alimentaţiei 

publice, inclusiv grăsimea de păsări (grăsimea şi ficat 

de gâscă), în stare crudă, preparate sau topite; 

                                                        

153Se pot importa şi tranzita numai cu 

autorizaţia specială a Ministerului Agriculturii şi 

Domeniilor şi în condiţiunile stabilite prin această 

autorizaţie: 

a) Carnea mamiferelor domestice, 

proaspătă, conservată sau preparată; şuncile, 

salamul şi alte mezeluri; diferitele preparate de 

sânge destinate consumaţiei 

margarina şi oleo-margarina; 

c) Conservele de carne şi de pateuri în vase 

ermetic închise, fie numai din carne, fie cu alte 

substanţe; 

d) Maţele, esofagurile, stomacele şi băşicile 

proaspete, nesărate şi neuscate; 

e) Pieile crude: pieile mamiferelor 

domestice sau sălbatice, neuscate sau nesărate, care au 

fost numai presărate cu sare sau var, fără să fi fost 

frecate cu sare şi ţinute învelite cel puţin 14 zile; 

f) Părul neprelucrat şi nesupus nici unui 

tratament (nespălat industrial, nefiert etc.), al 

animalelor cu unghii despicate, precum şi lâna şi 

resturi de lână nespălate industrial sau netratate cu 

var; 

g) Coarnele, unghiile, copitele şi oasele, 

neuscate şi nesărate; 

h) Sângele, albumina de sânge, 

îngrăşămintele de sânge şi de carne, tendoanele, 

cadavrele şi părţi de cadavre animale şi gunoiul de 

grajd. 

În ce priveşte tranzitul, fac excepţie 

următoarele mărfuri care se vor putea tranzita fără 

autorizaţia prealabilă a Ministerului Agriculturii şi 

Domeniilor, însoţite însă de acte de origine şi 

salubritate, eliberată de un medic veterinar oficial al 

ţării de provenienţă, atestând că provin de la animale 

sănătoase şi a căror carne s-a găsit bună pentru 

consumaţia publică: 

a) Mezelurile de durată; salam şi 

preparate similare; 

b) Grăsimile animale topite, margarina şi 

oleo-margarina; 

c) Conservele de carne în vase ermetic 

închise, 

d) Carnea preparată, care în urma unui 

tratament special a pierdut caracterul cărnii 

proaspete chiar şi în straturile ei interne şi nu-l mai 

poate recâştiga prin nici o manipulare, cum este: 

carnea saramurită (impregnată complet cu sare); 

slănina, şunca şi baconul, trecute prin saramură; 

carnea friptă sau fiartă. 

Nu se consideră carne proaspătă cărnurile 

care, deşi au fost supuse unui tratament şi-au 

menţinut totuşi caracterul de carne proaspătă sau 

prin manipulaţiuni apropiate îşi pot recâştiga acest 

caracter. 

Însuşirea de carne proaspătă nu se pierde 
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prin congelare, sau uscare, cu excepţia maţelor, prin 

tratament superficial cu sare, zahăr sau alte substanţe 

chimice, prin afumare simplă, păstrarea în oţet, prin 

învelirea cu grăsime, gelatină sau alte materii, prin 

injectarea simplă cu substanţe conservatoare în 

aparatul circulator sau în substanţa cărnii. 

9. Se pot importa fără autorizaţia 

prealabilă a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, 

dacă se prezintă un certificat de origine şi salubritate 

eliberat de un medic veterinar oficial al ţării de 

provenienţă, atestând îndeplinirea condiţiunilor 

arătate mai jos: 

a) Făina de carne, cadavre şi peşte, 

destinată alimentaţiei animalelor, când prin 

certificatul de salubritate cerut se atestă că a fost 

fabricată supunându-se la o temperatură de cel puţin 

1200 C, că îndată după fabricare s-a împachetat în 

mod igienic şi că stabilimentul este instalat în aşa fel 

că mărfurile fabricate nu se pot infecta ulterior: 

b) Ouăle de clocit, când prin certificatul de 

salubritate cerut se atestă că provin din crescătorii 

care prin examen de sânge practicat într-un laborator 

de stat sau găsit îndemne de tifoza păsărilor. 

Pentru tranzitul acestor mărfuri va fi 

suficient un certificat de origine eliberat de autoritatea 

administrativă a localităţii de provenienţă sau a 

localităţii în care au fost colectate şi depozitate. 

10. Se pot importa şi tranzita fără 

autorizaţia prealabilă a Ministerului Agriculturii şi 

Domeniilor, însoţite însă de acte de origine, eliberate 

de autoritatea administrativă a localităţii de 

provenienţă sau a localităţii în care au fost colectate şi 

depozitate: 

a) Corpuri întregi de vânat (animale, 

păsări); 

b) Laptele şi toate derivatele lui (unt, 

brânzeturi, lapte condensat, lapte pulverizat etc.); 

c) Ouăle destinate consumaţiei; 

d) Maţele, ţipla organică, stomace, cheag, 

esofaguri, băşici uscate şi sărate, ambalate în butoaie 

sau lăzi, iar maţele uscate şi în baloturi;  

e) Pieile şi blănurile complet uscate sau 

frecate cu sare şi ţinute cel puţin 14 zile învelite şi 

atestate ca atare de autoritatea administrativă a 

locului de provenienţă sau a locului de colectare; 

resturi şi răzături de piei tratate cu var; 

f) Pieile, blănurile, răzăturile şi resturile 

de piei ţinute 14 zile în soluţie de sare şi atestate ca 

atare de autoritatea administrativă a locului de 

provenienţă sau a locului de colectare; 

g) Părul de animale tratat industrial; 

h) Alte feluri de păr decât acela de la 

animale cu unghii despicate (solipede, iepuri, pisici 

etc.), chiar când n-au fost supuse nici unui tratament; 

i) Lâna spălată industrial, lâna şi resturi 

de lână tratate cu var, 

j) Penele; 

k) Coarnele, unghiile, copitele complet 

uscate sau sărate întregi sau în bucăţi (lame, lame 

prestate, vârf de coarne, rumegătură, făină); oase, 

rumegătură sau făină de oase, în stare complet uscată; 

l) Sângele uscat la o temperatură de cel 

puţin 70
0
 C, şi impropriu pentru consumaţia publică; 

m) Grăsimile animale destinate uzului 

industrial şi atestate ca atare de autoritatea 

administrativă a locului de provenienţă. 

4. Se pot importa şi tranzita fără 

autorizaţia Ministerului Agriculturii şi Domeniilor şi 

fără acte de origine şi salubritate: 

a) Peştele, preparatele şi conservele de 

peşte; 

b) Extracte de carne, peptona şi gelatina; 

c) Cărnurile (inclusiv păsări tăiate), în 

stare crudă, preparate sau conservate; maţe 

proaspete, sărate sau uscate, grăsimi animale în sare 

naturală, preparate, presate sau topite, ouă, lapte şi 

toate derivatele lui, când aceste mărfuri sunt expediate 

în cantităţi de cel mult 5 kg., în colete poştale, pentru 

uzul propriu al destinatarului sau sunt transportate de 

călători pentru uzul lor propriu în timpul călătoriei, 

precum şi în circulaţia din zona de frontieră; 

d) Gunoiul de grajd şi furajele în zona de 

frontieră. 

CAPITOLUL III 

Obiecte şi materiale care pot fi 

purtătoare de contagiu 
154

 

                                                        

154 Se consideră ca obiecte şi materiale 

care pot fi purtătoare de contagiu: nutreţurile 

păioase, cocenii; hainele, încălţămintele şi uneltele 

de grajd întrebuinţate, zdrenţe şi alte obiecte 

similare; 

a) Se pot importa şi tranzita obiectele şi 
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În ce priveşte produsele animale, obiectele 

şi materialele care pot fi purtătoare de contagiu, 

tranzitul lor se admite numai în acel caz când ţara de 

destinaţie sau eventuale ţări intermediare de tranzit 

nu au prohibit sau restrâns importul şi tranzitul 

mărfurilor respective. 

12. Fânul, paiele şi alte nutreţuri păioase 

întrebuinţate pentru împachetarea altor mărfuri decât 

produse animale, dacă nu provin din ţările prevăzute 

la punctul 23, cap. VI din deciziunea de faţă, precum 

şi resturile de textile noi din atelierele de croitorie sau 

fabrici, nu cad sub nici o restricţiune din punct de 

vedere sanitar veterinar. 

CAPITOLUL IV 

Certificate de origine şi sănătate 

13. Transporturile de animale, produse 

animale, de obiecte şi materiale care pot fi purtătoare 

de contagiu, importate sau destinate pentru tranzit, 

trebuie să fie însoţite de acte de origine sau de acte de 

origine şi sănătate sau salubritate, care, pe lângă 

atestările de ordin sanitar veterinar cerute, trebuie să 

conţină: ţara, judeţul şi comuna de provenienţă; 

transporturile de animale, din ce specii şi câte animale 

sunt compuse, greutatea netă şi brută a 

transporturilor de produse animale, gara sau portul 

de expediţie şi de destinaţie, precum şi adresa 

expeditorului şi a destinatarului. 

14. Certificatele vor fi traduse în limba 

română sau franceză şi legalizate de o autoritate 

publică sau de un serviciu de stat. 

15. Produsele animale provenind din ţări 

extra-europene, expediate din porturi sau gări de 

reexpediţie, se pot importa şi tranzita şi cu certificatul 

de origine şi sănătate al autorităţii sanitare veterinare 

sau al medicului veterinar oficial din gara sau portul 

de reexpediţie, dacă în acest certificat se arată ţara de 

                                                                             

materialele care pot fi purtătoare de contagiu 

provenind din ţările europene fără autorizaţia 

prealabilă a Ministerului Agriculturii şi 

Domeniilor, însoţite însă de acte de origine; 

b) Cele provenite din ţări în afară de 

Europa, se pot importa şi tranzita numai cu 

autorizaţia specială a Ministerului Agriculturii şi 

Domeniilor şi în condiţiunile arătate în aceste 

autorizaţii. 

provenienţă a mărfurilor. 

16. Obţinerea autorizaţiilor de import 

sau de tranzit, precum şi îndeplinirea şi a altor 

condiţiuni, ce ar fi cerute de ţara de destinaţie sau 

eventuale ţări intermediare de tranzit, îl privesc pe 

expeditor. 

CAPITOLUL V 

Staţiunile de frontieră şi porturile 

destinate circulaţiei cu animale şi produse 

animale 

17. Importul şi tranzitul animalelor, 

produselor animale şi obiectelor care pot fi purtătoare 

de contagiu, prevăzute în deciziunea de faţă, se poate 

face numai prin staţiunile de frontieră şi porturile 

desemnate în acest scop, unde sunt supuse în mod 

obligator controlului sanitar veterinar, chiar când 

vămuirea mărfurilor importate se face în interiorul 

ţării, în care caz sunt scutite de un nou control 

veterinar. Astfel fiind, din întrepozitele vamale din 

interiorul ţării, mărfurile se eliberează fără un nou 

control sanitar veterinar. 

18. Mărfurile prevăzute la alin. a şi b. 

punctul 4, cap. II din deciziunea de faţă, sunt scutite 

de control sanitar veterinar, se pot deci importa şi 

tranzita prin oricare oficiu vamal. 

19. În cazul când prin autorizaţia de 

import sau tranzit nu se prevede că transporturile se 

vor primi în orice stare, acele transporturi care nu 

îndeplinesc condiţiunile cerute, se vor respinge de la 

frontieră. De asemenea se vor respinge animalele 

bolnave sau bănuite de infecţiune şi cele transportate 

împreună cu astfel de animale (îmbarcate în acelaşi 

vagon sau vapor, în acelaşi timp, pe acelaşi cheu).  

Medicul veterinar de frontieră va redacta în 

astfel de cazuri un proces-verbal împreună cu şeful 

gării asupra motivelor care au determinat respingerea 

şi care se va înainta direct ministerului.  

Motivele respingerii le va nota, sub 

semnătură, şi pe actele transportului. 

Când astfel de transporturi nu se pot 

retrimite, fie că autorizaţia de import prevede 

acceptarea lor în orice stare ar fi, fie din cauză că ţara 

vecină refuză primirea lor, se va raporta cazul 

ministerului spre a decide asupra măsurilor de luat. 

20. Tranzitul animalelor se va face numai 

în vagoane închise, fără transbordare şi fără 
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schimbarea destinaţiei. 

Când transbordarea va fi inevitabilă, ea se 

va putea face numai în prezenţa medicului veterinar 

oficial, însărcinat cu controlul sanitar veterinar în 

gara respectivă. 

Cheiurile pe care s-au făcut astfel de 

transbordări se vor dezinfecta în mod riguros în 

fiecare caz. 

21. Staţiunile de frontieră şi porturile 

prin care pot intra animalele şi produsele animale 

provenind din ţări cu care nu avem convenţii 

veterinare sunt următoarele: 

a) Porturi: Constanţa, Sulina, Reni, Brăila, 

Galaţi, Giurgiu, Tr-Severin şi Orşova; 

b) Staţiuni de frontieră: Grigore- Ghica-

Vodă, Bazargic, Jimbolia, Curtici, Episcopia-

Bihorului, Halmeu. 

22. Examenul produselor animale la 

frontieră constă din controlul îndeplinirii 

condiţiunilor de import prevăzute în deciziunea de 

faţă sau în autorizaţiunile speciale de import.  

Cercetări de laborator se vor face numai în 

cazul când ele sunt prevăzute în autorizaţiile de 

import sau când există bănuiala că mărfurile sunt 

alterate. 

Examenul produselor animale tranzitate va 

consta din verificarea mărfii şi controlul actelor de 

origine şi salubritate eventual cerute. 

CAPITOLUL VI 

Prohibiţiuni de import şi tranzit 

23. Este interzis importul şi tranzitul 

animalelor şi produselor animale (proaspete sau 

uscate) şi al tuturor obiectelor care pot fi purtătoare 

de contagiu, provenind din
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Rusia, Turcia Asiatică, Indii, China şi întreg teritoriu! 

Africii. 

Pe lângă aceste prohibiţiuni cu caracter 

permanent, se vor lua în considerare şi prohibiţiunile 

sau limitaţiunile de import şi tranzit ordonate cu 

caracter temporar faţă de mărfurile provenite din 

diferite ţări. 

24. Porumbeii călători se pot importa 

numai cu autorizaţia prealabilă a Marelui Stat Major 

(Secţia II). 

CAPITOLUL VII 

Limitaţiuni de export 

25. Potrivit jurnalului Consiliului de 

Miniştri nr. 1.501 din 16 decembrie 1933, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 1 din 1 ianuarie 1934, este interzis 

exportul în masă al cailor pur sânge englez şi trăpaşi 

destinaţi pentru reproducţie şi pentru curse. 

Se autorizează exportul individual al 

acestor cai, cu avizul Consiliului Superior Zootehnic, 

prin subcomisiunea centrală zootehnică de pe lângă 

Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. 

CAPITOLUL VIII 

Dispoziţiuni finale 

26. Serviciile zootehnice şi sanitare 

veterinare vor nota deciziunea de faţă în registrul 

dispoziţiunilor în vigoare privitoare la circulaţia 

internă şi externă a animalelor şi produselor animale. 

Totdeodată vor şterge din acel registru 

ordinele nr. 89.465 din 27 aprilie 1933 şi 86.466 din 27 

aprilie 1933, dispoziţiunile acestor ordine fiind 

înglobate în deciziunea de faţă. 

Art. II. - D. director al Direcţiunii 

Zootehnice este însărcinat cu aplicarea dispoziţiunilor 

cuprinse în deciziunea de faţă. 

Dată la 8 februarie 1934. 

p. Ministru I. Manolescu-Strunga
10

 

nr. 25.588
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(Anexă la deriziunea nr. 25.588/934) 

Tablou rezumativ asupra condiţiunilor de import şi tranzit al animalelor şi 

produselor animale provenite din ţări cu care circulaţia acestor mărfuri nu este 

reglementată prin convenţii speciale 

A) Importul şi tranzitul animalelor vii 

 

1. Peştii, iepurii de casă şi de câmp, cobaii, păsările 

de agrement, cu excepţia psitacideelor (papagali) 

Nu cad sub nici o restricţiune din punct de 

vedere sanitar veterinar. 

2. Animale cu unghii despicate: bovine, bivoli, oi, 

capre şi porci. 

Cu autorizaţia prealabilă a Ministerului 

Agriculturii şi Domeniilor. 

3. Solipedele: cai, măgari şi catâri. 

4. Păsările de curte: găini, gâşte, raţe, curci şi 

bibilici. 

5. Solipidele şi rumegătoarele sălbatice şi mistreţii, 

destinaţi parcurilor de vânătoare, grădinilor zoologice sau 

altor stabilimente similare. 

6. Animalele de blănuri, papagalii, alte animale sau 

păsări decât solipedele şi rumegătoarele sălbatice, 

destinate laboratoarelor, institutelor, grădinilor zoologice, 

parcurilor de vânătoare sau altor stabilimente similare. 

Toate animalele din circuri şi menajerii când sunt 

transportate şi ţinute izolate de animalele din circulaţia 

obişnuită. 

Fără autorizaţia prealabilă a Ministerului 

Agriculturii şi Domeniilor, însoţite însă de 

certificate de sănătate, potrivit dispoziţiunilor de 

la punct. 3, cap. I din deciziunea de faţă. 

7. Câinii şi pisicile. 
Fără autorizaţia prealabilă a Ministerului 

Agriculturii şi Domeniilor, însoţite însă de 

certificate, potrivit punct. 4, cap. I din 

deciziunea de faţă. 

8. Câinii, pisicile şi păsările, inclusiv psitacideele, 

proprietatea artiştilor, întrebuinţate în exercitarea 

profesiunii lor. 

Fără autorizaţia prealabilă a Ministerului 

Agriculturii şi Domeniilor şi fără acte de origine 

şi sănătate, când se face dovada printr-un 

certificat eliberat de o autoritate administrativă 

sau asociaţie profesională că animalele se 

întrebuinţează în exercitarea profesiunii de 

artist. 
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In lipsa unui astfel de certificat 
 

importul şi tranzitul se admite 
 

după examinare sanitară 
 veterinară. 

B) Importul şi tranzitul produselor animale 
 

9. a). Carnea mamiferelor domestice, proaspătă, 

conservată sau preparată; şuncile, salamul şi alte 

mezeluri; diferite preparate de sânge destinate 

alimentaţiei publice; glandele şi organele animale, 

proaspete sau conservate, pentru scopuri de opoterapie; 

păsări tăiate, jumulite ori nu; 

b) Grăsimile animale destinate alimentaţiei 

publice, inclusiv grăsimea de păsări (grăsimea şi ficat de 

gâscă) în stare crudă, preparate sau topite; margarina şi 

oleo-margarina; 

c) Conservele de carne şi de pateuri în vase ermetice 

închise, fie numai de carne, fie amestecate cu alte 

substanţe. 

Cu autorizaţia prealabilă a Ministerului 

Agriculturii şi Domeniilor şi în condiţiunile 

arătate în aceste autorizaţiuni. 

Se fac excepţii pentru tranzitul mărfurilor 

notate mai jos, care se pot tranzita fără 

autorizaţia prealabilă a Ministerului Agriculturii 

şi Domeniilor, însoţite însă de acte de origine şi 

salubritate, prin care se atestă că provin de la 

animale sănătoase a căror carne s-a găsit bună 

pentru consumaţie; 

a) Mezelurile de durată: salam, etc.; 

b) Grăsimile animale topite, margarina; 

c) Conservele de carne în vase ermetic 

închise; 

d) Carnea preparată, care în urma unui 

tratament special a pierdut caracterul de carne 

proaspătă chiar şi în straturile ei interne şi nu-l 

mai poate recâştiga prin nici o manipulare, cum 

este: carnea saramurată, slănina, şunca şi baconul 

trecute prin saramură; carnea friptă, fiartă sau 

etuvată. 

10. a). Maţele, esofaguri, stomace, intestine, băşici 

proaspete, nesărate şi neuscate; 

Cu autorizaţia prealabilă a Ministerului 

Agriculturii şi Domeniilor. 

b) Pieile crude, pieile mamiferelor domestice sau 

sălbatice, care au fost numai presărate cu sare sau var, 

fără să fi fost frecate cu sare şi ţinute învelite cel puţin 14 

zile; 

c) Părul neprelucrat şi nesupus nici 
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unui tratament (nespălat industrial, nefiert, etc.) al 

animalelor cu unghii despicate, precum şi lâna şi resturile 

de lână nespălate industrial sau netratate cu var; 

 

d) Coarnele, unghiile, copitele şi oasele, neuscate şi 

nesărate; 

e) Sângele, albumina de sânge, îngrăşămintele de 

sânge şi de carne, tendoanele, cadavrele şi părţi de 

cadavre animale şi gunoiul de grajd. 

11. Făina de carne, cadavre şi peşte, destinată 

alimentaţiei animalelor. 

Importul admis fără autorizaţia prealabilă a 

Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, însoţite 

însă de un certificat de origine şi salubritate prin 

care se atestă că a fost fabricată supunându-se la 

o temperatură de cel puţin 1200 C şi că îndată 

după fabricare s-a împachetat în mod igienic, mai 

departe că stabilimentul este instalat în aşa fel că 

mărfurile fabricate nu se pot infecta ulterior. 
12. Ouăle de clocit. 

Importul admis fără autorizaţie prealabilă a 

Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, însoţit 

însă de certificat sanitar-veterinar prin care se 

atestă că provin din crescătorii care prin examen 

de sânge practicat într-un laborator de stat s-au 

găsit indemne de tifoza păsărilor. 

Tranzitul admis fără nici o condiţiune. 

13. a) Corpuri întregi de vânat (animale şi păsări); 

Fără autorizaţia prealabilă a Ministerului 

Agriculturii şi Domeniilor, însoţite însă de acte de 

origine, eliberate de autoritatea 

b) Laptele şi toate derivatele lui (unt, brânzeturi, 

lapte condensat-pulverizat etc.); 

c) Ouăle destinate consumaţiei; 

d) Maţele, ţipla organică, stomace, cheag, esofaguri, 

băşici uscate sau sărate, ambalate în butoaie sau lăzi, iar 

maţele 
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uscate şi în baloturi; 

e) Pieile şi blănurile complet uscate sau frecate cu 

sare şi ţinute cel puţin 14 zile învelite, atestate ca atare de 

autoritatea administrativă a locului de provenienţă sau a 

locului unde au fost colectate şi depozitate; resturi şi 

răzături de piei tratate cu var; 

f) Pieile, blănurile, răzăturile şi resturile de piei 

ţinute 14 zile în soluţie de sare şi atestate ca atare de 

autoritatea administrativă a locului de provenienţă sau a 

locului unde au fost colectate şi depozitate; 
g) părul de animale tratat industrial; 

h) Alte feluri de păr de animale, decât acela de la 

animale cu unghii despicate (solipede, iepuri, pisici etc.), 

chiar când n-a fost supus nici unui tratament; 

i) Lână spălată industrial, lână şi resturi de lână 

tratate cu var; 
j) Penele 

k) Coarnele, unghiile, copitele, complet uscate 

sau sărate, întregi sau în bucăţi (lame, lame presate, vârf 

de coarne, rumegătură, făină); 

l) Sângele uscat la o temperatură de cel puţin 70
0
 C 

şi fiind deci impropriu pentru consumaţia publică; 

m) Grăsimile animale destinate uzului industrial 

şi atestate ca atare de autoritatea administrativă a locului 

de provenienţă. 

administrativă a locului de origine sau a locului 

unde au fost colectate şi depozitate. 

14. a) Peştele, preparatele şi conservele de peşte: 

b) Extracte de carne, peptona şi gelatina; 

c) Cărnurile, inclusiv păsări tăiate, în stare crudă, 

preparate sau conservate, maţe proaspete, sărate sau 

uscate; grăsimi animale în stare naturală, preparate, 

topite sau presate; ouăle, 

Fără autorizaţia prealabilă a Ministerului 

Agriculturii şi Domeniilor şi fără acte de origine şi 

salubritate. 
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laptele şi toate derivatele lui, când aceste mărfuri 

sunt expediate în cantităţi de cel mult 5 kg. în 

colete poştale, pentru uzul propriu al 

destinatarului sau când sunt transportate de 

călători pentru uzul lor propriu în timpul 

călătoriei, precum şi în circulaţia în zona de 

frontieră; 

d) Gunoiul de grajd şi furajele în zona de 

frontieră; 

C) Importul şi tranzitul obiectelor şi materiilor care pot fi purtătoare 
de contagiu 

15. Nutreţurile păioase, cocenii; hainele, 

încălţămintele şi uneltele de grajd întrebuinţate; 

zdrenţe şi alte obiecte similare. 

Fără autorizaţia prealabilă a Ministerului 

Agriculturii şi Domeniilor, însoţite de 

certificate de origine. 

a) provenite din ţări europene 

b) provenite din ţări extra-europene Cu autorizaţia Ministerului Agriculturii şi 

Domeniilor. 

Fânul, paiele şi alte nutreţuri păioase, 

întrebuinţate pentru împachetarea altor mărfuri decât 

produse brute animale, provenite din ţări 

nespecificate la capitolul VI din deciziunea de faţă. 

Resturile şi reziduurile de textile noi provenite 

din ateliere de croitorie, fabrici, etc. 

Nu cad sub nici o restricţiune din punct de 

vedere sanitar-veterinar. 
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ECHIVALAREA DIPLOMELOR UNIVERSITARE STRĂINE
11

 

Această chestiune neputând fi definitiv stabilită în împrejurările actuale, oficiile vor primi documentarea 

necesară, mai târziu.
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INFORMAŢIUNI DESPRE PERSOANE LOCUIND ÎN ROMÂNIA SAU ÎN 

STRĂINĂTATE
12

 

§ 1. Oficiile diplomatice şi consulare sunt adesea cerute să întreprindă cercetările necesare pentru a afla 

adresa unor persoane ce ar locui sau s-ar afla în circumscripţia lor. Sunt şi uneori rugate să dea lămuriri referitoare 

la moralitatea, reputaţia, averea, etc., ale unor asemenea persoane.  

§ 2. Astfel de întrebări, fie vin din România sau din altă parte, vor fi tratate cu multă prudenţă, cât timp nu 

sunt transmise prin mijlocirea acestui Departament. 

§ 3. întrebările primite prin legaţiuni vor fi, ca regulă, trecute consulatelor competente, pentru lucru şi 

răspuns, exceptându-se cazul când au fost trimise de Minister. Oficiile consulare vor efectua cercetările necesare, prin 

mijlocirea autorităţilor locale sau pe alte căi ce ar socoti mai potrivite. 

§ 4. Când informaţiunile sunt cerute de firme comerciale româneşti, se vor avea în vedere cele expuse la 

Manual VI, 8. 

§ 5. Regula generală în această materie este astfel ca informaţiunile cerute de particulari români sau străini 

să fie date numai când sunt necesare într-un interes pur familial, fiind solicitate de ex. de părinţi, copii sau alte rude, 

pentru lichidarea unei succesiuni ş.a. cu condiţia, bineînţeles, ca un cetăţean român să fie interesat în această 

chestiune. 

§ 6. Când este vorba de subvenţii alimentare, se va avea în vedere cele expuse la Manual III, 6 par. 4 şi 16. 

în chestiuni de datorii neplătite, se vor urma instrucţiunile date în Manual VI, 7. 

Consulii nu vor da nici un fel de lămuriri, când este vorba de proiecte matrimoniale (averea sau reputaţia 

unei logodnice etc.) 

§ 7. La întrebările puse de particulari şi venind din alte circumscripţii consulare în străinătate, răspunsul 

cuvenit va fi dat, dacă este cazul, în limitele celor expuse mai sus la par. 5, prin mijlocirea oficiului consular românesc 

competent, fiind lăsat la aprecierea colegului respectiv, dacă lămuririle cerute urmează să fie date sau nu.  

Petiţiile adresate de români sau străini, locuind în circumscripţia unui oficiu consular, despre persoane care 

s-ar găsi, după cum se crede, în România, vor fi întotdeauna înaintate Ministerului, pentru hotărâre, însoţite de toate 

lămuririle necesare (motivul, reputaţia sau referinţele petiţionarului, etc.) 

§ 8. Informaţiunile date persoanelor particulare vor fi în genere foarte scurte, mărginindu-se la sănătatea 

persoanei căutate cu indicaţia dacă se află sau nu în circumscripţia consulară respectivă. Adresa persoanei căutate nu 

va fi comunicată decât cu învoirea ei, dar în scris, exceptându-se cazurile care par a fi justificate şi cuprinse în par. 5 

de mai sus. 

§ 9. Pentru completarea informaţiunilor date, consulatele vor putea da, când socotesc de cuviinţă, adresele 

unor agenţii de informaţiuni bine cunoscute, prin mijlocirea cărora, cei interesaţi ar putea dobândi lămuriri mai 

amănunţite. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise legaţiunilor şi consulatelor, sub nr. 29.766 din 16 aprilie 1942.  

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca 

ASISTENŢĂ MEDICALĂ, COPII PĂRĂSIŢI, ASIGURĂRI SOCIALE 

ŞI ACCIDENTE DE MUNCĂ
13

 

I. Asistenţa medicală 

§ 1. Nu intră în îndatoririle oficiilor diplomatice şi consulare să plătească cheltuieli de asistenţă medicală 

sau de spital, sau să întreţină cetăţeni lipsiţi de mijloace care fac apel la ajutorul lor.  

§ 2. Este însă de aşteptat ca funcţionarii noştri, dintr-un spirit de umanitate, să facă tot ce le este cu 

putinţă, pentru a da ajutor, în cazurile urgente, avându-se în vedere cele expuse la Manual V, 3 § 4. 



MANUAL VII, 9 

1003 

 

 

§ 3. Şefii oficiilor consulare sunt datori, în cazuri de indigenţă constatată, să intervină pe lângă autorităţile 

locale competente din circumscripţia lor, cu scopul de a obţine pentru conaţionalii bolnavi şi lipsiţi de mijloace, 

îngrijirea medicală trebuincioasă şi, dacă este nevoie, admiterea lor într-un spital în condiţiuni de desăvârşită 

egalitate cu cele acordate cetăţenilor străini în România. Dacă autorităţile străine refuză aplicarea principiului de 

reciprocitate, cazul va fi numaidecât adus la cunoştinţa legaţiunii noastre competente, cât şi a Ministerului.  

§ 4. Regimul în vigoare în România pentru îngrijirea bolnavilor străini fără mijloace, a celor suferind de 

boli mintale şi a copiilor străini, părăsiţi şi lipsiţi de mijloace, îngrijire şi hrană este prevăzut în art. 6, 7, 8 şi 12 din 

regulamentul pentru funcţionarea Instituţiunilor de Asistenţă Medicală nr. 6.754 din 5 decembrie 1923 (Monitorul 

Oficial nr. 300 din 7 decembrie 1923, cu o modificare ulterioară, publicată în Monitorul Oficial nr. 197 din 10 

septembrie 1924), şi anume: 

Art. 6. - „Sunt scutiţi de plată: al. d, supuşii străini pe baza convenţiunilor internaţionale de reciprocitate; 

al. e, străinii când nu se poate descoperi cărui stat aparţin, pentru a se putea face intervenţiunea necesară".  

Art. 7. - „Nimeni nu poate fi refuzat de la îngrijirea spitalicească, oricare ar fi starea materială, când cazul 

său reclamă o îngrijire de urgenţă pe care trebuie să o aprecieze medicul pe a sa răspundere. In special vor fi 

întotdeauna primiţi accidentaţii şi acei care au nevoie de o îngrijire medicală, chirurgicală sau obstreticală urgentă, 

precum şi bolnavii găsiţi pe stradă şi prezentaţi la spitale".  

Art. 8. - „Nu se face nici o diferenţă pentru primirea bolnavilor în spital, între români şi supuşii altor state,  

decât că la nevoie egală, se dă preferinţă celor dintâi. Nu se ţine seamă de religiunea bolnavului care intră în spital".  

Art. 12 . - „Toate dispoziţiunile generale prevăzute în prezentul regulament, sunt aplicabile şi azilelor, 

sanatoriilor pentru tuberculoşi, precum şi ospiciilor de alienaţi". 

II. Boli mintale şi copii părăsiţi 

§ 5. Cele prevăzute la § 3, se aplică şi în cazuri de boli mintale şi când prunci sau copii mai mari, de 

naţionalitate română, au fost părăsiţi sau au rămas orfani, lipsiţi de mijloace, fără sprijin sau fără ajutor părintesc.
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III. Repatrieri gratuite 

§ 6. Se vor avea în vedere cele expuse la Manual V, 3 § 7, în privinţa cazurilor de repatrieri gratuite, cerute 

de autorităţile competente străine. Pentru marinari se vor observa instrucţiunile date la Manual IV, 40 § 11-13 şi IV, 

16 § 9. 

IV. Asigurări sociale şi accidente de muncă 

§ 7. Consulii mai sunt datori să intervină în caz de nevoie, pe lângă autorităţile străine competente din 

circumscripţia lor, spre a obţine pentru românii victime ale unor accidente de muncă, toate drepturile ce li se cuvin, 

prin contract sau alte învoieli, prin dispoziţiunile legale ale ţării, unde s-a produs accidentul, printr-o hotărâre 

judecătorească, dată de tribunalul competent (v. Manual III, 6 în chestiunea asistenţei juridice), sau pe bază 

convenţională, sau a principiului de reciprocitate, avându-se în vedere legile româneşti în vigoare în această materie. 

In cazul când intervenţiunile consulatelor pe lângă autorităţile competente locale, ar  rămâne ineficace, se va 

înştiinţa legaţiunea competentă şi Ministerul, pentru cele de cuviinţă.  

§ 8. Pentru documentarea oficiilor amintim că Legea asigurărilor sociale (Monitorul Oficial nr. 298 din 22 

decembrie 1938) prevede, la art. 8, următoarele dispoziţiuni: 

„Salariaţii străini, care lucrează în România sunt supuşi aceloraşi obligaţiuni şi vor beneficia de aceleaşi 

drepturi ca şi naţionalii. Când lucrează numai temporar şi pe socoteala unei întreprinderi din străinătate, nu vor fi cuprinşi 

în asigurare, decât în cazul când nu sunt asiguraţi, în baza legilor statului căruia aparţin. 

Salariaţii unei întreprinderi din ţară, întrebuinţaţi temporar în străinătate, vor continua asigurarea în ţară. 

Patronul este dator să anunţe în acest caz, casa de asigurări respectivă, în termen de cel mult 8 zile de la ieşirea din 

ţară". 

„Personalul cu domiciliul în România, angajat la întreprinderile de navigaţie pe Dunăre, este supus 

asigurării obligatorii prevăzute de această lege". 

„Personalul cu domiciliul în România, angajat la întreprinderile de navigaţie pe mare, este de asemenea 

supus asigurării obligatorii prevăzute de această lege, numai în cazul când întreprinderile de navigaţie au sediul sau o 

agenţie permanentă în ţară. 

„Prin convenţii încheiate cu alte state se va putea stabili continuitatea de asigurare, păstrarea sau transmiterea 

drepturilor de asigurare, păstrarea sau transmiterea drepturilor câştigate, sau în curs de dobândire ale salariaţilor care -şi 

schimbă reşedinţa dintr-o ţară într-alta". 

V. Drepturile celor asiguraţi 

§ 9. Drepturile acordate, conform legii, membrilor asiguraţi, sunt următoarele:  

Membrii asiguraţi 

1. îngrijire medicală (Art. 10-13); 

2. Medicamente, pansamente şi accesorii medicale (Art. 14-15; 

3. Tratament balneo-climateric (Art. 16); 

4. Ajutoare băneşti în caz de boală (Art. 17-19); 

5. Ajutoare de maternitate (Art. 20-21); 

6. Ajutoare de invaliditate (Art. 22-29); 

7. Pensii de retragere şi de bătrâneţe; 

8. Pensii de accident (Art. 30-40); 

Pensia de accident este de 2/3 din salariul mediu asigurat pentru caz de incapacitate totală, iar pentru o 

incapacitate parţială, se reduce în proporţie.  
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Pensionarii din accidente, au dreptul, pe lângă dreptul la îngrijirea medicală şi la repararea sau înlocuirea 

protezelor. 

Membrilor familiei asiguraţilor 

1. Drepturi la îngrijirea medicală şi ajutoare băneşti (Art. 46-48); 

2. Ajutoare în caz de deces (Art.49-59); 

3. Drepturi de pensie (Art. 51-55), 

4. Urmaşii accidentaţilor mortali au drepturi la pensie şi ajutoare de deces (Art. 56-57); 

Toate drepturile acordate de lege se cer prin Casele şi Oficiile de Asigurări Sociale de care ţine asiguratul.  

VI. Convenţii încheiate 

§ 11. Nu avem convenţii încheiate în sensul aliniatului ultim al art. 8 L.A.S. decât cea încheiată cu fostul 

stat iugoslav ca urmare Decret-lege nr. 1.106 din 13 aprilie 1933, publicat în Monitorul Oficial nr. 220 din 25 

septembrie 1933; Convenţia care prevede la punctele 6 şi 7 şi „dispoziţiuni speciale cu privire la asigurări în caz de 

accidente 

Statul iugoslav încetând de a mai exista, convenţia în cauză nu îşi mai are aplicare. 

§ 12. In baza delegaţiei dată prin jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1.005 din 15.VIII.1941, s-a încheiat cu 

delegaţii Ministerului Muncii din Berlin, la 23 august 1941, un acord care reglementează situaţia drepturilor de asigurare 

a muncitorilor români care vor lucra în Germania, în baza unei autorizaţii speciale a guvernului român. 

Prin acest acord s-a stabilit ca muncitorii români să se bucure de aceleaşi drepturi ca şi naţionalii germani, 

astfel ca la părăsirea teritoriului german, să-şi poată conserva drepturile obţinute în Germania.  

De asemenea, membrilor familiei muncitorului lucrând în Germania, li se va acorda asistenţa medicală în 

condiţiunile legii române de asigurări sociale la Casele de Asigurare în circumscripţia cărora locuiesc şi în contul 

Casei de Asigurări germane ai căror membri sunt. 

S-a mai prevăzut posibilitatea ca asiguraţii să-şi poată apăra drepturile în faţa instanţelor de judecată 

germane chiar şi atunci când nu s-ar afla în Germania, fiind reprezentaţi de drept de organele noastre diplomatice şi 

consulare (v. şi Manual III, 6 „Asistenţa judiciară"). 

Această convenţie a intrat în vigoare la data de 1 septembrie 1941, în urma hotărârii ambelor guverne.  

§ 13. Instrucţiunile de faţă au fost întemeiate în parte pe documentaţia primită de la Ministerul Sănătăţii şi 

Ocrotirilor Sociale şi de la Casa Centrală a Asigurărilor Sociale.  

In caz de nedumerire asupra interpretării dispoziţiunilor în vigoare în această materie sau când protecţia 

consulară acordată nu ar duce la o soluţionare grabnică şi echitabilă a pricinilor ridicate, Ministerul va fi numaidecât 

sesizat. 

Se va avea întotdeauna în vedere nu numai latura strict juridică a problemelor discutate, ci mai ales cea 

umanitară care cere cea mai mare diligenţă din partea funcţionarilor noştri, evitându-se întârzieri de natură a 

pricinui suferinţe inutile. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor, sub nr. 29. 766 din 16 aprilie 1942. 

Ele au fost întocmite în deplin acord cu Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Soc iale, ceea ce s-a confirmat cu 

nr. 98.299 din 23 februarie 1942. 

Casa Centrală a Asigurărilor Sociale, a confirmat că este de acord, cu nr. 90.437 din 28 ianuarie 1942.  

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca. 

URMARE I 
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ASISTENŢA MEDICALĂ
14

 

§ 1. Oficiile diplomatice şi consulare vor avea în vedere dispoziţiunile cuprinse în Decretul-lege pentru 

organizarea sanitară a statului (Legea nr. 189, Mon. Of. nr. 71 din 25 martie 1943). 

§ 2. Articolele din zisa Lege privind legăturile noastre cu străinătatea, au fost lucrate de Ministerul 

Sănătăţii în deplină înţelegere cu Departamentul nostru.  

Este vorba de: 

a) Art. 91-92 Serviciile sanitare în porturi şi puncte de fruntarii 

Oficiile vor binevoi a face adnotaţie „ad hoc" în marginea paragrafului 25 din Manual IV, 10. 

b) Art. 113, prevăzând drepturile la îngrijire în România a bolnavilor lipsiţi de mijloace  

Textul respectiv este precum urmează: 

„Spitalele publice vor primi orice bolnav care necesită spitalizarea, fără deosebire de starea materială.  

Pentru îngrijirea în spitalele publice, bolnavii cu mijloace materiale, sau familiile lor, vor plăti taxele 

cuvenite. 

Pentru bolnavii asiguraţi, taxele se vor plăti de Casa Naţională a Asigurărilor Sociale sau de Casele de 

Ajutor şi Pensiuni respective ale instituţiilor statului sau controlate de stat. 

Bolnavii săraci din comunele rurale vor fi îngrijiţi gratuit în toate spitalele publice. Municipiile şi comunele 

urbane de reşedinţă sunt obligate să achite taxele de internare pentru bolnavii săraci care le  aparţin. 

Toate comunele sunt obligate să întocmească anual tabloul de locuitori lipsiţi de mijloace care au drept la 

asistenţă medicală gratuită, eliberând la cerere certificate de stare materială pentru spitalizare, fie gratuită, fie în 

contul comunei. 

Procesul-verbal dresat la primirea bolnavului în spital constituie un titlu executoriu, pe baza căruia se 

poate urmări, potrivit Codului de Procedură Fiscală, executarea creanţei respective.  

Bolnavii lipsiţi de mijloace materiale, suferind de boli contagioase, sau acei care suferă de boli sociale în 

fază de contagiozitate, sunt scutiţi de plata taxelor la spitale.  

Sunt scutiţi de plata taxelor de spitale supuşii străini pe baza convenţiilor internaţionale sau 

angajamentelor de reciprocitate". 

§ 3. Oficiile diplomatice şi consulare sunt totdeauna datoare să raporteze acestui Departament orice 

tratament deosebit de favorabil sau deosebit de nefavorabil, ce ar fi acordat unui cetăţean român de către autorităţile 

străine sanitare, îndată ce asemenea cazuri vor fi semnalate. Aceste rapoarte vor fi întotdeauna înaintate Ministerului, 

în dublu exemplar, pentru a putea fi aduse la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii.  

§ 4. In privinţa îndatoririlor autorităţilor consulare, în cazuri de îmbolnăvire a unui cetăţean român, mai 

amintim cele cuprinse la Manual VI, 16 § 13, VI, 22 § 26 şi IV, 10 § 18-28. 

p. Ministrul Afacerilor Străine: Karadja 
p. Directorul Afacerilor Consulare: V. Ştirbu
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REGIMUL VALUTAR PENTRU CEI CE STUDIAZĂ ÎN STRĂINĂTATE
15

 

Condiţiunile de admitere la valută pentru studii în străinătate vor fi pentru:  

I. Ţările cu care avem acorduri de compensaţie sau cu valută slabă 

1) . Germania. În urma discuţiunilor purtate în cadrul acordului comercial, încheiat în 23 martie 1939, 

între Germania şi România, s-a ajuns la stabilirea următoarelor categorii care pot beneficia în ordine de preferinţă, de 

avantajele valutare în Germania: 

Titraţii universitari; 

Profesorii de diferite grade, savanţii;  

Studenţii Institutelor noastre de grad universitar; 

Elevii Şcolilor tehnice, profesionale, arte şi meserii;  

Elevii Şcolilor de Muzică şi Artă Dramatică, Arte Frumoase.  

2) . Italia, se acordă pentru specializare în artă, arheologie, istorie, drept comercial, drept penal, studii ce 

nu pot fi urmate în ţară, lichidări de studii la celelalte specialităţi; 

3) Grecia, se acordă pentru studii de filologie clasică, arheologie, bizantologie, studii ce nu pot fi urmate 

în ţară, lichidări de studii; 

4) Bulgaria, se acordă pentru studii la slavistică, lichidări de studii; 

5) Turcia, specializare în bizantologie, arheologie, lichidări de studii. 

II. Ţările cu valută liberă 

1) Franţa, se acordă pentru studii în vederea specializării la medicină, artă, filologie, drept, ştiinţe, şcoli 

de inginerie şi tehnice; 

2) Anglia, se acordă pentru studii comerciale superioare, indo-germanistice, şcoli de inginerie navală, 

construcţii aeronautice, mine şi metalurgie;  

3) Elveţia, Belgia, Statele-Unite şi celelalte ţări cu valută liberă, se acordă pentru specializare, 

lichidări de studii. 

Sunt admişi la valută pentru ţările de la punctele 1, 2, 3, titraţii universitari plecaţi pentru specializare şi 

care au mai obţinut valută avantajoasă. 

Posesorii unui titlu academic, recomandaţi pentru specializare de către consiliul profesoral al instituţiei 

care le-a conferit titlul academic; 

Cu titlu excepţional, în măsură restrânsă, vor mai fi admişi la valută în vederea lichidării situaţiei studiilor 

lor, studenţii înscrişi regulat la şcolile superioare pe care nu le-au putut începe în ţară, dacă sunt în continuare. 

In toate cazurile de continuare sau încheiere de studii, obţinerea mai departe a schimbului oficial se va 

face: 

In măsura disponibilului valutar; 

Pe temeiul dovezilor despre regularitatea activităţii desfăşurate în anul şcolar precedent şi  

Luându-se seama dacă au beneficiat de schimbul oficial până acum.  

Date fiind împrejurările excepţionale, cererile noi pentru studii în străinătate care pot fi luate în seamă , nu 

pot fi soluţionate decât în limita disponibilului valutar după satisfacerea categoriilor de studenţi în continuare.  

Cererile neînsoţite de acte nu se vor lua în considerare. 

Verificarea, controlul şi propunerea pentru aprobare sau respingere a cererilor şi actelor, este făcută de 

Serviciul relaţiilor internaţionale din Minister, care va aviza asupra fiecărei cereri.  

Cererile propuse pentru aprobare se vor trece în tablouri, pe ţări şi trimise comitetului valutar din 

Ministerul Economiei Naţionale, care va comunica Serviciului relaţiilor internaţionale din Minister, aprobările date.  
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Lămuririle de faţă ne-au fost puse la dispoziţie de Ministerul Culturii Naţionale sub nr. 38.158 din 27 

februarie 1942 şi confirmate sub nr. 47.647 din 15 iunie 1942. 

Au fost trimise oficiilor din străinătate cu adresa ministerială nr. 29.766/1942.
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IMPORTUL ÎN ROMÂNIA CU SCUTIRI VAMALE16 

§ 1. Regulamentul pentru aplicarea Legii vămilor din 14 august 1942 (Mon. Of. nr. 189 din 15 august 1942), 

arată dispoziţiunile în vigoare în această materie (la art. 34, 110, 139-142, etc.). 

Dăm aici textele necesare pentru cazurile ce se vor ivi mai des în practică, oficiile putând obţine de la 

Minister orice alte lămuriri ce ar fi cerute ocazional
a
. 

§ 2. Articolul 34 din regulamentul menţionat arată o serie întreagă de cazuri când Direcţia Generală a 

Vămilor acordă scutiri de drepturi la import
b
. 

Primele patru paragrafe din acest articol tratează despre obiectele importate de curtea regală, corpul 

diplomatic şi consular, etc., chestiuni ce vor fi discutate în altă parte în Manualul de faţă în măsura nevoilor. 

EFECTE DE STRĂMUTARE 

§ 3. Regulament, art. 34, § 5: „Se scutesc de drepturi la import: efectele, obiectele casnice şi mobilele uzate, 

constituind strictul necesar familiar, care au făcut parte din instalaţia străinilor care se stabilesc în România sau car e 

pleacă din România. 

Vor fi considerate efecte de strămutare toate obiectele ce constituie gospodăria unei persoane sau familii 

cuprinzând: cele necesare camerelor de dormit, sufrageriei, biroului de lucru, bucătăriei, spălătoriei etc., şi accesorii 

ca: biblioteci (cărţi), obiecte de ornament, instrumente muzicale, radio, covoare, servicii de masă, tacâmuri şi vase de 

bucătărie. 

Scutirea va fi acordată de vămi, pe bază de ordine date de Direcţia Generală a Vămilor.  

La vămuirea şi verificarea unor astfel de transporturi de efecte şi obiecte casnice de strămutare, vămile vor 

da toată atenţia ca să fie strict îndeplinite următoarele condiţiuni:  

I. Efectele şi obiectele casnice de strămutare trebuie să fie într-adevăr vechi şi uzate, să poarte urme de 

întrebuinţare, adică să se vadă că au fost folosite de persoanele ce se mută, că efectele corespund situaţiei sociale a 

persoanelor în cauză, în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea lor şi că sunt destinate folosinţei persoanelor şi 

membrilor din familie. 

Lucrurile noi, de vor fi, se vor impune la taxe şi se vor îndeplini formalităţile de import în vigoare. 

II. Străinul care se strămută în România va depune biroului vamal:  

a) Paşaportul şi o dovadă eliberată de oficiul comunal sau de poliţie din localitatea din străinătate, vizat de 

consulatul român respectiv, din care să rezulte că-şi strămută domiciliul în România; 

b) Un inventar al efectelor şi obiectelor casnice de strămutare, certificat de autorităţile locale şi vizat de 

consulatul român, atestându-se că efectele şi obiectele 

a
 Oficiile cele mai însemnate primesc, împreună cu documentaţia de faţă, întregul regulament sub formă de broşură. 

Acest text, trecut la inventar, va fi păstrat în bibliotecă pentru referinţe în caz de nevoie. 
b
 Pentru Contrabandă, v. 

Manual IV, 13 § 34-35.
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casnice în cauză sunt proprietatea străinului şi că au fost de mai mult timp în posesia şi folosinţa lui.  

III. Să se importe în principiu deodată toate efectele şi obiectele casnice prevăzute în inventar.  

Dacă însă importarea integrală a efectelor şi obiectelor casnice nu este posibilă şi urmează a se face treptat, 

atunci la primul import va trebui să se depună la vamă actele specificate mai sus, în care să fie menţionate în totalitate 

efectele, obiectele casnice şi mobilele casnice ce se vor strămuta. 

Restul de bagaje va trebui să fie importat prin aceeaşi vamă în termen de 3 luni de la primul import.  

Acest termen poate fi prelungit până la un an de Direcţia Generală a Vămilor, dacă motivele invocate pot fi 

luate în considerare. 

In condiţiile de mai sus se vor acorda scutiri de taxe la import şi pentru efectele, obiectele casnice şi mobilele 

de strămutare, uzate, aparţinând cetăţenilor români, care au locuit în străinătate cel puţin un an.  

Pentru scutirile de taxe ce se acordă la export pentru străinii care pleacă din România sau pentru românii 

care se strămută din ţară, se vor avea în vedere aceleaşi dispoziţiuni de mai sus prevăzute de acest paragraf, cu privire 

la cantităţile şi starea efectelor şi obiectelor casnice de strămutare uzate, precum şi actele ce trebuiesc prezentate 

vămii
c
. 

OBIECTE DE ARTĂ ŞI CĂRŢI 

§ 4. Scutirile acordate sunt precum urmează: 

Regulament, art. 34, § 6: „Obiectele de artă se scutesc de drepturile vamale, dacă sunt adresate muzeelor, 

bibliotecilor sau instituţiunilor publice. Scutirea se va acorda în baza unui ordin al Direcţiunii Generale a Vămilor, dat 

pe baza intervenţiei Ministerului Culturii Naţionale. 

Obiectele de artă ale artiştilor români, adresate lor personal sau aduse de ei, se scutesc de drepturi în baza 

unui ordin al Direcţiei Generale a Vămilor. Scutirea se va acorda, în baza unui act emis de autorităţile reprezentative 

române în străinătate din care să rezulte că, operele sunt proprii şi au fost executate în timpul şederii în străinătate.  

Ca obiecte de artă se consideră numai lucrările originale ale artiştilor români, nu însă şi lucrările efectuate 

industrial după aceste opere (modele)". 

Regulament, art. 34, § 7: „Cărţile de orice fel, legate sau nu, destinate bibliotecilor şi instituţiunilor publice. 

Scutirea se acordă de Direcţia Generală a Vămilor, în urma unei cereri a instituţiei respective însoţită de un inventar 

descriptiv. 

Nu beneficiază de scutire dulapurile, mesele şi alte asemenea obiecte de aranjament în biblioteci".  

c
 De observat este că trusourile, întrucât sunt alcătuite din efecte noi, sunt impuse plăţii taxelor vamale, ca orice altă 

marfă importată. 

EFECTELE ŞI CĂRŢILE STUDENŢILOR 

§ 5. Sunt scutite de vamă, în condiţiile arătate la: 

Regulament, art. 34, § 8: „Efectele uzate şi cărţile de studiu chiar legate, aparţinând studenţilor români care 

se înapoiază din străinătate. Scutirea va fi acordată direct de către vămi, când aceste  efecte şi cărţi sosesc odată cu 

călătorul, ori pe bază de ordin dat de Direcţia Generală a Vămilor, când efectele şi cărţile studentului sosesc separat în 

ţară". 

EFECTE DE CĂLĂTORIE 

§ 6. Dispoziţiunile în vigoare sunt precum urmează:  

Regulament, art. 34, § 9: „Sunt scutite de drepturi la import: efectele purtând urme de întrebuinţare, ale 

călătorilor români sau străini care ies sau intră în România.  
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Ca efecte de călătorie (bagaje) se consideră: rufele, obiectele de îmbrăcăminte, încălţăminte, giuvaerele, 

obiectele de toaletă şi alte obiecte pentru întrebuinţarea zilnică, uzate; apoi alimente (mâncăruri preparate), băuturi şi 

orice alte articole de consumaţie pentru o durată de maximum 3 zile: medicamente, în cantităţi corespunzătoare 

necesităţilor pentru durata călătoriei; cărţi, unelte speciale de voiaj, de ex.: cufere, coşuri şi rechizite de împachetat; 

unelte de mână pentru meseriaşi şi muncitori agricoli, întrucât nu trec mai mult de o bucată de acelaşi fel şi 

dimensiune pentru fiecare muncitor sau meseriaş. 

Tot ca bagaje se consideră şi articolele de sport, ca: patine, skiuri, săniuţe şi altele, arme de vânat şi scaune 

pentru vânătoare, accesorii pentru turişti, aparate fotografice şi cel mult 12 plăci sau 2 rol-filme, arme de foc pentru 

siguranţa personală împreună cu un încărcător de cartuşe, steaguri de societăţi, insigne de societăţi, pupitre pentru 

note şi altele asemănătoare. 

Obiectele noi ce eventual le-ar avea călătorii străini care intră în ţară ori românii care pleacă din ţară, se 

scutesc de drepturi dacă se dovedeşte că sunt pentru uz personal (ex.: o pereche de ghete, un rând de haine sau câteva 

cravate, o trusă, etc.). 

In general, se presupune că obiectele corespund profesiunii şi stării sociale a călătorului, scopului şi duratei 

călătoriei. 

Totuşi, în cazuri dubioase, birourile vamale pot pretinde să li se justifice necesitatea cantităţii efectelor ce 

posedă ca bagaje". 

Oficiile vor mai pune la dispoziţia celor interesaţi următorul text: 

Regulament, art. 110: „Călătorii care vor intra şi vor ieşi din ţară cu orice mijloace de transport, vor fi datori 

să-şi scoată singuri şi să prezinte funcţionarilor vamali, la revizia vamală ce se va efectua în trenuri sau în cuprinsul 

biroului vamal, toate obiectele supuse dreptului de import şi export. 

Vămuirea obiectelor aduse de călători, destinate uzului lor personal şi supuse la drepturi de import sau 

export, se va face cu registrul chitanţier md. 10, pentru obiectele importate şi registrul chitanţier md. 31, pentru 

mărfurile destinate exportului". 

ARTICOLE MONOPOLIZATE 

§ 7. Textele în vigoare sunt menţionate la Manual IV, 13 § 36-37 şi în paragraful ce urmează: 

Regulament, art. 34, 11: „Articolele monopolizate: tutunul, cărţi de joc, ţigări de foi, ţigarete, hârtie pentru 

ţigări, etc., aduse la călători, sunt supuse dispoziţiunilor Legii 

C. A.M. 

De asemenea: zaharina, stupefiantele şi în general orice mostre prohibite prin legi speciale sunt supuse 

dispoziţiunilor prevăzute de acele legi". 

ARME DE VÂNĂTOARE ŞI MUNIŢII 

§ 8. Dispoziţiunile în vigoare referitoare la vânătorii străini sunt date la Manual VII, 1 unde sunt arătate 

toate cele necesare. 

MOSTRE FĂRĂ VALOARE 

§ 9. Regulile generale de urmat sunt date la art. 139 din regulament. De observat mai sunt şi clauzele 

eventual cuprinse în acordurile comerciale pe care le-am semnat, fiecare oficiu trebuind să se documenteze 

întotdeauna asupra situaţiei în care ne găsim faţă de ţara în care funcţionează.  

CĂRŢI STRĂINE TRIMISE PRIN POŞTĂ 

§ 10. Regulament, art. 34, 14, prevede că sunt scutite de taxe: „Cărţile străine chiar legate sosite prin poştă 
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sub bandă, la adresa particularilor", fiecare carte în câte un exemplar. Scutirea va fi acordată direct de vămi.  

AUTOMOBILE 

§ 11. Regulamentul cuprinde, la art. 142, dispoziţiunile în vigoare referitoare la autovehicule. Această 

materie este discutată la Manual VII, 6 care se referă la automobilele străine circulând cu triptic în regulă. 

ALTE SCUTIRI 

§ 12. Art. 34 din regulament mai cuprinde dispoziţiuni referitoare la cazuri ce vor cădea mai rar în 

competenţa oficiilor, cum ar fi importul instrumentelor muzicanţilor, medicamentelor şi instrumentelor medicale, 

aparatelor ştiinţifice, obiectelor bisericeşti, etc. 

Se vor cere lămuriri mai precise de la caz la caz în măsura nevoilor.  

Documentaţia de faţă a fost redactată în deplină înţelegere cu Direcţia Generală a Vămilor. A fost trimisă 

oficiilor sub nr. 102.214 din 1942. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca
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IMPORTUL CÂINILOR, PISICILOR, ETC. APARŢINÂND CĂLĂTORlLOR 
STRĂINI SAU ROMÂNI17 

A. Formalităţi vamale 

§ 1. Formele de import se întocmesc chiar la graniţă, în mod sumar şi rapid, cu declaraţiuni md. 10 pentru 

călători, conform art. 110, § 2 din regulamentul pentru aplicarea Legii vămilor, din 15 august 1942, text care se află la 

toate oficiile diplomatice şi consulare ale ţării. Pentru câini se aplică art. 17 din tariful vamal
a
. 

B. Condiţiuni sanitare veterinare 

§ 2. Importatorul va plăti o taxă sanitară veterinară vamală de lei 50 de cap, datorată conform 

dispoziţiunilor art. 16 din Legea sanitară veterinară din 17 noiembrie 1942 (Mon. Of. nr. 272 din 19 noiembrie 1942). 

Această taxă sanitară veterinară, destinată să acopere parte din cheltuielile controlului veterinar, va fi 

plătită pentru fiecare câine importat în România sau tranzitat prin ţară, indiferent de calitatea proprietarului lui.  

§ 3. Conform celor stabilite prin deciziunea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor nr. 25.588 din 8 

februarie 1934 (textul complet s-a dat ca anexă la Manual VII, 7), cap. I, punct 4, fiecare câine trebuie să fie însoţit de 

un certificat de origine şi sănătate individual, eliberat de un medic veterinar oficial al ţării de provenie nţă, conţinând 

descrierea exactă a animalului şi prin care se atestă că este sănătos, nesuspect de turbare şi că localitatea sa de origine 

este indemnă de turbare de 90 zile. 

Este totuşi suficient dacă se atestă că localitatea de origine este îndemnă de turbare în momentul exportării 

şi că animalul a fost în ultimele 3 luni vaccinat contra turbării, cu titlu riguros preventiv, printr-o metodă aprobată de 

statul străin respectiv. 

C. Punctele de frontieră şi aeroporturile unde importul de câini este îngăduit 

§ 4. Până la nou aviz, se îngăduie importul şi tranzitul de câini aduşi de călători din străinătate, prin 

următoarele puncte: 

a) Gări de frontieră: Orăşeni, Câmpia-Turzii, Jimbolia, Curtici, Negru-Vodă; 

b) Porturi navale şi fluviale: Constanţa, Sulina, Reni, Brăila, Galaţi, Giurgiu, Turnu-Severin şi 

Orşova; 

c) Aeroporturi: care sunt stabilite periodic (v. Manual IV, 18 § 17)
b
 

Serviciul de control necesar al certificatelor legalizate de oficiile diplomatice şi  

consulare române (v. mai jos § 5) este organizat în localităţile astfel menţionate, prin organele veterinare respective 

sau, în lipsă, prin cele de poliţie şi siguranţă
c
. 

a
 Un tarif vamal se găseşte la fiecare ataşat comercial al ţării. 

b
 Pentru timpul 

războiului importul animalelor pe calea aerului este prohibit. 
c
 Organele poliţieneşti de la frontiere au primit instrucţiunile necesare de la Direcţiunea Generală a Poliţiei, sub nr. 

22.590 din 9 decembrie 1943.  
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Aprobat: Gh. Lecca 

D. Îndatoririle autorităţilor consulare române 

§ 5. Oficiul competent din circumscripţia consulară sau ţara de unde se exportă câinele, va verifica:  

a) că certificatul de origine şi sănătate înfăţişat, cuprinde toate lămuririle arătate mai sus, la § 3;  

b) că certificatul a fost emis de un veterinar, funcţionar al statului municipal, etc., socotit ca 

„oficial", de administraţia respectivă. În acest scop certificatul va fi emis pe o hârtie cu en-tête-ul, 

ştampila sau sigiliul autorităţii veterinare respective;  

c) că certificatul înfăţişat să fie de dată recentă. 

Consulul va mai dispune: 

d) traducerea în rezumat a certificatului în limba română şi certificarea traducerii (Manual III, 1 

anexa II, model 2); 

e) taxarea acestei legalizări fără alte taxe, conform art. 20 din tariful consular din 1934, sau orice 

dispoziţiune mai recentă. Certificatul şi traducerea rămân proprietatea importatorului, urmând 

să fie prezentate de el autorităţilor sanitare veterinare de la frontiera română;  

f) la formula de legalizare se vor adăuga cuvintele: „Le chien dont traite la présent certificat sera 

importé en Roumanie dans un délai d'une semaine à partir de ce jour", autorităţile române de 

control veterinar având ordine să refuze certificate vechi ce nu mai pot dovedi nimic.  

§ 6. Se va pune în vederea călătorilor că organele de frontieră nu pot admite importul în ţară sau tranzitul 

prin ţară a câinilor decât dacă îndeplinesc condiţiunile de mai sus. În cazul contrar, animalul va fi refuzat sau va 

trebui să fie pus sub controlul veterinar în România, conform dispoziţiunilor în vigoare, ceea ce aduce întotdeauna cu 

sine cheltuieli ridicate pentru proprietarul câinelui respectiv. 

§ 7. Agenţii consulari vor proceda cu multă prudenţă în localităţile sau ţările unde, la cunoştinţa lor, s -au 

ivit recent multe cazuri de turbare sau alte boli contagioase de câini, cea mai mare atenţie impunându-se în această 

materie şi dacă sunt alte motive de suspiciune  

Consulul va motiva refuzul său în scris, raportând cazul fără întârziere Ministerului, putând cere 

instrucţiuni în caz de îndoială. 

§ 8. Cele arătate prin instrucţiunile de faţă, se aplică întocmai şi pisicilor şi altor animale prin importul 

cărora s-ar putea introduce cazuri de turbare sau de alte epidemii în ţară. 

Instrucţiunile de faţă au fost trimise oficiilor din străinătate, sub nr. 3.693 din 15 ianuarie 1944.  

Ele au fost redactate în deplin acord cu autorităţile sanitare veterinare ale Ministerului Agriculturii şi 

Domeniilor, ceea ce ni s-a confirmat sub nr. 249.994 din 24 noiembrie 1943. 

Redactor şi director răspunzător Karadja  
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TRAFICUL FEMEILOR ŞI COPIILOR18 

§ 1. România a semnat Convenţiunea internaţională pentru suprimarea traficului femeilor şi copiilor,  de la 

Geneva din 30 septembrie 1921 (Cond. Trat., nr. 1.411), aderând la Convenţiunea internaţională privitoare la reprimarea 

traficului de femei majore, de la Geneva, din 11 octombrie 1933 (Cond. Trat., nr. 1.749 bis) [F.C. Nanu, Condica 

Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, 

Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.411, p. 458-459: nr. 1.749 bis, 

p. 629]. 

Prin art. 1 al primei din aceste convenţii, statele semnatare au luat obligaţiunea să ratifice Întocmirea de la 

Paris din 18 martie 1904 (Cond. Trat., nr. 1.287) şi Convenţia internaţională de la Paris din 4 mai 1910 (Cond. Trat., nr. 

1.321) [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului 

Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.287, 

p. 389-390; nr. 1.321, p. 413-414]. O expunere mai largă a chestiunii va fi dată în Manualul de faţă, îndată ce 

împrejurările vor permite îndeplinirea obligaţiunii pe care am luat-o. 

§ 2. Între timp, se atrage atenţiunea oficiilor asupra îndatoririlor de protecţie ce au în asemenea cazuri. Ele 

vor lucra, pe cât ar fi cu putinţă, în deplină înţelegere cu autorităţile de poliţie şi sanitare locale, dând sprijin 

nenorocitelor despre care este vorba, îndată ce vor fi putut stabili naţionalitatea sau chiar originea românească, a celei 

în cauză. Se atrage atenţiunea asupra „secretului profesional" impus oficiilor în asemenea cazuri.  

§ 3. Şefii de misiune sau de oficiu vor cerceta întotdeauna dacă o repatriere în România ar fi oportună. Se 

va putea obţine în genere ca spesele de călătorie până la punctul de graniţă, cel mai apropiat de România, să fie plătite 

de statul respectiv, drept prevăzut de altfel în Întocmirea de la Paris din 1904 (pe care n-am semnat-o încă, precum s-a 

arătat mai sus). În porturile mediteraneene, agenţii noştri vor lua, în asemenea cazuri, înţelegerea necesară cu 

reprezentantul local al S.M.R.-ului (v. şi Manual V, 3 „Repatrieri pe spesele statului"). 

§ 4. Dacă un caz întrând în cadrul celor patru Învoieli menţionate, ar ajunge la cunoştinţa unui român, fie 

chiar sub formă de zvon şi indiferent de faptul dacă el este funcţionar public sau nu, este o datorie umanitară pentru el 

să avertizeze consulatul cel mai apropiat. Agentul consular competent  va provoca atunci o examinare discretă a 

chestiunii, prin mijlocirea autorităţilor locale competente, cerând lămuriri complete, victima fiind invitată să se 

prezinte la consulat, pentru a da relaţiuni. Şeful de oficiu îşi va putea da seama astfel dacă vreun sprijin consular 

deosebit ar mai putea fi de folos. 

§ 5. Amănuntele ce s-ar putea culege asupra împrejurărilor în care victima a părăsit România, vor fi 

comunicate de îndată Ministerului (pe cale ierarhică în cazul unui consulat onorific), în trei exemp lare, pentru a putea 

fi puse la dispoziţia Direcţiunii Generale a Poliţiei şi Comisiei Migraţiunilor, funcţionând pe lângă Ministerul Muncii. 

Important este mai ales să se comunice numele, semnalmentele şi alte amănunte asupra tuturor persoanelor 

amestecate într-o asemenea „afacere". Convenţia de la 1921 prevede extrădarea acestor indivizi (Manual III, 4 § 3). 

§ 6. Instrucţiunile de faţă urmând să fie aplicate şi de consulatele onorifice, ele vor fi traduse de legaţii şi 

distribuite acelor oficii, pentru a fi clasate în Manualul ce-l au în păstrare. 

Aceste instrucţiuni redactate în deplin acord cu Direcţiunea Generală a Poliţiei şi cu Comisia Migraţiunilor 

a Ministerului Muncii, precum ni s-a comunicat sub nr. 18.144 din 25 noiembrie 1942 şi nr. 4.891 din 11  decembrie 

1942, au fost trimise oficiilor cu adresa ministerială nr. 1.448/1943. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 

Aprobat: Gh. Lecca.
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CONVENŢIUNILE FITOSANITARE ŞI APLICAREA LOR19 

I. INTRODUCERE ŞI ÎNDATORIRILE OFICIILOR 

§ 1. Este firesc ca o naţiune eminamente agricolă cum este a noastră, să resimtă un interes deosebit pentru 

toate problemele fitosanitare. România a şi luat anumite dispoziţiuni legale, semnând un număr de învoieli cu alte 

state, având între altele drept scop să împiedice, în măsura putinţei, introducerea şi răspândirea virusurilor, 

bacteriilor, ciupercilor, insectelor şi a tuturor paraziţilor dăunători plantelor, luând în schimb obligaţiuni similare faţă 

de alte state. 

§ 2. Dacă organele acestui Departament nu sunt în genere competente în această materie, ea căzând în 

sarcina Ministerului Agriculturii, nu este mai puţin adevărat că problemele fitopatologice interesează într-o anumită 

măsură atât legaţiunile cât şi consulatele noastre, îndatoririle lor având un caracter întreit, informativ, de propagandă şi 

de supraveghere. 

§ 3. A. Îndatoriri informative, prin rapoarte destinate autorităţilor române asupra răspândirii bolilor şi 

paraziţilor ce ar putea contamina plantele noastre, asupra măsurilor fitopatologice luate în alte ţări, întrucât ele ne -ar 

putea interesa, direct sau indirect, atât din punct de vedere al importului cât şi din cel al exportului şi asupra 

măsurilor discriminatoare sau abuzurilor dăunătoare intereselor noastre ce ar putea fi constatate în aplicarea acestor 

măsuri. 

§ 4. Prin Manual IV, 16 § 8, oficiile au primit directive referitoare la unele din aceste chestiuni
1
. 

Cu toate că Institutul Internaţional din Roma, menţionat mai jos la § 12 are între alte sarcini şi acela de a 

centraliza şi a răspândi informaţiile fitosanitare de pe întregul glob, Ministerul este în drept să se aştepte la o vigilenţă 

constantă şi din partea agenţilor noştri diplomatici şi consulari, mai ales în ţările cu care suntem în strânse legături 

comerciale. 

§ 5. B. Îndatoriri de propagandă, dând străinilor, verbal, în scris sau prin tipar, lămuriri asupra organizaţiei 

noastre fitosanitare, precum şi asupra măsurilor luate de România în executarea convenţiunilor pe care le -a semnat
b
. 

§ 6. C. Îndatoriri de supraveghere, cuprinzând în primul rând informaţiuni destinate autorităţilor centrale, 

asupra felului în care dispoziţiunile fitosanitare (pentru asigurarea 
a
 Scurt timp după tipărirea instrucţiunilor din 

Manual IV, 16 profesorul Traian Săvulescu a făcut Academiei Române o interesantă comunicare arătând cum râia 

neagră a cartofului (menţionată la § 8 din zisele instrucţiuni), a fost introdusă în România, creându-ne o serioasă 

problemă economică şi socială care pune în primejdie însăşi existenţa populaţiei în anumite regiuni (v. „Anal. Acad., 

Rom. Mem. Sect. Ştiinţ.", Ser. III, Vol. 18, Mem. 8) [Traian Săvulescu, O problemă actuală de patologie vegetală. Râia 

neagră a cartofului în România. Comunicare ţinută în şedinţa publică de la 23 octombrie 1942.  In: „Analele Academiei 

Române. Memoriile Secţiunei Ştiinţifice", Seria III, Tomul XVIII, 1942-1943, Bucureşti, Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1943, p. 159-218]. 
b
 Cât de necesară este o serioasă campanie de documentaţie a străinilor, este dovedit între altele de faptul că sămânţa 

de trifoi exportată de Ungaria ca „Siebenburgische-Ungarische Kleesamen" (uneori de fapt de provenienţă românească 

şi numai reexportată de vecinii noştri), este mai bine cotată pe pieţele străine, decât o marfă, calitativ cel puţin egală, 

vândută ca românească. Trebuie să ne creăm şi noi „vadul comercial" pe care-l merită seminţele noastre, când sunt 

exportate în bune condiţiuni, serviciul nostru fitopatologic fiind acum bine organizat.  

calităţii etc.)
c
 sunt de fapt aplicate de organele locale de execuţie şi de control în România şi de exportatorii noştri.  

§ 7. Orice plângere sau informaţiuni nefavorabile primite de o legaţiune sau un consulat al ţării, arătând că 

o marfă exportată din România n-a răspuns condiţiunilor fitosanitare (şi calitative) legale sau dorite, va fi cercetată de 

aproape. În asemenea cazuri, se vor urma principiile stabilite în Manual VI, 2 § 39-43 şi în Manual III, 6 ultimele 

rânduri din § 2, toate amănuntele fiind raportate Ministerului fără întârziere.  

§ 8. Primind asemenea plângeri ori de unde ar veni ele, oficiile vor avea în vedere că protecţia diplomatică 

şi consulară la care are drept un exportator român ca orice alt cetăţean, presupune în primul rând ca el să fie de bună 

credinţă. Dacă marfa pe care a vândut-o este refuzată de importatorul străin fiindcă nu răspunde condiţiunilor legale 
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(sau altor uzanţe comerciale normale sau condiţiunilor prevăzute prin contract), rolul oficiului eventual sesizat, este de 

a face tot ce ar fi cu putinţă pentru stabilirea exactă a faptelor, trimiţând oricând ar fi posibil un funcţionar al nostru 

la faţa locului)
d
. Nu intră în nici un caz în atribuţiile legaţiunilor şi consulatelor să stăruiască ca o marfă inferioară să 

fie acceptată sau plătită de un importator de bună credinţă, nemulţumit, fie el chiar străin, exportatorul fiind român. 

§ 9. In asemenea cazuri, Ministerul doreşte mai ales ca străinii să ştie că autorităţile noastre vor lua toate 

măsurile administrative şi judiciare necesare, aplicând fără şovăire sancţiunile penale stabilite de lege. 

Datoria oficiilor nu este deci să apere sau să acopere un exportator de rea credinţă sau o autoritate 

românească de execuţie sau supraveghere (fitosanitară sau alta) neglijentă, ci să vegheze asupra bunului renume al 

comerţului nostru exterior. 

§ 10. Pentru a face cât mai efectiv acest control, Institutul de Cercetări Agronomice (despre care este vorba 

mai jos, la § 15) va putea cere, prin mijlocirea acestui Departament, sau chiar direct şi telegrafic în caz de urgenţă, ca 

oficiile noastre diplomatice sau consulare să se adreseze unor camere de comerţ, sindicate agricole, sau firme 

importatoare din circumscripţia lor, cerând relaţii referitoare la mărfurile exportate de România, privite din punctul 

de vedere fitosanitar şi calitativ. Oficiul astfel invitat va pune toată diligenţa în efectuarea unor asemenea însărcinări, 

conform principiului stabilit la Manual III, 6 § 1. 

§ 11. Rămâne totodată bine înţeles că Institutul sus-menţionat poate cere oricând legaţiunilor sau 

consulatelor noastre de carieră sau onorifice, relaţiuni asupra stării fitosanitare din circumscripţiile lor, mai ales în 

ţările cu care avem relaţiuni de schimb de produse (v. § 3 de mai sus). 

c
 Amintim, de ex., controlul calitativ al fructelor şi nucilor exportate şi dispoziţiunile cuprinse în Convenţia 

internaţională pentru unificarea metodelor de analiză a vinurilor, de la Roma, din 5 iunie 1935 (Cond. Trat., nr. 1.790 

[F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului 

Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.790, 

p. 649]). 
d
 Plata deplasărilor în afara oraşului de reşedinţă va fi făcută în asemenea cazuri, prin bunele oficii ale Institutului de 

Cercetări Agronomice din Bucureşti, conform normelor stabilite la Manual V, 5. D-nii şefi de misiune sau oficiu vor 

avea grijă însă să nu angajeze asemenea cheltuieli, decât în cazurile când ar putea fi proporţionale cu foloasele aduse 

ţării. 

Este în interesul exportului nostru ca măsurile de îndreptare ce se vor lua în caz de abuzuri constatate să fie cunoscute, 

în România ca şi în străinătate. Sancţiunile penale în vigoare sunt mai ales cele stabilite de Codul Penal, art. 401-403, 

241, 243-244 sau 378, după cum va fi cazul, în afară de dispoziţiunile cuprinse în partea II, cap. XII, din Codul 

Funcţionarilor Publici. 

§ 12. Pentru deplina lămurire a oficiilor, menţionăm că marfa românească exportată este însoţită de 

certificate fitosanitare (v. § 22 de mai jos) eliberate de organele române speciale şi că ea mai este controlată la vama 

ţării importatoare, de agenţii fitosanitari respectivi. Aceştia admit sau resping un produs vegetal, dacă el nu 

corespunde condiţiunilor cerute de ţara importatoare. Toate statele au înţeles să stabilească norme foarte severe în 

această privinţă. 

§ 13. Deteriorările şi stricăciunile survenite în timpul şi din cauza transportului nu sunt însă cuprinse în 

controlul fitopatologic propriu-zis, deşi ele sunt adesea motive de litigiu. În asemenea cazuri, organele acestui 

Departament vor da relaţii complete şi obiective, avându-se în vedere că este în interesul exportului ca şi al 

exportatorilor noştri a se arăta largi, cât timp importatorul străin este de bună credinţă . 

II. CONVENŢIUNILE ÎN VIGOARE 

§ 14. A. Convenţiunea internaţională sanitară, privitoare la combaterea filoxerei,  de la Berna, din 3 noiembrie 

1881 (Cond. Trat., nr. 1.239 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub 

auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 

Naţională, 1938, nr. 1.239, p. 369]), cu o declaraţie ulterioară din 15 aprilie 1889.  

§ 15. B. Convenţiunea pentru înfiinţarea unui Institut Internaţional de Agricultură la Roma. 
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Această convenţie a fost încheiată la Roma, la 7 iunie 1905 (Cond. Trat., nr. 1.290 şi 1.556 [F.C. Nanu, 

Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine 

vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.290, p. 392; nr. 1.556, 

p. 529-530]). 

Institutul înfiinţat de statele contractante în urma acestei convenţii, are între altele drept scop: „să facă 

cunoscut noile boli de plante ce s-ar ivi undeva pe glob şi dacă este cu putinţă remediile bune pentru a le combate", 

conf. art. 9, lit. d, al convenţiei. 

Rămâne totuşi bine înţeles, cum s-a arătat mai sus la § 4, că acest Institut nu poate descărca oficiile noastre 

de îndatoririle lor informative, precum am văzut că activitatea Oficiului Internaţional de Igienă nu poate dispensa 

consulatele române de a colabora cu autorităţile sanitare ale ţării (temă dezvoltată în Manual VI, 22). 

§ 16. C. Convenţiunea internaţională privitoare la protecţia vegetalelor, de la Roma, din 16 aprilie 1929 (Cond. 

Trat., nr. 1.604 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile 

Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 

1938, nr. 1.604, p. 556-557])
e
. 

III. ORGANIZAŢIA FITOPATOLOGICĂ ŞI LEGISLAŢIA INTERNĂ 

§ 17. Semnând cele trei Convenţii menţionate, este firesc că legislaţia internă a României trebuia pusă în 

deplin acord cu angajamentele internaţionale pe care le-am luat. 

e
 Semnarea acestei importante convenţii a făcut inutilă ratificarea de către România a Convenţiei de la Roma, din 4 

martie 1914 (Cond. Trat., nr. 1.340 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, 

întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, 

Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.340, p. 422-423]). Ultimele două rânduri din Manual IV, 16 § 8, vor fi deci îndreptate 

de oficii. 

Aceasta s-a făcut printr-o serie de legi şi ordonanţe dintre care cele mai însemnate sunt:  

§ 18. A. Legile din 4 mai 1927 şi 21 mai 1932 (Mon. Of. nr. 97 din 5 mai 1927, Hamangiu, XV-XVI, p. 705 

[Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 1856 -1920, 

Ediţiunea a 3-a revăzută, completată şi adusă la zi, vol. XV-XVI, Legi uzuale: 1926-1929, Bucureşti, Editura Librăriei 

„Universală" Alcalay & Co., 1930, 1318 p.] şi Mon. Of. nr. 116 din 21 mai 1932, Hamangiu, XX, p. 538 [Constantin 

Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare) 18561920, Ediţiunea a 3-a 

revăzută, completată şi adusă la zi, vol. XX, Legi uzuale: cuprinzând întreaga legislaţiune a anului 1932,  Bucureşti, Editura 

Librăriei „Universală" Alcalay & Co., 1933, 1101 p.]), prin care s-a creat Institutul de Cercetări Agronomice al României 

(Bucureşti, b-dul Mărăşti 61), având secţiuni pentru controlul seminţelor, viticole, de pomicultură şi de fitopatologie şi 

parazitologie agricolă. 

Serviciul fitopatologic al ţării este condus de acest institut cu care oficiile diplomatice şi consu lare pot fi deci 

chemate să colaboreze în limitele arătate mai sus la § 39, putând obţine la nevoie toate informaţiunile necesare
f
. 

§ 19. B. Legea privitoare la organizarea şi încurajarea agriculturii, din 19 martie 1937 (Mon. Of. nr. 67 din 22 

martie 1937, Hamangiu, XXV, 1, pag. 536 [Constantin Hamangiu, Codul general al României (Codurile, legile şi 

regulamentele uzuale în vigoare) 1856-1920, Ediţiunea a 3-a revăzută, completată şi adusă la zi, vol. XXV, Partea I, Coduri, 

legi şi regulamente: cuprinzând prima parte din legislaţiunea anului 1937, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile 

Statului, Imprimeria Centrală, 1938, 1152 p.]), cu unele modificări ulterioare. Regulamentul legii a fost publicat în 

Mon. Of. nr. 236 din 12 octombrie 1937. 

Această lege de bază pentru organizarea agriculturii în România, al cărei text se trimite oficiilor pentru 

păstrare în bibliotecă, în acelaşi timp ca instrucţiunile de faţă, cuprinde toate dispoziţiunile necesare pentru controlul 

fitopatologic al produselor vegetale puse în vânzare, exportate, importate sau tranzitate. 

§ 20. Oficiile vor observa mai ales: 

Art. 34-36, Măsuri privitoare la comerţul interior al seminţelor;  
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Art. 37-41, Măsuri privitoare la importul şi exportul seminţelor;  

Art. 56-58, Supravegherea pepinierelor de viţe şi de pomi; 

Art. 60-62, Controlul comerţului de viţe şi de pomi
g
; 

Art. 63, Supravegherea importului de viţe şi de pomi;  

Art. 65-73, Poliţia fitosanitară internă
h
; 

Art. 74-77, Poliţia fitosanitară a importului, tranzitului şi exportului*
1
; 

Art. 78-80, Controlul produselor întrebuinţate pentru combaterea duşmanilor la plante sau ca îngrăşăminte 

chimicei 
f
 Întreaga materie este expusă amănunţit într-o broşură a domnului profesor Traian Săvulescu, care poate fi 

trimisă oficiilor, la cerere, în caz de nevoie, pentru a fi păstrată în bibliotecile respective, după înregistrare, conform 

normelor stabilite la Manual VI, 15. Această broşură a fost publicată în limba română, franceză şi germană [Traian 

Săvulescu, Memoriu privitor la organizarea Facultăţii de Agronomie din Bucureşti şi necesitatea acestei instituţii, 

Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1939, 11 p.; Traian Săvulescu, Activitatea 

Institutului de Cercetări Agronomice în 1938-1939, Bucureşti, „Curentul", 1940, 20 p.]. 
g
 Art. 56-63 fac parte din măsurile luate pentru executarea Convenţiei de la Berna, menţionată mai sus la § 14. 

h
 Art. 65-77 cuprind măsurile luate pentru executarea Convenţiei de la Roma, menţionată la § 16. 

§ 21. In caz de nevoie, oficiile de carieră vor avea grijă să traducă aceste articole de lege, pentru a fi puse la 

dispoziţia străinilor interesaţi sau a consulatelor noastre onorifice (v. § 25 de mai jos) împreună cu orice alte lămuriri 

cerute. 

§ 22. C. Eliberarea certificatelor oficiale de fitopatologie. 

In urma semnării Convenţiei de la Roma din 16 aprilie 1929 (v. mai sus § 16), Ministerul Agriculturii a luat 

dispoziţiunile necesare pentru eliberarea certificatelor oficiale de fitopatologie care însoţesc transporturile de plante sau 

părţi de plante exportate de România, după cererea ţărilor importatoarei. 

Este o chestiune importantă pentru economia ţării ca aceste certificate să fie eliberate după normele severe 

stabilite, orice neglijenţă trebuind să fie numaidecât adusă la cunoştinţa Ministerului, precum s-a arătat mai sus la § 6-10. 

§ 23. D. Dispoziţiuni necesare luate de Ministerul Agriculturii. 

S-au luat măsurile necesare pentru distrugerea sistematică a anumitor plante vătămătoare (Berberis 

vulgaris, etc.), pentru combaterea lăcustelor şi a omizilor, pentru decuscutarea seminţelor de lucernă şi trifoi în 

instalaţiunile speciale ale Institutului de Cercetări Agronomice sau în cele particulare controlate de acest institut. 

Buletinele eliberate de institut sunt socotite valabile la exportul acestor produse. 

§ 24. Pentru controlul fructelor, viţelor, puieţilor exportaţi, pentru importul şi tranzitul fasolei (împiedicând 

introducerea parazitului Acanthos-celis) şi pentru reglementarea importului şi controlul plantelor provenind din ţările 

contaminate de păduchele de San-Jose (Aspidiotus perniciosus), pentru reglementarea şi controlul produselor 

provenind din ţările contaminate de gândacul de Colorado al cartofului (Leptinotarsa decemlineata) şi râia neagră a 

cartofului (Synchytrium endobioticum), rugina vesiculoasă a pinului (Cronertium ribicola) şi aşa mai departe. 

Reproducerea acestor ordonanţe în Manualul de faţă, n-ar fi de nici un folos practic. In caz de nevoie, oficiile 

vor putea avea, la cerere, orice informaţiuni sau lămuriri suplimentare. 

IV. ÎNDATORIRILE CONSULATELOR ONORIFICE 

§25. Instrucţiunile de faţă, privind o materie de o însemnătate capitală pentru economia ţării, vor fi aplicate 

de toate oficiile noastre de carieră şi onorifice. Ele vor fi traduse de legaţii, urmând să fie păstrate de consulatele 

onorifice în Manualul lor prescurtat, sub acelaşi număr ca cele de faţă (VII, 16). 

Aceste instrucţiuni au fost redactate în deplină înţelegere cu d-l profesor Traian Săvulescu
20

, directorul 

Secţiunii de Patologie Vegetală a Institutului de Cercetări Agronomice al României, ceea ce ni s-a confirmat sub nr. 

306 din 20 ianuarie 1943. 

Ele au fost trimise oficiilor sub nr. 9.559 din 1943. 

Redactor şi director răspunzător: Karadja 
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Aprobat: Gh. Lecca. 

' Nu producem încă în România cantităţile necesare de produse folosite în combaterea duşmanilor la plante, deşi avem 

materiile prime din belşug. La cererea exportatorilor străini de asemenea produse, oficiile vor pune la dispoziţia lor 

textul art. 78 urmând ca cei interesaţi să se adreseze Institutului de Cercetări Agronomice al României, pentru 

amănunte mai precise. 
j
 Oficiile diplomatice şi consulare vor binevoi să se documenteze asupra dispoziţiunilor în vigoare în ţările unde 

funcţionează, ceea ce face parte din îndatoririle lor informative, precum s-a arătat mai sus la § 3.
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IMPUNEREA VENITURILOR OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE
21

 

§ 1. Oficiile diplomatice şi consulare vor binevoi a ţine la dispoziţia contribuabililor direct interesaţi, textul 

circularei Ministerului Finanţelor nr. 289.526 din 1 februarie 1943, pe care-l reproducem mai jos. 

Această circulară este dată, precum se va observa, în deplin acord cu cele arătate la Manual II, 5 A § 31-32. 

§ 2. La sfârşitul § 31 (adică în josul paginii 9 din Manual II, 5 A) se vor adăuga cu mâna cuvintele: „şi 

circularei Ministerului Finanţelor, trimisă administraţiilor financiare, sub nr. 289.526 din 2 februarie 1943 (Manual 

VII, 17). 

Contribuabilii direct interesaţi vor mai avea în vedere cele arătate la Manual VII, 15 sub rubrica „Dubla 

impunere". 

Textul circularei Ministerului de Finanţe este precum urmează: 

Nr. 289.526 din 1 februarie 1943 

Către administraţiile financiare din România 

§ 3. „Prin art. 2, al. 2 din Legea pentru aşezarea contribuţiunilor directe asupra veniturilor, sunt supuse 

impozitelor directe: 

Veniturile obţinute în ţară de oricine, indiferent de naţionalitatea sa şi dacă locuieşte în ţară sau în 

străinătate. 

Veniturile obţinute în străinătate de locuitorii ţării cu excepţiile prevăzute în convenţiunile internaţionale 

încheiate cu statul român. 

Deci, dacă pentru veniturile obţinute în ţară nu se cere nici o condiţie pentru a fi impozabile, pentru 

veniturile obţinute în străinătate, trebuie ca beneficiarii să fie locuitori ai ţării, adică ai statului român.  

In continuare, legea consideră ca locuitori ai ţării, pe toţi cei care au domiciliul în ţară sau locuiesc aici mai 

mult de 6 luni. 

In acest mod, pentru ca cineva să fie considerat locuitor al ţării sub aspectul fiscal, este de ajuns ca:  

1. Să aibă domiciliul în ţară, adică să aibă în România principala sa aşezare.  

Acesta chiar dacă locuieşte în străinătate mai mult de 6 luni pe an, este dator 

fiscului impozitul aferent veniturilor obţinute în străinătate. 

2. Să locuiască în România mai mult de 6 luni din anul respectiv, în cazul când are domiciliul sau 

principala aşezare în străinătate. 

In această ultimă categorie intră: 

a) Cetăţenii străini care au locuit în România mai mult de 6 luni în anul respectiv; 

b) Cetăţenii români care, deşi domiciliaţi în străinătate, au locuit în România mai mult de 6 luni în cursul 

anului respectiv. 

§ 4. Pentru cetăţenii români, existând prezumţia că locuiesc în ţară, nu pot fi scutiţi de impozitele aferente 

veniturilor realizate în străinătate decât făcând dovada cu certificatele de înmatriculare eliberate de oficiile 

diplomatice sau consulare ale 

României în străinătate, că au locuit în străinătate mai mult de 6 luni în cursul anului în care a realizat venitul.  

Veţi observa că aceste certificate care sunt eliberate cetăţenilor stabiliţi în străinătate când se înapoiază în 

România şi care fac dovada de timpul cât au domiciliat peste hotarele ţării, fiind înmatriculaţi în regulă la un oficiu 

diplomatic sau consular românesc, să aibă pe ele menţiunea că sunt eliberate şi pentru a fi prezentate organelor 

fiscului la înapoierea în România. 

Vă punem în vedere că sunteţi obligaţi a observa aplicarea normelor de mai sus, cu toată stricteţea. 

Director, (ss) Eugen Dragomirescu
22
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Şeful serviciului ,(ss) Dr. Aurel Andriescu
23

 

Ad. nr. 28.817/943
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STEMA TĂRII24 

§ 1. Textul legii pentru fixarea stemei Regatului României din 23 iulie 1921, se află publicat în Monitorul 

Oficial nr. 92 din 29 iulie 1921, regulamentul pentru înfiinţarea Comisiei Heraldice a României din 29 septembrie 

1938, apărând în Monitorul Oficial nr. 232 din 6 octombrie 1938. 

În aşteptare ca să putem da stemele respective executate în culori, se alăturează modele, precum au fost 

date de Monitorul Oficial, fiind vorba de stema cea mare, stema cea medie şi stema cea mică.  

§ 2. Potrivit art. 2 al legii, „Stema cea mare se va întrebuinţa în actele statului emanate de la rege şi în actele 

oficiale internaţionale, cum şi din înalt ordin al regelui în cazuri speciale; Stema cea medie, de armată şi autorităţile 

statului; Stema cea mică, pe sigiliile şi ştampilele oficiale". 

§ 3. Din textul arătat, reiese că atât legaţiunile cât şi consulatele române (de carieră şi onorifice) se vor 

folosi de stema cea medie, întrebuinţând stema cea mică pe sigiliile şi ştampilele lor.  

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

G. Lecca 

Secretar general administrativ 

Directorul Afacerilor Consulare, 

Karadja 
Ad. nr. 3.693 din 15 ianuarie 1943.
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N O T E  

1 Subcapitolul VII, 1 - „Vânători străini în România şi importul armelor de vânătoare" este conţinut de variantele A, 

C, D şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

2 Subcapitolul VII, 3 - „Instrucţiuni privitoare la pensionarii români locuind sau aflaţi vremelnic dincolo de hotarele 

ţării" este conţinut de variantele A, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

3 Pasaj adăugat de Constantin I. Karadja în varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular. 

4 Subcapitolul VII, 4 - „Transportul rămăşiţelor pământeşti ale celor decedaţi" este conţinut de variantele C, D, E şi 

F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

5 Subcapitolul VII, 5 - „Imprimarea impresiunilor digitale" este conţinut de variantele A, C, D, E şi F ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

6 Subcapitolul VII, 6 - „Dispositions en vigeur l'entrée, la circulation et le séjour des automobiles étrangères en 

Roumanie" este conţinut de varianta F a Manualului Diplomatic şi Consular. 

7 Subcapitolul VII, 7 - „Lupta contra bolilor contagioase ale animalelor (Convenţiunea internaţională de la Geneva 

din 20 februarie 1935)" este conţinut de variantele A, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

8 Pasaj adăugat de Constantin I. Karadja în varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular. 

9 Subcapitolul VII, 7 - „Lupta contra bolilor contagioase ale animalelor-Anexa Importul şi tranzitul animalelor" este 

conţinut de variantele C, D şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

10 Ion Manolescu-Strunga (1889-1951), om politic român. Licenţiat în Economie la Universitatea din Viena; doctor în 

Ştiinţe Economice şi Agricole la Universitatea din Jena (1910). Membru în consiliile de administraţie ale mai multor 

instituţii comerciale şi industriale. Deputat P.N.L. de Roman în mai multe legislaturi din perioada interbelică. 

Subsecretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (14.11.1933-01.10.1934); ministru al Industriei şi 

Comerţului (05.10.1934-01.08.1935); ministru secretar de stat fără portofoliu (17.11-28.12.1937). In ianuarie 1938 a 

demisionat din P.N.L, întrucât s-a opus revenirii în partid a grupării conduse de Gheorghe I. Brătianu. Acuzat că ar fi 

răspândit ştiri alarmiste, i s-a fixat domiciliu obligatoriu la Miercurea Ciuc (1939). După venirea la putere a 

guvernului Petru Groza a intrat în vizorul autorităţilor comuniste, fiind cercetat de Tribunalul Poporului - a fără a fi 

însă trimis în judecată - cu privire la regimul aplicat prizonierilor sovietici, aduşi să muncească pe moşia sa în 

perioada 19421943. Cazul a fost redeschis de autorităţile comuniste în 1950, fiind acuzat de crime contra umanităţii 

„prin aceea că având prizonieri sovietici la lucru pe moşia sa, le-a aplicat acestora rele tratamente". A fost condamnat 

în 1952, la un an după decesul său. Arestat, în „noaptea demnitarilor" (5/6 mai 1950), a murit în închisoarea din 

Sighet la 19.04.1951. 

11 Subcapitolul VII, 8 - „Echivalarea diplomelor universitare străine" este conţinut de variantele A, C, D şi F ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

12 Subcapitolul VII, 9 - „Informaţiuni despre persoane locuind în România sau în străinătate" este conţinut de 

variantele A, C, D şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

13 Subcapitolul VII, 10 - „Asistenţă medicală, copii părăsiţi, asigurări sociale şi accidente de muncă" este conţinut de 

variantele A, C, D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

14 Subcapitolul VII, 10 - „Asistenţă medicală, copii părăsiţi, asigurări sociale şi accidente de muncă- Urmare 1" este 

conţinut de variantele D, E şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

15 Subcapitolul VII, 11 - „Regimul valutar pentru cei ce studiază în străinătate" este conţinut de variantele A şi F ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

16 Subcapitolul VII, 12 - „Importul în România cu scutiri vamale" este conţinut de variantele A, C, D, E şi F ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

17 Subcapitolul VII, 13 - „Importul câinilor, pisicilor, etc. aparţinând călătorilor străini sau români" este conţinut de 

variantele C, D, E, F şi G ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

18 Subcapitolul VII, 14 - „Traficul femeilor şi copiilor" este conţinut de variantele A, C, D, E, şi F ale Manualului 
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Diplomatic şi Consular. 

19 Subcapitolul VII, 16 - „Convenţiunile fitosanitare şi aplicarea lor" este conţinut de variantele A, C, D, E, şi F ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

20 Traian Săvulescu (1889-1963), biolog şi botanist român. Licenţiat în Ştiinţele Naturii la Universitatea din 

Bucureşti (1908-1912); doctor în Botanică al aceleiaşi Universităţi (1916). Aspirant (din 1918 şef de lucrări) în cadrul 

Institutului Botanic din Bucureşti (1912-1921); suplinitor la Catedra de morfologie şi sistematică vegetală de la 

Facultatea de Ştiinte a Universităţii din Bucureşti (1919-1921); profesor agregat (din 1924 titular) la Catedra de 

sistematică şi patologie vegetală din cadrul Şcolii Superioare de Agronomie din Bucureşti (1921-1949); şef al Secţiei de 

patologie vegetală din cadrul Institutului de Cercetări Agronomice (din 1929); destituit din învăţământ în 1940 de 

conducerea Mişcării Legionare, este reprimit în 1941; profesor al Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti (din 1948); 

membru corespondent (din 1932) şi titular al Academiei Române (din 1936); secretar general al Academiei Române 

(1939-1948); preşedinte al Academiei Române (1948-1959); preşedinte de onoare al Academiei Române (1959-1963); 

preşedinte al Societăţii Române de Botanică (din 1946); preşedinte al Societăţii pentru răspândirea Ştiinţei şi Culturii 

(1949-1959); director general al Institutului de Cercetări Agronomice (1948-1960); ministru al Agriculturii şi 

Domeniilor, respectiv vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri în guvernul condus de Petru Groza (29.11.1946-

30.12.1947); deputat în Marea Adunare Naţională (din 1948). Fondatorul şcolii române de fitopatologie, autorul unei 

opere ştiinţifice de excepţie. 

21 Subcapitolul VII, 17 - „Impunerea veniturilor obţinute în străinătate" este conţinut de variantele C, D, E, şi F ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

22 Eugen Dragomirescu (?-?), director în cadrul Ministerului de Finanţe. Nu au putut fi identificate date biografice 

suplimentare. 

23 Aurel Andriescu (?-?), şef serviciu în cadrul Ministerului de Finanţe. Nu au putut fi identificate date biografice 

suplimentare. 

24 Subcapitolul VII, 18 - „Stema ţării" este conţinut de variantele C, E, F şi G ale Manualului Diplomatic şi Consular.
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RAPOARTE DESPRE CHESTIUNI DE PROTOCOL CARE TREBUIE FĂCUTE DIN 

OFICIU, MINISTERULUI
1
 

§ 1. Direcţiunea Protocolului se vede silită să reamintească că printre materiile asupra cărora legaţiunile 

sunt datoare să trimită din oficiu rapoarte Ministerului Afacerilor Străine, se cuprinde şi latura protocolară şi 

ceremonială a oricărei manifestaţiuni oficiale din ţara în care sunt acreditate. 

Este vorba de vizite de personalităţi străine oficiale cu vază, de sărbători naţionale, de parade, de mese şi 

primiri de ceremonie la care sunt poftiţi diplomaţi străini ş.a.m.d., acestea din urmă fie că sunt date de guvernul ţării, 

fie de ambasade sau legaţiuni străine, fie de legaţiunea noastră. 

Asemenea manifestaţiuni fac, fără îndoială, adesea obiectul unui raport politic, însă legaţiunile nu par a-şi 

da seama că latura lor protocolară trebuie şi ea descrisă într-un raport deosebit adresat, spre a înlătura orice greşeală, 

de-a dreptul Direcţiunii Protocolului. Ea are neapărată nevoie să fie documentată amănunţit asupra acestor chestiuni, 

întâi spre a i se înlesni întocmirea regulamentului cuprinzător, prin care urmează a fi rânduit protocolul şi 

ceremonialul nostru de stat şi apoi spre a-i servi la îndreptar de câte ori sunt de rânduit vizite de personalităţi oficiale 

străine sau ceremonii publice asemănătoare, la care ia parte corpul diplomatic. Spre a înlătura orice nedumerire, se 

adaugă că legaţiunile sunt datoare să facă asemenea rapoarte, atât după vizite de personalităţi române, spre a se putea 

întemeia programul nostru pe reciprocitate, când se întoarce vizita, cât şi după vizite de personalităţi străine, spre a se 

putea întocmi programul nostru, dacă ele vin şi în România, pornind de la acel urmat în străinătate, dar ţinând seama 

de eventuale deosebiri în ceea ce priveşte cordialitatea legăturilor politice.  

§ 2. Pare aproape de prisos a se aminti unor diplomaţi de carieră însemnătatea simbolică a 

manifestaţiunilor protocolare şi putinţa pe care le dau de a sublinia  sau atenua unele situaţiuni politice. Ele şi-au 

păstrat toată însemnătatea în timp de război, căci ceea ce intră la socoteală, nu este fastul în sine cu care este primit 

un oaspete străin, ci deosebirea care se poate face între cinstirea a doi oaspeţi.  

Tot aşa este de mare interes pentru Ministerul Afacerilor Străine, să ştie dacă un cap de stat sau de guvern 

sau ministrul de Externe a primit sau refuzat să ia parte la o masă sau recepţie dată în primul rând de legaţiunea 

României, dar şi de alte legaţiuni şi ambasade, care dintre şefii de misiune au fost poftiţi de înalţii dregători ai statului 

pe lângă care sunt acreditaţi şi care erau ceilalţi oaspeţi.  

§ 3. Mai departe, la Te Deum-uri, Requiem-uri sau recepţii organizate de legaţiunea noastră, dar şi de alte 

misiuni diplomatice, cine a fost de faţă dintre dregătorii ţării şi corpul diplomatic ? La vizite oficiale, cine a 

întâmpinat oaspeţii la gară sau la graniţă ? Dacă li s-a dat un tren sau un vagon special ? Dacă s-a scos o companie de 

onoare ? Dacă oraşul a fost împodobit cu steaguri şi care anume ? La serbări sau ceremonii oficiale, cum a fost aşezat 

corpul diplomatic ? Dacă se fac deosebiri între misiunile diplomatice în ceea ce priveşte membrii poftiţi la ceremonii ? 

Dacă se respectă întotdeauna regulile congresului de la Viena, în ceea ce priveşte aşezarea ş.a.m.d.  

Rapoarte amănunţite mai trebuiesc făcute asupra ceremonialelor capilor de stat, acestea fiind cerute 

stăruitor de curtea noastră regală. 

§ 4. De multe ori informaţiunile cerute se pot culege din ziare localnice, dacă nu a fost de faţă un membru al 

legaţiunii noastre. In alte cazuri, ele vor trebui culese de la prieteni sau colegi din corpul diplomatic sau de la 

Direcţiunea Protocolului, fiind deci în funcţiune de legăturile personale pe care le au membrii legaţiunilor noastre. 

Este drept că de obicei ataşaţii de presă au grijă să publice în ziarele noastre, prin radio sau Direcţiunea 

Presei, dări de seamă telegrafice asupra diferitelor mese, recepţii, Te Deum-uri, ş.a.m.d., organizate de legaţiunile 

noastre, însă ele având alt scop, nu sunt de cele mai multe ori destul de amănunţite sau precise spre a împlini nevoile 

Direcţiei Protocolului şi nu pot deci înlocui rapoartele oficiale ale legaţiunilor.  

Este de dorit ca acestea să fie însoţite şi de fotografii din ziare şi grafice de câte ori se poate. 

§ 5. Întrucât Direcţiunea are nevoie grabnic de material informativ, pe tărâmul protocolului şi al 
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ceremonialului, legaţiile sunt rugate să întocmească întâi de toate un raport în care vor fi conse mnate cât mai multe 

amănunte de acest fel pe anul în curs, ceea ce se poate face uşor din memorie sau răsfoind o culegere de ziare.  

Toate rapoartele vor fi însoţite de câte două copii. 

Decembrie 1942. 

Directorul Protocolului, 

F.C. Nanu2 

Ad. nr. 7.690/943
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CEREMONIALUL 

CU PRILEJUL VIZITEI UNEI ESCADRE SAU UNUI VAS DIN MARINA REGALĂ 

ÎNTR-UN PORT STRĂIN
3
 

Ceremonialul de faţă a fost redactat în limba franceză pentru a putea fi pus la dispoziţia consulilor 

onorifici, fără traducere prealabilă, în caz de nevoie.  

CEREMONIEL 

I. ARRIVEE 

§ 1. A l'arrivée d'un escadre roumaine ou d'un bâtiment de guerre roumain, dans un port où la Roumanie 

est représentée par un agent diplomatique ou consulaire, il est d'usage qu'un officier du bord se rende sans tarder 

chez celui-ci pour l'informer de l'arrivée et s'entendre avec lui sur les visites officielles, etc. 

II. VISITES OFFICIELLES 

§ 2. Le Commandant de l'escadre ou du bâtiment rendra la première visite au représentant diplomatique 

ou consulaire ayant rang de ministre plénipotentiaire ou équivalent. Dans les autres cas, le commandant de l'escadre 

ou du bâtiment et le chef de la représentations roumaine en résidence dans le port en question, échangeront des visites 

officielles, en observant la rège qu'à rang égal (d'après «l'ordre de préséance» donné au Manuel VIII, 2) c'est le 

fonctionnaire diplomatique ou consulaire qui attend la première visite. Autrement, c'est celui qui occupe le rang le 

moins élevé, qui doit rendre visite le premier à celui qui lui est supérieur en rang. Les visites officielles sont rendues 

dans les 24 heures. 

Les officiers de marine rendent la visite officielle en grande tenue. 

A la demande du représentant diplomatique ou consulaire, il este d'usage que le commandant de l'escadre 

ou du bâtiment mette à sa disposition l'embarcation nécessaire pour se rendre à bord et pour rentre à terre. 

III. SALUT 

§ 3. Les agents qui, en uniforme, font officiellement une visite à  bord, ont droit au salut, d'après les règles 

suivantes: 

a) Ministre plénipotentiaire de première classe, 15 coups de canon, à son départ;  

b) Ministre plénipotentiaire de seconde classe: 13 coups de canon, Ibid.; 

c) Chargé d'affaires en pied, 11 coups de canon, Ibid.; 

d) Chargé d'affaires ad intérim, 9 coups de canon, Ibid.;  

e) Consul général, conseiller ministériel: 13 coups, lors la première visite à bord, à l'intérieur des limites  de sa 

circonscription consulaire; 

f) Consul général de première classe: 11 coups, Ibid.; 

g) Consul général de seconde classe: 7 coups, Ibid.;
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h) Consul: 5 coups, Ibid.; 

i) Viceconsul: 3 coups, Ibid.; 

Lorsque l'agent diplomatique ou consulaire fait sa visite officielle en tenue de cérémonie civile (redingote ou 

jaquette, chapeau haut de forme et gants gris) les saluts indiques ne seront pas accordés. 

IV. LE DROIT D'ARBORER UNE MARQUE HONORIFIQUE 

§ 4. La chapitre VIII, 10 du présent manuel, donne les règles en vigueur, en ce qui concerne le droit des 

ministres plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Roumanie, d'arborer une marque honorifique (pavillon) sur les 

bâtiments de guerre de la marine royale, à bord desquels ils se trouvent en qualité officielle. 

V. AUTRES REGLES DU PROTOCOLE 

§ 5. a) A l'arrivée à bord, le ministre plénipotentiaire est reçu par l'officier général, le commandant et les 

officiers de quart. La garde assemblée présente les armes au son du clairon ;  

b) la chargé d'affaires ou consul général est reçu à bord par les commandant et les officiers de quart; la 

garde assemblée présente les armes au son du clairon ; 

c) le consul ou viceconsul gérant d'un consulat, sont reçues avec les honneurs dus à l'officier de marine 

commandant d'un rang équivalent au sien. 

Aucun fonctionnaire civil ou militaire ne peut exiger ni rendre - à une telle occasion - d'autres honneurs que 

ceux qui sont déterminés par le présent cérémoniel 

§ 6. En dehors des honneurs funèbres, prévus par le ministère roumaine des Affaires Etrangères, d'accord 

avec le Sous-Secrétariat d'Etat de la Marine, et par les règles de courtoisie internationale il n'est rendu aucun honneur 

naval à aucune autorité roumaine dans les lieux où se trouve S.M. le Roi ou S.M. la Reine au cours de leurs  voyages, 

tout le temps de leur résidence et pendant les vingt quatre heures qui précédent l'arrivée de leurs Majestés ou qui 

suivent leur départ. La même règle s'applique au cas où l'un des souverains se trouve à bord d'un vaisseau, en visite 

dans un port étranger. 

Bucarest, le 15 juin 1944 

MIHAI ANTONESCU 

Red. Karadja 

Ad. nr. 28.955/944 

Expediat la 25 iulie 1944 

DREPTUL LA ARBORAREA MĂRCII ONORIFICE LA NAVELE MARINEI 

REGALE, CUVENITE MINIŞTRILOR PLENIPOTENŢIARI ROMÂNI
4
 

În Mon. Of. nr. 260 din 5 noiembrie 1943, a fost publicat un regulament pentru modificarea unor dispoziţiuni 

din regulamentul asupra serviciului la bordul navelor de război. Art. 629 din zisul regulament va fi de acum înainte 

precum urmează: 

Art. 629. - Au dreptul la arborarea mărcii onorifice: 

Conducătorul statului Miniştrii şi subsecretarii de Stat 

Ambasadorii şi miniştrii plenipotenţiari, când aceştia se găsesc în calitate oficială la bordul unei nave, sau 

sunt anunţaţi de Ministrul Apărării Naţionale. 

Marca onorifică se ridică la arborele de provă sau la arborele liber, în caz că la acea navă se găseşte deja 

arborată o marcă de comandament. 

Dat în Bucureşti, la 3 noiembrie 1943.
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FELICITĂRI ŞI CONDOLEANŢE OFICIALE5 

§ 1. Fără a da vreo însemnătate prea mare dispoziţiunilor de protocol, mai ales în vremurile de adânci 

prefaceri de astăzi, Ministerul ţine totuşi ca reprezentanţii României peste hotare să-şi îndeplinească conştiincios 

îndatoririle protocolare, conformându-se în totul obiceiurilor locale în măsura în care regulile urmate nu sunt 

potrivnice sentimentelor şi demnităţii româneşti.  

A. FELICITĂRI 

§ 2. Ori de câte ori ar fi vorba să fie prezentate felicitări, prin vizită personală, prin înscrieri în registre, 

prin delegarea unui funcţionar sau militar, prin scrisoare, prin telegramă sau prin depunerea unei cărţi de vizită. Şefii 

de misiune şi de oficiu ca şi ceilalţi funcţionari români în post în străinătate se vor conforma întocmai normelor 

stabilite de protocolul local. 

Se vor observa următoarele reguli deosebite.  

§ 3. Conducătorii legaţiunilor vor avea grijă să examineze în prealabil dacă felicitările de rigoare urmează 

să fie prezentate în numele Majestăţii Sale Regelui, conducătorului statului, guvernului regal, Ministerului Afacerilor 

Străine, altui ministru de stat sau în nume personal.  

In caz de îndoială, şeful de misiune va referi la timp Ministerului. El va mai consulta, la nevoie, pe decanul 

corpului diplomatic şi pe funcţionarii români de mai mult timp în post, arhiva legaţiunii fiind totodată cercetată 

pentru a stabili eventualele precedente. 

§ 4. Agenţii diplomatici sunt întotdeauna competenţi să facă propuneri, prin telegramă cifrată, în cazurile 

când socotesc că ar trebui prezentate sau trimise felicitările sub o formă sau alta de ministerul regal sau de vreun înalt 

demnitar român. 

§ 5. In ţările ostile României, şeful de misiune va cere la timp instrucţiunile necesare Ministerului oricând 

s-ar putea atribui prezentării sau neprezentării unor felicitări o semnificaţie politică, nemaifiind vorba de o pură 

formalitate de curtenie. 

§ 6. In vederea strictei aplicări a principiului reciprocităţii, şefii de misiune vor da în sarcina funcţionarului 

în subordine răspunzător pentru chestiunile protocolare ale legaţiunii, ţinerea unor liste arătând care din demnitarii 

locali sau din diplomaţii străini în ţara respectivă prezintă reprezentantului Majestăţii Sale Regelui felicitările anuale 

de rigoare cu ocazia zilei de 10 mai sau urările cerute de alte prilejuri deosebite, sub ce formă aceste felicitări sunt 

prezentate ş.a.m.d. 

Aceste liste vor fi întocmite alfabetic după ţări, arătându-se în dreptul fiecărei rubrici cum a procedat 

reprezentantul diplomatic respectiv. 

§ 7. Un scurt raport va fi trimis Ministerului pentru documentare când ar fi nevoie
a
, arătându-se mai ales 

orice împrejurări puţin obişnuite ce ar fi de notat. 

a
 V. îndeosebi Manual VIII, 1 unde Ministerul a arătat necesitatea adunării unei documentaţii cât mai complete. 

Oamenii de serviciu vor primi instrucţiuni severe, să aibă grijă ca toate cărţile de vizită de felicitare, depuse, să fie 

îndată predate funcţionarului răspunzător, pentru înapoierea lor la timp, cu o însemnare potrivită („p. r."). 

Telegramele primite vor fi de asemenea centralizate în mâna acelui funcţionar - de obicei cel mai tânăr secretar de 

legaţie al misiunii.
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Ministerul îşi dă seama că mai ales unele omisiuni pot proveni din cauza unei necunoaşteri a regulilor 

protocolare, unei uitări din partea străinului „en faute", lipsei de organizaţie şi de documentaţie la cancelaria 

respectivă, ş.a.m.d. Omisiuni constante şi mai ales repetate nu trebuie însă pierdute din vedere, fiind din contră 

raportate Ministerului, îndată ce ele ar lua o formă mai marcantă. 

§ 8. Listele alfabetice menţionate la § 6 vor fi strânse cu grijă într-un dosar deosebit permanent, inserându-

se după instrucţiunile de faţă o fişă arătând în ce loc se află documentaţia respectivă.  

§ 9. Lista serbărilor naţionale ţinute de diferitele ţări vor putea fi cerute de la Minister, în caz de nevoie
b
. 

Şefii de misiune vor binevoi a dispune ca aceste serbări să fie însemnate pe un calendar de perete fiind astfel ţinute în 

evidenţă în cancelaria oficiului, în locul cel mai potrivit.  

§ 10. Şeful de misiune competent va fi înştiinţat la timp de Minister în toate cazurile când, contrar obiceiului 

protocolar stabilit, Majestatea Sa Regele, conducătorul statului sau alt demnitar al ţării, ar hotărî să nu trimită o 

telegramă de felicitări. Asemenea înştiinţări vor fi însoţite de instrucţiuni precise.  

§ 11. Pentru felicitările de anul nou prevăzute în protocolul multor ţări, şefii de misiune români se vor 

conforma întocmai obiceiului local stabilit, cât timp nu vor primi instrucţiuni ministeriale deosebite care pot fi cerute 

la timp, în caz de îndoială. 

Nu este îngăduit ca un reprezentant acreditat al ţării să lipsească de la o astfel de ceremonie, în afară de 

cazuri de forţă majoră sau alte împrejurări serioase. El va fi atunci înlocuit prin funcţionarul diplomatic cu cel mai 

înalt grad, făcând parte din misiune, dacă protocolul străin nu prevede altfel. 

§ 12. Felicitările neprevăzute de protocolul oficial local, vor fi prezentate sau nu, după împrejurări, 

Ministerul fiind consultat numai în caz de îndoială. 

§ 13. Cu ocazia prezentării unor daruri din partea corpului diplomatic  la o nuntă regală sau alt prilej, 

reprezentantul ţării se va asocia împreună cu colegii săi şi pe picior egal cu ei, dacă nu sunt cauze deosebite pentru a 

cere instrucţiunile cuvenite de la Minister, ceea ce se va întâmpla foarte rar. Sumele subscrise cu asemenea ocazii fac 

parte din cheltuielile de reprezentare ale funcţionarului respectiv, neputând fi suportate de bugetul statului.  

§ 14. Şeful de misiune sau de oficiu va hotărî în ce cazuri urmează să se deschidă un registru de înscriere 

pentru felicitări la oficiul ce conduce. 

Foile respective din asemenea registre vor fi copiate de funcţionarul răspunzător pentru chestiunile de 

protocol ale oficiului, spre păstrare în dosarul respectiv, pentru referinţe, în vederea aplicării reciprocităţii din partea 

funcţionarilor români, când ar fi cazul. În acest scop, semnăturile respective vor fi rânduite, în copie, după 

naţionalitatea celor în cauză. 

§ 15. Felicitările legaţiunilor române destinate Majestăţii Sale Regelui şi conducătorului statului, când ar fi 

cazul (la anul nou, în ziua de 10 mai, în ziua onomastică şi a naşterii suveranului, etc.) se trimit prin telegramă pe 

spesele personale ale şefului de misiune. 

b
 Asemenea liste figurează în multe ţări, anexate listelor tipărite ale membrilor corpului diplomat ic. Fiecare oficiu va 

avea grijă ca lista sărbătorilor naţionale să fie întotdeauna ţinută la zi. Şeful de misiune competent va raporta 

Ministerului, îndată ce ziua serbării naţionale locale este schimbată.  

Ele se adresează domnului mareşal al palatului regal şi cabinetului domnului mareşal Antonescu, 

conducătorul statului. 

Felicitările adresate titularului acestui Departament vor fi înaintate la timp, prin raport oficial sau scrisoare 

particulară. 

§ 16. Îndatoririle consulilor români sunt expuse la Manual I, 8 § 21. 

B. CONDOLEANŢE 

§ 17. Cele arătate mai sus la § 3-8 şi § 13-15 se aplică întocmai când şeful de misiune sau de oficiu prezintă 



MANUAL VIII, 12 

1039 

 

 

sau primeşte condoleanţe, în calitatea sa oficială.  

§ 18. La slujbele mortuare oficiile organizate de legaţiunile române după indicaţiunile date de Minister, 

şeful de misiune va primi personal condoleanţele celor de faţă, în biserică, după terminarea serviciului religios.  

Pentru ţinuta de rigoare la asemenea ocazii, se va consulta Manual VIII, 14. 

C. ÎNDATORIRILE CONSULATELOR ONORIFICE 

§ 19. Cele arătate prin aceste instrucţiuni aplicându-se şi consulatelor onorifice, textul de faţă va fi tradus 

prin îngrijirea legaţiunilor respective spre a fi distribuit cât mai curând acestor oficii.  

Bucureşti, 23 decembrie 1943 

MIHAI ANTONESCU 

Instrucţiunile de faţă au fost distribuite oficiilor sub nr. 3.693 din 15 ianuarie 1944. 

Redactori: f N.M. Vlădescu
6
, ministru plenipotenţiar, şeful Protocolului, şi L 

Karadja
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SLUJBE RELIGIOASE, TE DEUM-URI, SERVICII MORTUARE 

ŞI PARASTASE7 

§ 1. In capitalele având o biserică sau o capelă ortodoxă, şeful de misiune este ţinut să dispună oficierea 

unui Te Deum în ziua de 10 mai fără a solicita instrucţiuni deosebite de la Minister.  

Şefii oficiilor consulare funcţionând în oraşele unde România nu menţine o legaţiune, dar unde există totuşi 

o biserică sau capelă ortodoxă şi o colonie românească de oarecare însemnătate, au aceeaşi îndatorire.  

§ 2. Alte Te Deum-uri, slujbe mortuare şi parastase oficiale vor fi organizate şi oficiate cum ar dispune 

ministrul, pentru fiecare caz în parte. 

§ 3. Membrii oficiali ai legaţiunilor şi consulatelor vor asista la asemenea slujbe în ţinuta ce se va hotărî de 

şeful misiunii sau oficiului. 

Ţinuta obişnuită va fi jachetă cu pălărie înaltă şi mănuşi cenuşii, militarii fiind în mare ţinută
a
. 

La ocaziuni deosebit de solemne (căsătorii regale etc.), ţinuta de rigoare va fi uniforma diplomatică, 

respectiv, consulară, sau frac, vestă, cravată şi mănuşi albe, cu decoraţii, cu mari cruci cu cordon, militarii fiind în 

mare ţinută
a
. 

Pentru ţinuta de rigoare la servicii mortuare şi requiem-uri, se va mai consulta şi Manual VIII, 14. 

Cu câteva zile înainte de oficierea unui Te Deum sau parastas, funcţionarul legaţiunii sau consulatului 

răspunzător pentru chestiunile de protocol, va trimite invitaţii la această solemnitate, sau înştiinţări potrivite, 

persoanelor de vază, preşedinţilor coloniilor române, asociaţiilor studenţeşti, etc., după o listă pregătită înainte, 

aprobată în fiecare an de şeful misiunii sau oficiului şi păstrată în permanenţă în dosarul respectiv. 

§ 4. La ocazii deosebite, când reprezentanţii diplomatici sau consulari români ar invita personalităţi străine 

din ţara respectivă sau făcând parte din corpul diplomatic sau consular local, la o slujbă religioasă, se va păstra în 

dosar o listă a persoanelor poftite, arătându-se urmarea ce au dat acestei invitaţii sau prin cine au fost eventual 

reprezentaţi înalţii demnitari străini. Amănuntele respective vor fi aduse la cunoştinţa Ministerului prin raport, 

conform celor arătate la Manual VIII, 1 § 3. 

§ 5. Funcţionarul însărcinat cu îndatoririle protocolare ale oficiului, va avea grijă ca autorităţile de poliţie 

locale să fie înştiinţate la timp, când este cazul, de oficierea unei slujbe religioase oficiale, spre a putea lua  

dispoziţiunile necesare de pază şi pentru reglementarea circulaţiei.  

§ 6. Şefii de misiune şi de oficiu vor hotărî, de la caz la caz, dacă vor da - după oficierea unui Te Deum - 

(bineînţeles nu slujbă mortuară), o recepţie pentru colonia locală şi dacă se va organiza în aceeaşi zi vreo serbare 

patriotică de către colonia română sau asociaţia studenţească locală
b
. 

a
 In timpul când România se află în stare de război: kaki, cisme, centură de piele, sabia atârnată de cureluşe, mănuşi 

roşii, şapcă, decoraţii. 
b
 V. şi Manual V, 8 § 2, VI, 26 § 9 şi VI, 16 § 11.
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Programul va fi stabilit dinainte în asemenea cazuri de reprezentantul ţării de comun acord cu comitetul de 

organizare al serbării, textul discursurilor de rostit fiind supus examinării prealabile a şefului de misiune sau oficiu.  

Când nu s-ar da vreo recepţie oficială, felicitările celor de faţă vor fi primite de şeful de misiune sau de 

oficiu în biserică, după terminarea serviciului religios. 

§ 7. Şefii de misiune vor observa ce servicii religioase sunt organizate de colegii reprezentând ţările ostile 

României în oraşele lor de reşedinţă, când asemenea ceremonii ar avea o semnificaţie politică contrară intereselor 

româneşti. 

Ei vor raporta Ministerului, după putinţă, care demnitari înalţi funcţionari sau diplomaţi străini au fost de 

faţă. 

Bucureşti, 23 decembrie 1943 

MIHAI ANTONESCU 

Instrucţiunile de faţă au fost distribuite oficiilor sub nr. 3.693 din 15 ianuarie 1944. 

Redactori: f N.M. Vlădescu, ministru plenipotenţiar, şeful Protocolului, şi L 

Karadja
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ARBORAREA DRAPELULUI NAŢIONAL
8 
I. 

PRIVIRE ISTORICĂ 

§ 1. Steagul tricolor cu culorile albastru, galben şi roşu a fost întâi adoptat ca steag al armatei munteneşti 

în anul 1834, sub domnia lui Alexandru Ghica
9
 Vodă

a
. 

Culorile erau însă pe atunci aşezate orizontal, drapelul românesc de astăzi cu culorile aşezate vertical, fiind 

întâi distribuit gărzii naţionale de domnitorul Carol
10

, în anul 1867. De atunci a devenit pavilionul naţional al ţării.  

II. DREPTUL DE A ARBORA DRAPELUL 

§ 2. Conform uzului internaţional şi legilor şi regulamentelor româneşti în vigoare, legaţiunile şi 

consulatele României au dreptul şi datoria să arboreze drapelul reglementar al ţării pe clădirea oficiilor lor.  

§ 3. Nimic nu se opune ca şeful de misiune sau de oficiu să arboreze drapelul naţional şi la locuinţa sa 

particulară sau reşedinţa sa de vară în afară de oraş, respectând întocmai instrucţiunile de faţă şi cât timp acesta nu 

este contrar dispoziţiunilor legale în vigoare sau obiceiurilor locale ale ţării respective.  

§ 4. Numai ministrul plenipotenţiar, acreditat în regulă ca reprezentant al Majestăţii Sale Regelui, are 

dreptul să arboreze pe reşedinţa sa oficială, un drapel tricolor, împodobit cu stema ţării
b
. 

Ministrul plenipotenţiar, folosindu-se de acest drept va avea grijă ca stema să fie reglementară (v. Manual 

VII, 18). 

III. CÂND VA FI ARBORAT DRAPELUL 

§ 5. Legaţiunile şi consulatele vor arbora drapelul în următoarele zile: 

a) La 10 mai; 

b) La 24 ianuarie; 

c) La ziua naşterii Majestăţii Sale Regelui şi a Majestăţii Sale Reginei
11

; 

d) In zilele când, conform uzului local, clădirile publice sunt pavoazate, cu condiţia ca acesta să nu fie 

potrivnic sentimentelor şi demnităţii româneşti. In caz de îndoială, se vor cere la timp instrucţiunile 

ministeriale cuvenite, prin telegramă cifrată. 

IV. REGULI GENERALE PENTRU ARBORAREA ŞI PĂSTRAREA DRAPELULUI 

§ 6. Drapelul va fi întotdeauna ridicat în zorii zilei şi coborât la apusul soarelui. Ridicarea drapelului se 

efectuează repede, coborârea lui încet. 
155 156

 

§ 7. Conducătorii oficiilor diplomatice şi consulare, răspunzători pentru buna conservare a drapelului, 

când nu este arborat, vor avea grijă ca el să fie întotdeauna în cea mai bună stare drapelele rupte, pătate sau 

decolorate, vor fi arse, înaintându-se Ministerului, procesul-verbal cuvenit, întocmit în dublu exemplar, dintre care 

unul rămâne în dosarul respectiv al oficiului. In nici un caz nu este îngăduit ca drapelele scoase din uz să ajungă în 

alte mâini. 

                                                        
a V. comunicarea generalului R. Rosetti, la Academia Română, „Mem. Sect. Ist.", III, XI, 2 (1929) [General Radu 

R. Rosetti, I. Ştiri mărunte şi note relativ la istoria armamentului la noi; II. Când s-a adoptat steagul tricolor la noi. Şedinţa 

de la 29 noiembrie 1929. In: „Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunei Istorice", Seria 

156 Tomul XI, 1929-1930, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1931, p. 

23-33] şi reproducerea colorată a steagului, în „Anuarul Principatului Ţării Româneşti", Bucureşti,, 1842, [vezi 

reproducerea steagului la pagina nenumerotată, între p. 118-119 ] [„Anuarul Prinţipatului Ţării Româneşti", 

Bucureşti, Tipografia lui Fr. Malbaum, 1842, 172 p.]. 
b Aceeaşi regulă se aplică pentru folosirea drapelului de automobilul ministrului sau pentru folosirea 

eventuală a stemei ţării pe serviciul de masă, pe nasturii livretelor oamenilor de serviciu, etc. 
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V. PAVOAZAREA ÎN SEMN DE DOLIU 

§ 8. Se vor observa următoarele reguli pentru arborarea drapelului în semn de doliu: 

a) Drapelul va fi întâi suit repede până la vârful lemnului, fiind apoi coborât încet până la mijlocul lui;  

b) La apusul soarelui, drapelul va fi iarăşi urcat pentru o clipă până la vârful lemnului, fiind apoi coborât 

încet şi strâns. 

§ 9. Drapelul va fi urcat la jumătate în semn de doliu:  

a) la decesul suveranului sau al unui membru al familiei regale române;  

b) la decesul unui înalt demnitar român, cum ar dispune Ministerul sau şeful de misiune;  

c) la decesul şefului de misiune sau de oficiu; 

d) în zilele când, conform uzului local, clădirile publice sunt pavoazate cu drapelul urcat la jumătate, în 

semn de doliu, pentru deces, calamitate publică, cutremur, etc., cu condiţia să nu fie vorba de vreo 

manifestaţie politică, interesând sau nu România.  

Regula generală este ca drapelul să fie urcat la jumătate, îndată ce decesul a fost adus la cunoştinţa certă a 

oficiului şi până în seara zilei înmormântării (sau plecării corpului neînsufleţit din localitate). 

VI. PROTECŢIA DRAPELULUI 

§ 10. Şefii de misiune şi de oficiu vor observa ca drapelul ţării să nu sufere cea mai mică insultă, cerând 

întotdeauna la timp, din partea autorităţilor centrale sau locale competente, luarea măsurilor de pază ce ar putea fi 

socotite necesare, pentru a preveni incidente nedorite şi socotite grave în dreptul internaţional (v. şi Manual I, 8 § 31 şi 

32). Aceasta se aplică nu numai drapelelor arborate pe clădirile exteritoriale române, dar şi pavilioanelor de pe vasele 

naţionale, aflate în porturile sau în apele teritoriale străine. 

In cazuri de insulte aduse drapelului naţional, de oricine ar fi, şeful de misiune va protesta imediat la 

Ministerul Afacerilor Străine al ţării respective, cerând reparaţia cuvenită şi pedepsirea celor vinovaţi.  

Cele întâmplate vor fi în acelaşi timp aduse la cunoştinţa Ministerului, prin telegramă cifrată, confirmată 

prin raport, completat, îndată ce va fi cu putinţă, prin copii de pe întreaga corespondenţă schimbată cu autorităţile 

străine, împreună cu toate celelalte acte necesare (constatările justiţiei locale, sentinţa pedepsind pe cei vinovaţi, etc.). 

§ 11. Ministerul lasă la aprecierea şefilor de misiune şi de oficiu, în care cazuri ar fi oportun să se arboreze 

drapelul naţional pe clădirea oficială a legaţiunii sau consulatului şi chiar pe reşedinţa particulară a membrilor unor 

asemenea oficii, ca o 
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măsură de protecţie, adică în momente de nelinişte politică sau socială (revoluţii, răscoale, etc.).  

Arborarea drapelului naţional ca o măsură de protecţie nu este însă îngăduită decât în ţările unde nu există nici 

un fel de animozitate îndreptată în contra României, putând pricinui incidente nedorite, prima grijă a şefului de misiune sau  

de oficiu fiind întotdeauna ca drapelul să nu sufere vreo insultă. 

Aceasta înseamnă că drapelul nu va fi folosit pentru protecţia personalului românesc când arborarea lui ar 

putea provoca incidente, rămânând bineînţeles că asemenea consideraţii nu vor împiedica pavoazarea reglementară 

în cazurile arătate la § 3 şi 8 de mai sus. 

VII. CEREMONIALUL INTERNAŢIONAL 

§ 12. Ceremonialul internaţional cere ca dreptul naţional, fie că este vorba de cel românesc, sau de unul 

străin folosit într-o paradă, să fie salutat. 

Membrii legaţiunilor şi consulatelor române vor avea grijă să observe întotdeauna această regulă, de orice 

drapel ar fi vorba. 

La intonarea imnului regal român, sau naţional străin, cei prezenţi vor saluta drapelul respectiv, dacă este 

arborat. 

§ 13. La serbări, când sunt folosite drapele naţionale sau străine, se va avea grjă ca ele să nu atârne pe jos, 

fiind grupate pe perete la o înălţime potrivită şi niciodată în faţa platformei.  

Grupat împreună cu drapelul ţării de reşedinţă, cel românesc va atârna la dreapta (care reprezintă stânga 

văzută din partea spectatorului). 

Drapelul nu va fi niciodată folosit pentru acoperirea unei mese. 

Lemnul folosit pentru drapelul românesc va fi de aceeaşi lungime şi grosime ca şi cel al drapelelor străine 

arborate eventual în acelaşi timp. 

Vor fi arborate la o înălţime egală. 

VIII. DIVERSE DISPOZIŢIUNI 

§ 14. Se vor avea în vedere şi cele arătate la Manual I, 8 § 29, la regulamentul consular din 1937, art. 145-

146 şi 202, la Manual IV, 13 § 42 şi IV, 14 § 16 şi 13-15. 

§ 15. Normele de faţă trebuind să fie cunoscute şi de consulatele onorifice ale ţării, legaţiunile vor avea 

grijă să traducă acest text, la primire, spre a fi distribuit ziselor oficii.  

Bucureşti, 23 decembrie 1943. 

MIHAI ANTONESCU 

Instrucţiunile de faţă au fost distribuite oficiilor sub nr. 3.693 din 15 ianuarie 1944. 

Redactori: f N.M. Vlădescu, ministru plenipotenţiar, şeful Protocolului, şi L 

Karadja 
N O T E  

1 Subcapitolul VIII, 1 - „Rapoarte despre chestiuni de protocol care trebuie făcute din oficiu Ministerului" este 

conţinut de variantele A, C, D, şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

2 Frederic C. Nanu (1894-?), diplomat de carieră român. Licenţiat în Drept la Paris. Participant la primul război 

mondial (1916-1918). Intră în diplomaţie la 16.02.1918 cu gradul de ataşat de legaţie. Ataşat de legaţie în cadrul 

Legaţiei din Berna (01.03.1918-01.11.1919); ataşat de legaţie (din 01.04.1920 secretar de legaţie) în cadrul Legaţiei din 

Londra (01.11.1919-01.02.1922); secretar de legaţie în cadrul centralei Ministerului de Externe (01.02-01.04.1922); 

secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Washington (01.04.1922-15.02.1926); secretar de legaţie în cadrul centralei 

Ministerului de Externe (15.02.1926-15.06.1927); secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Berlin (15.06-01.12.1927); 
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secretar de legaţie în cadrul centralei Ministerului de Externe (01.12.1927-01.10.1928); secretar de legaţie în cadrul 

Legaţiei din Varşovia (01.10.1928-01.04.1929); secretar de legaţie (din 01.01.1930 consilier de legaţie) în cadrul 

Legaţiei din Washington (01.04.1929-01.06.1934); consilier de legaţie (din 01.10.1936 ministru plenipotenţiar), 

director adjunct al Direcţiunii Tratatelor din cadrul Ministerului de Externe (01.06.1934-23.11.1936); director al 

Cabinetului şi Cifrului din cadrul Ministerului de Externe (23.11.1936-17.07.1937); ministru plenipotenţiar la Buenos 

Aires şi Montevideo (17.07.193714.04.1939); ministru plenipotenţiar la Madrid (14.04.1939-01.11.1940); ministru 

plenipotenţiar în cadrul centralei Ministerului de Externe (01.11.1940-25.02.1941); director al Afacerilor 

Administrative şi Judiciare din cadrul Ministerului de Externe (din 25.02.1941); membru al Comisiei Consultative 

pentru Înaintări din cadrul Ministerului de Externe; secretar general al Ministerului de Externe prin delegaţie (18.08 -

08.09.1941); director al Direcţiei Protocol din cadrul Ministerului de Externe (08.09.1941-01.09.1943); ministru 

plenipotenţiar la Stockholm (01.09.1943-01.10.1944); rechemat în administraţia centrală la 01.10.1944 a refuzat să se 

întoarcă în ţară, stabilindu-se în străinătate; trecut în cadrul de reorganizare a statului la 22.10.1945; pus în 

disponibilitate la 23.11.1946. 

3 Subcapitolul VIII, 8 - „Ceremonialul cu prilejul vizitei unei escadre sau unui vas din marina regală într-un port 

străin" este conţinut de variantele C, D şi E ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

4 Subcapitolul VIII, 10 - „Dreptul la arborarea mărcii onorifice la navele marinei regale, cuvenite miniştrilor 

plenipotenţiari români" este conţinut de variantele C, E, F şi G ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

5 Subcapitolul VIII, 11 - „Felicitări şi condoleanţe oficiale" este conţinut de variantele C, E, F şi G ale  Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

6 Nicolae M. Vlădescu (1898-?), diplomat de carieră român. Licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. Intră 

în diplomaţie la 01.04.1920 cu gradul de ataşat de legaţie. Ataşat de legaţie (din 16.09.1921) secretar de  legaţie în 

cadrul Legaţiei din Londra (15.09.1920-01.02.1922); secretar de legaţie în cadrul centralei Ministerului de Externe 

(01.02.1922-01.12.1925); secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Roma (01.12.1925-01.07.1929); secretar de legaţie în 

cadrul centralei Ministerului de Externe (01.07-15.07.1929); secretar de legaţie în cadrul Legaţiei de pe lângă Sfântul 

Scaun (15.07.1929-15.04.1930); secretar de legaţie în cadrul centralei Ministerului de Externe (15.04.193001.06.1932); 

secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Roma (01.06.1932-01.01.1933); secretar de legaţie (din 01.05.1933 consilier de 

legaţie) în cadrul centralei Ministerului de Externe (01.01.193315.04.1934); consilier de legaţie în cadrul Legaţiei din 

Paris (15.04.1934-01.09.1936); consilier de legaţie în cadrul Legaţiei din Viena (01.09-01.11.1936); consilier de legaţie 

(din 01.11.1939 consilier de ambasadă), director ajutor al Direcţiei Politice din cadrul Ministerului de Externe 

(01.11.193601.04.1941); consilier de ambasadă, director adjunct al Direcţiei Protocol din cadrul Ministerului de 

Externe (01.04.1941-01.10.1943); consilier de ambasadă (din 01.06.1944 ministru plenipotenţiar), director al Direcţiei 

Protocol din cadrul Ministerului de Externe (01.10.1943-17.11.1947); „comprimat" - cu alte cuvinte concediat - din 

cadrul Ministerului de Externe la 17.11.1947. 

7 Subcapitolul VIII, 12 - „Slujbe religioase, Te Deum-uri, servicii mortuare şi parastase" este conţinut de variantele 

C, E, F şi G ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

8 Subcapitolul VIII, 13 - „Arborarea drapelului naţional" este conţinut de variantele C, E, F şi G ale Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

9 Alexandru D. Ghica (1796-1862), domnitor al Ţării Româneşti şi caimacam. Fiul lui Alexandru Ghica şi frate cu 

Grigore al IV-lea Ghica, domnitor al Ţării Româneşti (1822-1828). După încetarea ocupaţiei ruseşti (1828-1834), a 

fost numit primul domnitor regulamentar al Ţării Româneşti, urmând să guverneze în conformitate cu prevederile 

Regulamentului Organic (04.1834-07.10.1842). Domnia sa a fost caracterizată de imixtiunile permanente ale Rusiei 

ţariste şi ale Imperiului Otoman în chestiunile interne ale ţării, ceea ce a dus la accentuarea nemulţumirilor şi a 

opoziţiei faţă de domnitor în cadrul Adunării Obşteşti. În 7 octombrie 1842 este destituit, ca urmare a contestării sale 

atât din partea Adunării Obşteşti şi a Partidei Naţionale, precum şi din partea Imperiului Ţarist, respectiv a 

Imperiului Otoman. Revine în prim-planul vieţii politice, odată cu numirea sa în funcţia de caimacam al Ţării 

Româneşti (04.07.1856-octombrie 1858), calitate în care a sprijinit mişcarea unionistă în cadrul alegerilor pentru 

Adunările ad-hoc. În cursul domniei sale s-a remarcat deasemenea prin reformele iniţiate: a construit şcoli, teatre, a 

organizat armata naţională, a înfiinţat Spitalul Maternităţii, a început construitrea Spitalul Brâncovenesc, etc. 

Întemeietor al oraşului Alexandria (1834). 

10 Carol I (1839-1914), rege al României. Membru al casei regale de Hohenzollern. Absolvent al şcolii de cadeţi din 

Münster, respectiv al şcolii de artileriu şi geniu din Berlin (1853-1857). Ofiţer în armata prusacă (1857-1864). Ales 

domn al Pricipatelor Unite române sub numele de Carol I (din 10.05.1866); primul rege al României (10.05.1881 -
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27.09.1914). Membru de onoare (din 1867), respectiv preşedinte de onoare al Academiei române (din 1879). Prezenţa 

sa pe tronul României a asigurat o perioadă lungă de prosperitate economică şi de stabilitate politică, prin alternanţa 

la putere a celor două mari forţe politice ale vremii, respectiv Partidul Naţional Liberal şi Partidul Conservator. Pe 

plan extern, Carol I a susţinut alianţa cu Puterile Centrale. 

11 Regina mamă Elena (1896-1982), principesă de Grecia, fiică a regelui Constantin al Greciei şi a Sofiei de Prusia. 

Căsătorită cu principele Carol al României (10.03.1921-06.1928), căsătorie din care a rezultat viitorul rege Mihai I. 

După revenirea pe tron a regelui Carol al II-lea a fost nevoită să plece în exil, stabilindu-se la Florenţa (1932-1940). 

Rechemată în ţară de generalul Ion Antonescu în septembrie 1940, revine şi rămâne în România până în 03.01.1948, 

când pleacă în exil împreună cu regele Mihai I ca urmare a abdicării forţate a acestuia din urmă şi a proclamării 

republicii la 30.12.1947.
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CHESTIUNI ECONOMICE ŞI FINANCIARE
1
 

N O T E  

Capitol IX 

1 În variantele Manualului Diplomatic şi Consular aflate la dispoziţia noastră nu am identificat nici un subcapitol 

din cadrul Capitolului IX „Chestiuni economice şi financiare". 
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COORDONAREA LUCRĂRILOR LA FIECARE OFICIU 

DIN PUNCTUL DE VEDERE AL PROPAGANDEI
1 

(Conferinţele săptămânale deliberative) 

§ 1. Precum a dispus domnul mareşal Ion Antonescu, conducătorul statului încă d in luna martie 1941 (v. 

Manual I, 7 circulara nr. 19.344, punct 8), fiecare şef de misiune este ţinut să convoace o conferinţă săptămânală 

reunind pe toţi membrii legaţiunii în scopul stabilirii directivelor necesare unei cât mai bune coordonări a activităţii 

acestora. 

Am avut ocazia recent să mă refer la aceste dispoziţiuni în circulara mea nr. 22.718 din 20 martie 1943.  

§ 2. Pentru a pune Ministerul Afacerilor Străine în măsură să aprecieze la justa lor valoare însuşirile 

şefilor de misiune, de coordonatori ai lucrărilor şi rezultatele dobândite de ei, prin noile metode de lucru, ale căror 

norme sunt şi vor fi date prin circulare deosebite şi prin Manualul de faţă, am stabilit cele ce urmează, cu începere de 

la primirea acestor instrucţiuni: 

a) întrunirile săptămânale deliberative vor avea loc, ca regulă, în biroul ministrului, într-o zi şi la o oră 

dinainte fixate (de exemplu: miercurea la ora 4), ministrul putând modifica ocazional ziua, în caz de nevoie, dând 

preavizul necesar. 

b) Aceste conferinţe vor avea drept scop să organizeze informaţiunile şi să creeze o perfectă împărţire de 

atribuţiuni între diferitele agenţii precum şi controlul activităţii tuturor celor salariaţi de statul român, şi aflaţi în 

circumscripţia legaţiunii respective. Reiese deci, că la aceste conferinţe se vor putea discuta şi alte probleme decât cele 

de propagandă, întrucât ele ar cere o coordonare a tuturor forţelor de care dispunem.  

c) La aceste conferinţe vor lua parte obligatoriu şi fără convocare deosebită,  toţi funcţionarii statului, 

civili sau militari, cu studii universitare, având un grad corespunzător sau superior celui unui ataşat de legaţie şi care 

se găsesc orânduiţi cu serviciul în oraşul respectiv, indiferent de faptul dacă aceste persoane fac parte sau nu din 

personalul legaţiunii. 

În protocolul menţionat mai jos la lit. i se va arăta numele celor prezenţi şi cauzele eventuale de absenţă a 

unor funcţionari, sau militari. 

d) Ministrul poate convoca ocazional la aceste conferinţe şi alte persoane, după cum ar socoti util, de pildă 

conducătorii camerelor de comerţ române, consulii onorifici ai ţării, notabilii coloniei (v. Manual VI, 26 § 3 şi § 9), 

preşedinţii asociaţiilor studenţeşti (v. Manual VI, 16 § 11), etc. 

e) Ministrul poate convoca la asemenea conferinţe după nevoie, dar, ca regulă, nu mai des decât o dată pe 

lună şi funcţionarii români lucrând şi stabiliţi în alte oraşe decât cel al sediului (directori de şcoli, lectori, agenţi de 

propagandă, etc.). 

Cheltuielile de deplasare necesare vor fi suportate de Ministerul Afacerilor Străine sau de cel al 

Propagandei, după normele precise stabilite de Direcţia Contabilităţii a Ministerului Afacerilor Străine şi expuse la 

Manual V, 6. 

f) Deplasările în oraş pentru participare la conferinţele menţionate, nu pot fi plătite de stat, conform 

principiului stabilit la Manual V, 5 § 9, aceste cheltuieli intrând
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X, 3 

în cele generale cuprinse la art. „Spor de străinătate" sau alte articole similare din bugetul respectiv.  

g) Conferinţele vor fi prezidate de ministrul ţării şi în absenţa lui de locţiitorul său (însărcinat cu afaceri, 

consilier de legaţie, etc.). 

h) La primirea instrucţiunilor de faţă, ministrul va desemna un funcţionar al legaţiunii ca secretar al 

acestor conferinţe. 

In alegerea secretarului, se va da preferinţă celui mai tânăr secretar de legaţie al misiunii, care va avea 

astfel prilejul să se iniţieze cât mai bine în problemele de propagandă (v. Manual VI, 28). 

i) Secretarul va trece într-o condică, o scurtă dare de seamă (protocol) al şedinţelor, fiecare şedinţă fiind 

numerotată în şir. Protocolul va fi semnat de ministru şi contrasemnat de secretar. 

j) Se va înainta Ministerului într-un plic şi fără raport de înaintare, prin fiecare curier, în trei exemplare, 

copii de pe protocoalele conferinţelor ce au avut loc, aceste copii urmând de asemenea să fie numerotate în şir, pentru 

a fi clasate sistematic, după oficii, de către organele competente din ţară. 

§ 4. Şeful de misiune va hotărî, de la caz la caz, dacă un exemplar din protocoalele astfel înaintate 

Ministerului, urmează sau nu să fie trimise într-un plic deosebit cu însemnarea „pentru domnul ministru al Afacerilor 

Străine (conf. Manual X, 3 § 4)".^ 

In asemenea cazuri se vor putea cuprinde în plic observaţiunile confidenţiale ce ar avea de adăugat şeful de 

misiune respectiv. 

§ 5. Luând aceste dispoziţiuni, Ministerul îşi va putea da seama, într-o oarecare măsură, de colaborarea şi 

repartizarea lucrărilor de propagandă, între funcţionarii disponibili, şeful de misiune fiind dator să raporteze cum au 

fost executate sarcinile primite de fiecare funcţionar în parte şi la ce rezultate precise a ajuns o acţiune de propagandă 

întreprinsă. 

§ 6. La conferinţele sus-menţionate, toţi membrii legaţiunii, ai serviciilor de presă şi propagandă, şi 

culturală, etc., vor aduce note expunând problemele care ne-ar putea interesa direct. Toţi funcţionarii sunt 

competenţi a face ministrului propunerile ce ar crede utile în vederea desfăşurării unei acţiuni comune.  

§ 7. Prin circulări şi organe confidenţiale, Ministerul va da informaţiuni şi instrucţiuni privitoare la 

organizarea serviciilor de presă şi propagandă şi la activitatea acestora, pentru a combate propaganda duşmănoasă şi 

pentru a dezvolta propaganda lămuritoare asupra ţării noastre (a se vedea şi cele arătate la Manual I, 8 § 39-43 şi la 

Manual VI, 27). 

§ 8. In privinţa rapoartelor de înaintat Ministerului de către ataşaţii de presă şi propagandă, cupurile de 

ziare, etc., şi articolele ce se vor publica prin îngrijirea lor, în presa străină, se vor vedea instrucţiunile cuprinse la 

Manual X, 4. 

Bucureşti, 12 aprilie 1943 

MIHAI ANTONESCU 

Ad. nr. 33.499
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DATORIA TUTUROR FUNCŢIONARILOR ROMÂNI ŞI A CONSULILOR 

ONORIFICI DE A SEMNALA ŞEFULUI DE MISIUNE COMPETENT, 

ORICE PROPAGANDĂ DUŞMĂNOASĂ SAU ARTICOLE OSTILE ROMÂNIEI
2
 

§ 1. Este demult cunoscut Ministerului Afacerilor Străine că unii ataşaţi de presă s-au ferit în trecut să 

arate ministrului României, care nu cunoaşte întotdeauna limba ţării unde este acreditat, articolele duşmănoase 

apărute în presă, ascunzând şi alte lucruri nefavorabile nouă şi evitând a fortiori să înainteze Ministerului o asemenea 

documentaţie puţin plăcută, dovedind uneori că rezultatele cu care se făleşte un asemenea ataşat, nu sunt de fapt atât 

de serioase, cum ar dori el să fie crezut la Bucureşti.  

Şefii de misiune vor binevoi a aduce deci la cunoştinţa tuturor funcţionarilor de sub controlul lor (Manual I, 

7), că sunt datori să semnaleze toate aceste manifestaţii potrivnice intereselor noastre ce le -ar ajunge la cunoştinţă. 

Momentul potrivit pentru a semnala astfel de cazuri este adesea conferinţa săptămânală deliberativă despre care 

tratează Manual X, 3. 

§ 2. La primirea instrucţiunilor de faţă, şefii de misiune vor ruga, de asemenea, pe consulii onorifici, să -i 

înştiinţeze prin scrisori confidenţiale, care vor fi tratate ca atare, purtând pe plic o însemnare „personal", de orice 

asemenea articole, etc., conform principiului stabilit prin Manual I, 8 § 39 şi § 47. 

Consulii onorifici vor clasa instrucţiunile astfel primite de şeful lor, sub nr. X, 7 din Manualul lor 

prescurtat. 

§ 3. Consulii de carieră sunt, pe de altă parte, obligaţi să înainteze şefului legaţiunii respective, articolele de 

ziare care ne privesc şi ce ar fi publicate în circumscripţiile lor, potrivit normelor stabilite la Manual I, 8 § 39. 

§ 4. Primind asemenea articole, etc., şefii de misiune vor verifica numaidecât dacă ataşatul de presă (sau alt 

funcţionar însărcinat cu serviciul de presă şi propagandă) i-a adus la cunoştinţă articolul sau acţiunea ostilă 

semnalată. 

In caz contrar, funcţionarul răspunzător va primi o prevedere (conform art. 130 din Codul Funcţionarilor 

Publici) dacă este de vină. 

In cazul când asemenea omisiuni, neglijenţe sau dovezi de rea credinţă s-ar repeta, Ministerul va fi 

numaidecât înştiinţat pentru cele de cuviinţă.  

§ 5. Şeful de misiune va cerceta întotdeauna dacă articolele şi manifestaţiile ostile ce i-au fost semnalate au 

fost aduse, fără întârziere, la cunoştinţa Ministerului Afacerilor Străine sau Propagandei Naţionale, după cum cerea 

cazul. 

§ 6. Am speranţa că după primirea instrucţiunilor de faţă, nici un funcţionar român trimis în străinătate 

nu-şi va asuma răspunderea de a nesocoti o dispoziţiune atât de necesară pentru orice propagandă rodnică.  

Bucureşti, 12 aprilie 1943 

MIHAI ANTONESCU 

Ad. nr. 33.499
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SEMNALAREA ŞI PROCURAREA CĂRŢILOR REFERITOARE LA ROMÂNIA ŞI 

ŢĂRILE VECINE, CU CARACTER POLITIC, DE ECONOMIE POLITICĂ, DE 

DREPT INTERNAŢIONAL, ETC., PENTRU MINISTERUL AFACERILOR 

STRĂINE ŞI AL PROPAGANDEI NAŢIONALE
3
 

§ 1. În legătură cu instrucţiunile date prin Manual VI, 4 § 5-6 şi Manual VI, 25 şefii de misiune şi oficii vor 

asuma personal sarcina să cerceteze (prin vizite la librării, biblioteci, prin examinare atentă a dărilor de seamă, 

publicate în ziare şi reviste şi prin alte căi potrivite) ce cărţi, publicate în circumscripţiile lor sau puse în vânzare sau 

altfel distribuite în oraşele lor de reşedinţă, ar putea fi de interes pentru Ministerul Afacerilor Străine, al Propagandei 

Naţionale sau pentru alte autorităţi de stat române.  

§ 2. Asemenea cărţi vor fi numaidecât semnalate Ministerului cu toate indicaţiunile necesare, preţ de 

vânzare, etc., anexându-se eventual o scurtă dare de seamă a conţinutului. 

În caz de urgenţă, ele vor fi cumpărate şi trimise în ţară cu primul curier (sau ocazie  sigură), urmându-se 

normele stabilite prin Manual VI, 25. 

§ 3. Şefii de misiune foarte încărcaţi de lucru pot delega un colaborator cu sarcina arătată la § 1, rămânând 

însă bineînţeles că ei sunt personal răspunzători pentru executarea întocmai a acestor instrucţiuni, cât timp nu 

vor fi dat o asemenea delegaţie înregistrată şi comunicată Ministerului Afacerilor Străine. 

§ 4. In caz de neglijenţă constatată din partea funcţionarului având o asemenea delegaţie, şeful de misiune 

va face propuneri pentru rechemarea lui în ţară, fără întârziere. 

§ 5. Funcţionarul cel mai potrivit pentru a primi o delegaţie eventuală, este cel arătat la Manual VI, 4 § 7. 

Instrucţiunile de faţă nu se aplică consulilor funcţionând în oraşele unde există şi un oficiu diplomatic . 

§ 6. Consulii onorifici vor fi rugaţi să execute după putinţă, cele arătate la § 1, aducând la cunoştinţa 

legaţiunii respective, toate cărţile care ne-ar putea interesa. 

Instrucţiunile astfel date vor fi clasate de aceşti consuli în Manualul lor prescurtat, sub numărul de faţă. 

Bucureşti, 12 aprilie 1943 

MIHAI ANTONESCU 

Ad. nr. 33.499
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ÎNDREPTAREA INFORMAŢIUNILOR GREŞITE ŞI TENDENŢIOASE 

DĂUNĂTOARE ROMÂNIEI, CUPRINSE ÎN CĂRŢILE DIDACTICE ŞI DE 

REFERINŢĂ STRĂINE4 

§ 1. Ataşaţii culturali şi ceilalţi funcţionari însărcinaţi cu chestiunile de cultură sau propagandă pe lângă 

legaţiuni şi consulate, sunt datori să examineze, oricând ar avea ocaziunea şi cel puţin o dată pe an, diferitele cărţi 

didactice, de geografie şi istorie, ca şi cărţile de referinţă (anuare, hărţi, etc.), publicate şi folosite în circumscripţiile 

lor, pentru a constata dacă informaţiunile date despre România sunt exacte sau nu.  

§ 2. Astăzi încă după un sfert de veac de la primul război mondial, vedem folosite denumirile de Kronstadt 

şi Hermannstadt
a
, fără a se arăta măcar numele româneşti ale oraşelor respective sau afirmaţii cum că Basarabia este 

o provincie rusească alipită României, prin tratatul de la Versailles.  

§ 3. Asemenea informaţiuni greşite nu sunt întotdeauna date cu rea credinţă. Autorul unei cărţi didactice 

sau de referinţă se foloseşte adesea de lucrări similare mai vechi. În neştiinţă de cauză, el reproduce deci informaţiuni 

pe care le va fi învăţat când era copil despre Ardeal, Bucovina şi Basarabia. 

§ 4. Observând asemenea greşeli, funcţionarul cultural va căuta adresa autorului rău informat. Printr -o 

scrisoare obiectivă şi riguros exactă (fără comentarii nefavorabile despre ţările vecine), va atrage atenţiunea acestui 

autor asupra interesului ce ar avea dânsul să rectifice asemenea greşeli, „care scad valoarea unei lucrări interesante", 

în ediţiile ce vor urma ale cărţii respective. Funcţionarul cultural va avea totodată grijă să se pună la dispoziţia 

autorului în cauză, pentru orice alte informaţiuni trebuincioase. Nu este oportun ca asemenea scrisori să fie semnate 

de însuşi şeful de misiune. Funcţionarul cultural competent va avea grijă să însemne corespondenţa astfel schimbată, 

în cartoteca menţionată la Manual X, 11, pentru referinţă. 

Autorii care vor fi manifestat un interes oarecare pentru ţara noastră, printr-un răspuns politicos, vor 

primi din când în când material de propagandă.  

§ 5. Competent pentru a face asemenea comunicări este întotdeauna funcţionarul însărcinat cu chestiunile 

culturale având reşedinţa în oraşul unde locuieşte autorul străin respectiv, deoarece el are mai mulţi sorţi de a veni 

eventual în contact personal cu un asemenea autor (profesor secundar, universitar, etc.), ceea ce este în folosul nostru.  

Funcţionarii culturali lucrând în alte oraşe vor semnala deci cazurile ce vor observa (aceeaşi carte fiind 

răspândită în întreaga ţară) colegului competent, locuind în oraşul respectiv sau în apropierea acestui oraş.  

Nu este deci oportun ca asemenea chestiuni să fie numaidecât centralizate la legaţiunea respectivă, 

consulatele de carieră, ca şi onorifice, în provincie fiind de asemenea competente
b
. 

§ 6. Cele arătate la § 4 şi 5 nu se aplică în Ungaria sau în cazurile când este ştiut că autorul unei cărţi 

didactice sau de referinţă este câştigat unei propagande duşmănoase 

a
 Funcţionarii ştiinţifici, colaborând la o mare lucrare bibliografică, în multe volume, la Staatsbibliothek din Berlin, 

nici nu ştiau până mai dăunăzi, că oraşul Klausenburg-Kolozsvar avea şi un nume românesc! 
b
 Consulul onorific va 

cere însă materialul documentar necesar de la legaţiunea respectivă.
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României. Asemenea cazuri vor fi însă raportate Ministerului, în dublu exemplar (sau de-a dreptul Ministerului 

Propagandei, dacă funcţionarul cultural ţine de acel Departament). 

§ 7. Cărţile didactice, etc., folosite în şcolile primare şi secundare străine (chiar în ţări îndepărtate ca 

Suedia, Finlanda, Portugalia, America, etc.) şi cuprinzând informaţiuni despre România, sunt întotdeauna interesante 

pentru Academia Română, pasajele ce ne interesează fiind de preferinţă traduse în limba noastră. Se vor avea deci în 

vedere cele arătate la Manual VI, 4 § 5. 

§ 8. Pentru a se putea constata în orice moment care cărţi didactice, de referinţă, etc., au fost examinate şi 

eventual trimise în România (pentru Academia Română, etc.) conform instrucţiunilor de faţă, funcţionarul competent 

va avea grijă să treacă asemenea cărţi în cartoteca generală de adrese pe fişe clasate într-o grupă deosebită sub titlul 

general „cărţi didactice, de referinţă, etc.", urmând să fie rânduite în subdivizii după materii: cărţi de geografie, cărţi 

de istorie, cărţi de referinţă, etc. Pe fiecare fişă se va trece nu numai autorul şi numele cărţii, dar şi ediţia exactă şi 

anul, arătându-se pe scurt pasajele care ne interesează. Se va însemna tot ceea ce s-a făcut pentru a se obţine 

îndreptarea greşelilor constatate şi rezultatul demersurilor făcute, cu numărul de clasare al corespondenţei respective. 

§ 9. Amintesc că rezultatele durabile aduse de orice propagandă atârnă în primul rând de felul în care 

cartotecile sunt ţinute. Instrucţiunile amănunţite vor fi date la Manual X, 10. Fără cartoteci bine şi exact ţinute şi 

complete, nu se poate asigura continuitatea unui serviciu, mentalitatea „après moi le déluge", fiind potrivnică 

intereselor ce suntem chemaţi să apărăm. 

§ 10. Cele cuprinse în directivele de faţă, vor fi traduse de legaţiuni şi puse la dispoziţia consulilor onorifici, 

urmând să fie clasate în Manualele lor prescurtate. 

§ 11. Funcţionarii culturali vor raporta întotdeauna şefului de misiune competent, ceea ce ar fi făcut 

pentru aducerea la îndeplinire a instrucţiunilor de faţă. 

§ 12. In oraşele unde ar fi cu putinţă să se organizeze conferinţe cu filme despre România, prin licee şi alte 

şcoli secundare, universităţi populare, etc., este pe de altă parte de dorit ca ataşatul cultural să desfăşoare o atare 

activitate, cum s-a şi făcut la Stockholm, acum 15 ani - acţiune izolată şi neputând atunci aduce - ca atare, decât 

rezultate slabe. 

Bucureşti, 14 aprilie 1943 

MIHAI ANTONESCU 

Ad. nr. 33.499
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MANUAL X, 11 

DĂRI DE SEAMĂ ANUALE 

ASUPRA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢILOR STRĂINE 

DE PRIETENIE ROMÂNEASCĂ
5
 

§ 1. S-au înfiinţat în trecut, precum este bine cunoscut şefilor de misiuni, diferite societăţi de prietenie 

românească având drept scop de a strânge relaţiunile de prietenie şi mai ales cele culturale între România şi ţările 

respective. 

Prima din acele societăţi în Europa a fost înfiinţată, dacă Ministerul este bine informat, la Stockholm, în 

anul 1929. In America au funcţionat asemenea societăţi mai demult. 

§ 2. Pentru a pune Ministerul în măsură să aprecieze activitatea acestor societăţi de prietenie românească, 

oficiile diplomatice respective vor binevoi a ruga pe preşedinţii străini să dispună întocmirea unor  rapoarte anuale 

amănunţite şi retrospective, în primul trimestru al fiecărui an, şi a remite aceste dări de seamă legaţiunilor, în câte 

cinci exemplare din care patru vor fi înaintate Ministerului, pentru a fi păstrate în dosarele Departamentului (în două  

exemplare), câte un exemplar fiind depus la Ministerul Propagandei Naţionale şi la Academia Română.  

§ 3. Dorinţa Ministerului este ca aceste rapoarte anuale să fie întocmite pe baza dării de seamă prezentată 

adunării generale de către comitetul societăţii. Ele vor cuprinde, între altele, următoarele informaţiuni:  

a) pe cât posibil, un scurt istoric al societăţii de la înfiinţarea ei, cu cifre statistice asupra activităţii în 

trecut şi în prezent, luat din procesele-verbale ale şedinţelor; 

b) o listă completă a comitetului, arătând poziţia socială a acestor personalităţi şi adresele lor;  

c) o listă completă a membrilor, arătând de asemenea poziţia lor socială şi adresele lor;  

d) o dare de seamă amănunţită a subscripţiilor şi cotizaţiilor încasate în ultimii ani (pentru a pune 

Ministerul în măsură să aprecieze jertfele eventual făcute pentru izbânda societăţii);  

e) ultimul bilanţ anual al societăţii; 

f) o listă completă cu dare de seamă cât mai amănunţită a întrunirilor, conferinţelor, recepţiilor, meselor, 

concertelor, etc., organizate de societatea respectivă în cursul anului din urmă;  

g) decoraţiile româneşti acordate în trecut conducătorilor străini şi societăţii cu data conferirii acestor 

decoraţii. 

§ 4. Domnii şefi de misiuni vor binevoi a trimite aceste rapoarte anuale, însoţite de toate lămuririle şi 

comentariile necesare sub forma unui raport amănunţit, împreună cu propunerile pentru eventuala dezvoltare a 

societăţii. 

§ 5. Primul raport va fi întocmit şi înaintat Ministerului la primirea instrucţiunilor de faţă, fiind însoţit de 

patru exemplare din statutele societăţii (cu traducere în limba română).  

§ 6. Instrucţiunile de faţă vor fi imediat traduse în limba ţării respective prin îngrijirea legaţiei, urmând să 

fie înmânate preşedintelui societăţii. 

§ 7. Un exemplar din aceste instrucţiuni va fi trimis şi consulatelor onorifice în subordine, bineînţeles în 

traducere, pentru ştiinţă şi păstrare în Manualele lor şi pentru a arăta că Ministerul pune preţ la înfiinţarea, când ar fi 

cu putinţă, a unor asemenea societăţi sau filiale de societăţi, acţionând în provincie şi putând organiza când ar fi 

cazul, conferinţe, concerte, etc. 

Bucureşti, 12 aprilie 1943 

MIHAI ANTONESCU 

Ad. nr. 33.499 

N O T E  

Capitol X 

N O T E  

1 Subcapitolul X, 3 - „Coordonarea lucrărilor la fiecare oficiu din punctul de vedere al propagandei (Conferinţele 

săptămânale deliberative)" este conţinut de variantele D, şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 
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2 Subcapitolul X, 7 - „Datoria tuturor funcţionarilor români şi a consulilor onorifici de a semnala şefului de misiune 

competent orice propagandă duşmănoasă sau articole ostile României" este conţinut de variantele D, şi F ale 

Manualului Diplomatic şi Consular. 

3 Subcapitolul X, 8 - „Semnalarea şi procurarea cărţilor referitoare la România şi ţările vecine, cu caracter politic, de 

economie politică, de drept internaţional, etc., pentru Ministerul Afacerilor Străine şi al Propagandei Naţionale" este 

conţinut de varianta D a Manualului Diplomatic şi Consular. 

4 Subcapitolul X, 9 - „Îndreptarea informaţiunilor greşite şi tendenţioase, dăunătoare României, cuprinse în cărţile 

didactice şi de referinţă străine" este conţinut de variantele D, şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

5 Subcapitolul X, 11 - „Dări de seamă anuale asupra activităţii societăţilor străine de prietenie românească" este 

conţinut de variantele D, şi F ale Manualului Diplomatic şi Consular.
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Anexa nr. 1
1
 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 46.238/10 iunie 

1942 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 1. 

ANEXA: Text MANUAL II, 21 şi două modele 

In curând oficiul dvs. va primi cele dintâi texte făcând parte din „MANUALUL DIPLOMATIC ŞI 

CONSULAR". 

Ele vor fi în general tipărite, cu excepţia celor privind probleme urgente sau de natură semi-permanentă, 

susceptibile de a fi modificate oricând s-ar simţi nevoia şi care vor fi hectografiate, cum este circulara de faţă.  

Textele făcând parte din Manual, vor purta în colţul de sus în dreapta, însemnarea „Manual" urmată de un 

număr de clasare, aşa cum veţi observa la directivele alăturate. 

Instrucţiunile separate referitoare la Manual, care vor însoţi fiecare expediţie de texte noi, vor fi numerotate 

începând cu cifra 1 şi urmează a fi rânduite de oficiul dvs. într-un bibliograf deosebit, în ordine cronologică. 

Orice lipsă de număr constatată, va fi imediat raportată Ministerului.  

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

Cernovodeanu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 29.766/1 iulie 1942  

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 2. 

ANEXE: Texte MANUAL 

I, 4 

II, 1, 2, 3, A.B.C., 4, 5B, 11, 12, 16, 17 

III, 2, 4, 6-9, 11 A.B., 13-16 

IV, 1, 6 

V, 3, 4 

VI, 7, 13,14 şi 16 

VII, 1, 3, 9, 10 şi 11 

Un index (provizoriu) şi un repertoriu alfabetic (provizoriu)  

Domnule şef de oficiu, 

Precum vă este cunoscut, prin circulara ministerială nr. 54.376 din 19 iulie 1941, domnul ministru 

plenipotenţiar F.C. Nanu luase, încă din vara anului trecut, iniţiativa întocmirii unui „Manual Diplomatic şi Consular", 

sarcină ce reveni atunci, în mod firesc Direcţiunii Afacerilor Consulare a Ministerului - dat fiind scopul limitat, 

prevăzut iniţial, pentru această lucrare. 

Am constatat însă, mai târziu, că în afară de folosul ce ar rezulta, dacă am strânge laolaltă toate instrucţiunile 

principiale şi textele explicative ale legilor în 

vigoare, nu mai este cu putinţă să menţinem un zid între latura diplomatică şi cea consulară a îndatoririlor agenţilor 

noştri în străinătate. 

Lucrarea a fost deci înfăptuită pe o bază mai largă, devenind un „Manual Diplomatic şi Consular”. 

Într-o epocă de evoluţie şi de transformări rapide cum este cea de astăzi, când nevoile statului cer 

necontenit legi noi şi când nu este întotdeauna uşor de ştiut care din dispoziţiunile mai vechi au rămas încă în vigoare, 

ele fiind adesea modificate, am socotit nimerit să întocmim această lucrare pe foi separate, reunite într-o copertă care 

să îngăduie oricând adăugiri sau retrageri de pagini, după cum ar cere nevoile serviciului.  

În aşteptarea prefaţei domnului vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, domnul prof. Mihai Antonescu, şi 
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lămuririle mai amănunţite ce veţi primi treptat, socotesc necesar să vă dau următoarele directive:  

Pentru ca lucrarea să-şi ajungă scopul de a deveni o adevărată călăuză cu ajutorul căreia să ajungem la o 

unitate de vederi şi de acţiune în executarea lucrărilor permanente ale serviciului, oricând şi oriunde ar fi cerute, veţi 

avea grijă să se urmeze întocmai instrucţiunile date prin „Manual”, cât timp ele nu vor fi revocate. 

A doua chestiune ce recomand atenţiunii dvs. deosebite, este ca exemplarul din „Manual” care vă va fi 

încredinţat, să fie păstrat cu multă grijă şi ţinut întotdeauna la zi în perfectă rânduială, în aşa fel încât documentaţia 

trebuincioasă să fie lesne găsită la nevoie.  

Pentru asigurarea acestui scop, domnii şefi de misiune şi de oficii consulare, vor binevoi să raporteze 

Ministerului, la primirea circularei de faţă, dacă hotărăsc, în fiecare caz în parte, să asume ei înşişi răspunderea 

păstrării şi ţinerea la zi a „Manualului”, dacă socotesc nimerit să încredinţeze această sarcină şefului de cancelarie sau 

altui funcţionar în subordine, făcând parte din cadrele acestui Departament.  

Funcţionarul desemnat va fi personal răspunzător faţă de Minister: 

a) Pentru buna păstrare a „Manualului”, având în vedere că el va cuprinde uneori şi instrucţiuni 

confidenţiale. 

b) Pentru ţinerea la zi a lucrării şi a dosarului „Instrucţiuni Manual” după indicaţiile Ministerului (a se 

vedea circulara nr. 1/46.238 din 10 iunie 1942) şi 

c) Pentru a raporta, dacă vreo circulară purtând însemnarea „Instrucţiuni Manual nr. ...” n-ar fi ajuns 

cumva la destinaţie, întrerupând astfel şirul numerelor. Nu va fi nevoie să se confirme primirea textelor sau 

circularelor, decât în cazurile când Ministerul ar cere-o precis. 

În timpul concediilor funcţionarului răspunzător, sarcina cade asupra locţiitorului său, fără ca Ministerul 

să fie înştiinţat. 

În procesele-verbale de predare şi de primire se va menţiona sub o rubrică deosebită dacă textele 

„Manualului” şi dosarul „Instrucţiuni Manual” sunt ţinute în perfectă rânduială (vezi Manual VI, 12). 

Textele făcând parte din Manual nu vor trebui desprinse din coperta, actualmente în lucru şi care va fi 

trimisă în curând. În mod provizoriu, vă veţi putea folosi până atunci de un biblioraft obişnuit. 

În afară de instrucţiunile purtând însemnarea „Confidenţial” nimic nu se opune ca funcţionarii în 

subordine să copieze anumite texte din „Manual” cu autorizaţia dvs. 

Ministerul va primi bucuros orice propuneri pentru perfecţionarea Manualului sau semnalarea oricăror 

greşeli ce socotesc că ar trebui îndreptate. 

Vi se vor comunica ulterior normele ce vor fi stabilite pentru a îngădui şi funcţionarilor aflaţi în post în 

străinătate să colaboreze la completarea Manualului, urmând ca lucrările găsite utile să fie publicate sub numele 

redactorului lor real, bineînţeles după ce vor fi fost examinate şi revizuite de Administraţia Centrală.  

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Gh. Davidescu 

Ministru plenipotenţiar /Directorul Afacerilor Consulare 

Secretar general, Karadja 

Consul general 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare 48.653/18 iunie 1942 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 3. 

In dorinţa de a soluţiona problema transmiterii instrucţiunilor principiale necesare consulatelor onorifice, 

Ministerul a luat hotărârea ca şi aceste oficii să primească textele din „Manualul Diplomatic şi Consular", pe care ar 

avea să le aplice. 

In acest scop, legaţiunile vor binevoi să urmeze instrucţiunile ce vor fi date în unele din textele făcând parte 
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din Manual, dispunând ca ele să fie traduse în limba ţării respective, copiate la maşina de scris în numărul necesar de 

exemplare şi distribuite consulatelor onorifice în subordine.  

Astfel este, de exemplu, în cazul textului Manual III, 9 „Decesul în străinătate al cetăţenilor români" 

(transmis oficiilor sub nr. 29.766/942) sau cu următoarele texte ce vor fi expediate în curând:  

Manual VI, 11 „Prezenţa gradelor diplomatice, consulare, militare şi navale",  

Manual VII, 6 „Măsuri de protecţie contra molimilor" etc. 

In alte cazuri va fi suficient ca numai unele din consulatele onorifice, direct interesate, să primească 

documentaţia trimisă în cadrul Manualului, cum sunt bunăoară următoarele texte: 

Manual VI, 16 „Studenţi români în străinătate" (transmis oficiilor sub nr. 29.766/942) sau; 

Manual IV, 7 „Marinarul român" (livretul militar) sau; 

Manual IV, 10 „Protecţia marinarului român" sau; 

Manual IV, 11 „Marinarul dezertor; 

Alteori, în sfârşit, consulatele onorifice sau parte din ele vor avea să primească numai extrase din cele 

cuprinse în Manual, de exemplu, în cazul textului Manual III, 1 „Legalizări". 

In cazurile când Ministerul nu ar da norme precise în acest sens, domnii şefi de misiune vor binevoi să 

hotărască personal, de la caz la caz, ce directive urmează să fie astfel trimise oficiilor consulare onorifice.  

Pentru ca materialul astfel transmis să fie orânduit şi conservat în bune condiţiuni, veţi binevoi a invita pe 

domnii consuli onorifici ce aveţi în subordine, să se pună personal la curent, printr-o vizită în cursul anului la oficiul 

dvs., cu sistemul de clasare şi de păstrare a exemplarului din Manual ce vă este încredinţat. 

Clasarea se va face în două bibliorafturi deosebite: 

Primul, cuprinzând textele sau extrasele din Manual, traduse în limba respectivă şi rânduite în şapte 

secţiuni sub aceleaşi numere ca şi cele ce veţi primi pentru exemplarul dvs.  

Cel de-al doilea, compus din dosarul instrucţiunilor la Manual care vor însoţi expedierea de texte. 

Directivele principiale ce aţi socoti cu cale a da uneori, din proprie iniţiativă, oficiilor onorifice în 

subordine vor fi rânduite la sfârşitul primului din bibliorafturile sus-arătate, sub o clasificare făcută prin litere 

alfabetice, pentru a evita o confuziune cu cifrele romane ale textelor Manualului. 

Se va avea grijă a se indica pe fiecare din aceste directive transmise consulatelor onorifice în subordine, 

căror anume oficii sunt adresate. In acest fel va fi uşor, la nevoie, să stabiliţi ce instrucţiuni posedă fiecare şef de oficiu 

onorific, iar la rândul lor, aceştia vor fi în măsură să cunoască care circulare au fost trimise colegilor lor, ceea ce este 

de multe ori de folos. 

Consulii onorifici vor mai fi rugaţi, în interesul lor propriu, să ţină un repertoriu alfabetic, în limba 

respectivă, pentru a putea găsi, fără pierdere de timp, toată documentaţia de care ar putea avea nevoie.  

In dorinţa Ministerului de a spori utilitatea oficiilor consulare onorifice, pregătim actualmente un text în 

limba franceză. Acest text va fi transmis consulatelor respective prin mijlocirea dvs., urmând să fie clasat la Manual I, 

8 rubrica „Atributions et organisation des légations et consulats". 

Este neîndoielnic că utilitatea oficiilor consulare onorifice, care până acum nu s-a dovedit, de multe ori, 

decât destul de relativă, va depinde în viitor, în mare parte, de felul în care domnii şefi de misiune vor înţelege să 

aducă la îndeplinire instrucţiunile de faţă.  

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

Cernovodeanu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 48.825 - 19 iunie 

1942 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 4. 
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ANEXA: Text MANUAL VI, 15 şi o listă 

In aplicarea instrucţiunilor alăturate sub rubrica „Bibliotecile oficiilor" - Manual VI, 15 veţi binevoi a da 

dispoziţiuni pentru: 

1) Achiziţionarea casetei care va servi de cartotecă şi a numărului necesar de fişe, conform modelului ce vă 

este trimis (a se vedea § 12). Oficiile cu o activitate mai restrânsă şi care nu au nevoie de biblioteci importante, vor 

putea folosi o condică - în loc de cartotecă. 

2) Achiziţionarea celor două condici prevăzute pentru inventar (la § 9) şi pentru împrumuturi (la § 17). 

3) veţi binevoi a comunica Ministerului situaţia actuală a bibliotecii oficiului ce conduceţi, făcând totodată 

propuneri practice şi realizabile, din punct de vedere bugetar, atât în ceea ce priveşte biblioteca însăşi, cât şi cărţile 

de care aveţi neapărată nevoie pentru bunul mers al acelui oficiu. 

Vă trimitem alăturat o listă ce am întocmit, care menţionează, după părerea noastră, volumele ce 

considerăm absolut indispensabile fiecărui oficiu diplomatic sau consular, rugându-vă să raportaţi care din acestea v-

ar lipsi eventual. 

Ţinem să vă semnalăm de la început, că unele volume din colecţia Hamangiu sunt epuizate pentru moment. 

De altfel, dat fiind costul ridicat al lucrării, socotim deocamdată, că nu ar fi cu putinţă să o transmitem oficiilor 

noastre, cu atât mai mult cu cât documentaţia ce cuprind precum şi alte legiuiri ca cele privind naţionalitatea, actele 

de stare civilă, recrutarea, etc., le vor fi trimise treptat şi în măsura nevoilor, în cadrul Manualului. 

Având în vedere nevoia de a se face o cât mai mare economie în avutul statului, vă rugăm a limita 

propunerile ce veţi face în sensul arătat, la strictul necesar. 

4) Cheltuielile absolut indispensabile pentru executarea dispoziţiunilor date la punctele 1 şi 2 ale 

instrucţiunilor de faţă, şi pe care domnii şefi de oficii sunt rugaţi să le supravegheze personal, vor fi făcute din fondul 

de rulment şi raportate direct Direcţiunii Contabilităţii.  

5) In oraşele (cum ar fi bunăoară la Berlin) în care funcţionează atât o legaţie cât şi un consulat de carieră, 

Ministerul nu socoteşte necesar înzestrarea lor cu biblioteci deosebite. In asemenea cazuri, biblioteca va fi 

încredinţată legaţiei, aplicându-se întocmai cele arătate la Manual VI, 15 § 9, 10 şi 18. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

Cernovodeanu 

Ad. nr. 48.825/942 

LISTA 
cărţilor indispensabile mai tuturor oficiilor diplomatice şi consulare 

157 158
  

                                                        

157 Codul Civil; 

2. Codul Civil din Ardeal; 

3. Codul Penal; 

4. Codul Comercial Mihai I; 

5. O istorie elementară a ţării (de Iorga, Panaitescu sau Giurescu); 

6. O geografie a ţării (de Mehedinţi, etc.); 

7. Condica Tratatelor [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub 

auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. I-III, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile 

Statului, Imprimeria Naţională, vol. I, 1938, 354 p; vol. II, 1938, p. 355-687, 88 p.; vol. III, Legăminte din 

anii 1938-1941 şi adausuri la volumele I şi II (1354-1937), 1942, 147 p.]; 

8. Un manual de drept internaţional public; 

9. Un manual de drept internaţional privat; 
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Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 5. 

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 6. 

12. Indicatorul industriei şi comerţului (oficiile vor comunica, dacă ar fi cazul, anul ediţiei ce posedă);  

13. Nomenclatura poştală a localităţilor din România; 

14. Un atlas automobilistic al ţării; 

Domnii şefi de oficii sunt rugaţi să comunice Ministerului care din lucrările susmenţionate  ar lipsi eventual 

din biblioteca ce posedă. 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 48.826 - 18 iunie 

1942 

ANEXA: Text MANUAL III, 1 

Vă trimitem aici alăturat textul Manualului III, 1 „Legalizări şi autentificări", rugându-vă să binevoiţi 

a) A avea grijă să executaţi instrucţiunile cuprinse la § 2, 10 şi 11, înaintând Ministerului, îndată ce va fi 

cu putinţă, toate specimenele de semnături ale funcţionarilor oficiului dvs. sau ofic iilor onorifice în subordine, având 

căderea să autentifice sau să legalizeze acte. 

Aceste specimene vor fi înaintate pe o coală de hârtie obişnuită a oficiului (cu entête) 

Pe aceeaşi coală veţi binevoi a dispune să se aplice şi ştampila oficiului.  

b) Funcţionarul însărcinat cu conducerea cancelariei oficiului dvs., va binevoi să înainteze Ministerului 

asemenea specimene cu rapoarte deosebite, ori de câte ori va fi necesar (cf. Manual III, 1 § 20). 

c) Veţi binevoi a executa, îndată ce va fi cu putinţă, dispoziţiunile cuprinse în Manual III, 1 § 110. 

d) Legaţiunile vor avea grijă să efectueze traducerea în limba respectivă a § 142, 73-93 şi 98-100 din textul 

anexat, urmând ca această traducere să fie trimisă consulatelor onorifice în subordine, în cel mai scurt timp posibil, 

precum s-a arătat în circulara „Instrucţiuni Manual nr. 3". 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

Cernovodeanu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 50.474/23 iunie 

1942 

ANEXA: Text MANUAL VII, 5 

La primirea instrucţiunilor alăturate, oficiile diplomatice şi consulare vor binevoi a observa cele ce 

urmează: 

                                                                                                                                                                    

10. Lista abonaţilor la telefon din Bucureşti; 

158 Un dicţionar „Larousse", format mic; 
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1/ Sarcina imprimării impresiunilor digitale va fi: 

a) de competenţa consulatului de carieră, în oraşele în care ar funcţiona atât o legaţiune, cât şi un 

asemenea oficiu consular.  
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b) de competenţa legaţiunii, în oraşele în care ar funcţiona pe lângă oficiul diplomatic şi un 

consulat onorific. 

2/ Oficiile respective vor face cheltuielile necesare achiziţionării materialului prevăzut la § 5, din fondul de 

rulment ce posedă, raportând apoi direct Direcţiunii Contabilităţii din Administraţia Centrală.  

p. MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Afacerilor Consulare 

Cernovodeanu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 51.015-25 iunie 1942 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 7. 

ANEXA: Text MANUAL II, 14 şi VII, 7 

La primirea instrucţiunilor alăturate sub titlul „Cartea neagră" veţi binevoi a dispune să se înceapă de 

îndată transcrierea pe fişe a numelor persoanelor figurând pe registrul ţinut până acum de oficiul dvs., raportând 

Ministerului atunci când lucrarea va fi terminată. 

Se va avea în vedere ca fişele folosite să fie de aceleaşi dimensiuni şi calitate cu cele întrebuinţate pentru 

rânduirea bibliotecii (Manual VI, 15) şi pentru înmatriculare (Manual II, 5 A text sub tipar). 

Achiziţionarea casetei pentru păstrarea fişelor se va face sub directa supraveghere a şefului oficiului. 

Ministerul aminteşte stăruitor în legătură cu aceasta, nevoia imperioasă a reducerii cheltuielilor la strictul necesar.  

În ceea ce priveşte Manualul VII, 7, aici alăturat sub titlul „Lupta contra bolilor contagioase ale 

animalelor" vi se aduce la cunoştinţă că textele menţionate la § 1 vă vor fi transmise ulterior într-o colecţie separată de 

convenţii. 

Intre timp, însă, oficiile vor putea solicita, la nevoie, orice convenţie le-ar fi eventual de folos imediat în 

această materie. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

Cernovodeanu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 62.589 - 2 august 1942 

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 8. 

ANEXA: Urmare la Manual II, 21 şi Manual II, 22 

(Circulara nr. 61.866 nefăcând parte din Manual) 

Avem onoarea a vă trimite, aici alăturat, o urmare la Manual II, 21 devenită necesară deoarece unele oficii 

n-au urmat întocmai instrucţiunile date, precum erau datoare s-o facă. 

* * * 

Vă mai trimitem instrucţiunile domnului vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, profesor Mihai 

Antonescu, pentru eliberarea paşapoartelor de serviciu. Aceste instrucţiuni vor fi clasate la Manual sub nr. II, 22 fiind 

trecute în repertoriul alfabetic şi în indexul ce posedaţi, precum urmează:  

Paşapoarte de serviciu, instrucţiuni generale 

Vă atragem îndeosebi atenţia asupra celor cuprinse la II, § 5 din aceste instrucţiuni, datoria legaţiilor (şi 

dacă va fi cazul şi a consulatelor) fiind de a urmări discret toate persoanele folosindu-se de paşapoarte de serviciu, 

raportând de urgenţă Ministerului orice informaţii nefavorabile, dar bine întemeiate, ce ar primi asupra purtării sau 

activităţii titularilor unor asemenea acte de călătorie. 



ANEXE 

1070 

 

 

Veţi mai binevoi a aduce la cunoştinţa Ministerului dacă vreun titular de paşaport de serviciu ar omite 

cumva să-şi anunţe sosirea oficiului competent, de îndată ce soseşte într-o localitate precum şi orice schimbare de 

adresă, aşa cum este dator să o facă conform II, § 7 din instrucţiunile alăturate.  

Veţi viza aceste paşapoarte cu scutire de taxe. 

*** 

Vă atragem atenţiunea asupra unei greşeli de tipar ce s-a strecurat în Manual VII, 5 anexa 2 la care veţi 

binevoi să adăugaţi, cu maşina de scris, cuvintele: „Mâna dreaptă: impresiuni luate prin învârtirea degetelor: mare, 

arătător, mijlociu, inelar, mic". 

Aceasta reiese de altfel şi din modelul original de fişă ce v-am trimis. Rămâne bineînţeles că fişele dvs. vor 

avea exact acelaşi format ca cele ale Biroului de Cazier Central din Bucureşti, pe care-l aveţi în mână. 

*** 

Circulara nr. 61.866 nu va figura în Manual, deoarece instrucţiuni mai detaliate asupra orelor de serviciu 

etc., vor figura la Manual I, 8. 

Intre timp, Ministerul n-are nimic contra ca această circulară să fie eventual clasată în Manual sub acelaşi 

număr, dacă socotiţi oportun. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

Cernovodeanu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Anexe: 1 copertă Nr. 

67.743 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 9. 

Manual II, 23 

Am onoare a vă trimite: 

1/ O copertă în care vor fi păstrate toate instrucţiunile şi lămuririle făcând parte din „Manual". 

2/ Instrucţiunile date la „Manual II, 23", privitoare la „Supravegherea discretă a activităţii şi atitudinii 

românilor în străinătate".  
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/Directorul Af. Consulare 

Karadja Consul 

general 

Veţi binevoi a face însemnarea necesară în indexul Manualului şi să treceţi aceste instrucţiuni în repertoriul 

alfabetic sub rubrica „Românii în străinătate, supravegherea lor II, 23".  

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Afacerilor Consulare 

N. Mateevici
2
 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Consulară 

Nr. 70.784/10 - 5 septembrie 1942 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 10. 

Ministerul a cerut prin circulara „Instrucţiuni Manual nr. 2" (nr. 29.766 din 1 iulie 1942) ca toţi domnii şefi 

de misiune şi de oficii consulare să binevoiască a raporta la primirea zisei circulări, dacă au hotărât, în fiecare caz în 

parte, să asume ei înşişi răspunderea păstrării şi ţinerii la zi a „Manualului" sau dacă socotesc nimerit să încredinţeze 

această sarcină şefului de cancelarie sau altui funcţionar în subordine, făcând parte din cadrele acestui 

Departament. 

Văzând că numai 7 din 35 oficii au executat acest ordin, vă rugăm să binevoiţi a ne comunica telegrafic 

(dacă n-aţi trimis încă raportul cerut) ce hotărâre aţi luat în această privinţă, aceste informaţii fiind necesare pentru 

tabloul general de prezentat domnului vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri.  

In cazul când veţi fi trimis raportul cerut, vă rugăm să ne comunicaţi în scris sub ce număr şi la ce dată a fost 

expediat. 

/MINISTRUL AFACERILOR 

STRĂINE G. Davidescu Secretar 

general Ministru plenipotenţiar 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR 

STRĂINE Direcţiunea Afacerilor 

Consulare Nr. 74.851 - 15 septembrie 1942 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 11. 

Legaţiunile şi consulatele sunt rugate să binevoiască a comunica de urgenţă Ministerului:  

1) Dacă autorităţile ţării în care funcţionează recunosc „certificatele de repatriere" (certificate de 

călătorie) conform art. 4 tarif consular, pentru o singură şi directă călătorie în România (spre aranjarea situaţiei 

militare etc.) 

2) In caz afirmativ, câte asemenea certificate aţi emis în cursul anului bugetar 1941-1942 şi - deosebit - în 

cele şase luni, 1 aprilie 1942 - 31 septembrie 1942.. 

3) de câte blanchete de certificate, aproximativ, socotiţi că veţi avea nevoie în decurs de un an de zile. 

Oficiile din Germania vor lua în considerare şi numărul refugiaţilor din Bucovina şi Basarabia (în cazul când aceştia 

urmează să se înapoieze în ţară, cel puţin în multe cazuri cu certificate de repatriere individuală).   



ANEXE 

1072 

 

 

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 12. 

Avem nevoie de aceste informaţii, deoarece Ministerul intenţionează să unifice modelul de certificate. 

Trebuie să hotărâm deci, numărul de blanchete noi ce urmează să comandăm la imprimeriile statului.  

Instrucţiunile precise referitoare la blanchetele de paşapoarte şi de certificate de călătorie, vor fi date în 

curând la Manual VI, 17. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

Cernovodeanu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Consulară 

Nr. 71.612 - 2 septembrie 1942 

ANEXE: MANUAL I, 2 şi 

MANUAL II, 21 (Urmarea a 2-a) 

Vă trimitem aici alăturat: 

MANUAL I, 2 „Diferitele coduri în vigoare în România" şi MANUAL II, 21 (urmarea a 2-a) devenită 

necesară fiindcă nu s-a ajuns încă la o metodă uniformă de lucru în prelungirea paşapoartelor. 

Oficiile sunt deci rugate să binevoiască a da atenţia cuvenită acestei chestiuni pentru a ne scuti de lucrări 

inutile. 

Amintim încă o dată că circularele purtând un număr de înregistrare şi însemnarea „Dosar Instrucţiuni 

Manual nr. ..." urmează să fie clasate într-un biblioraft deosebit. 

Lucrările făcând parte din Manualul însuşi, vor fi păstrate însă în coperta pe care aţi primit-o cu circulara 

„Dosar Instrucţiuni Manual nr. 9" (nr. 67.743). 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

D. Zarma 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 86.858 - 22 

octombrie 1942 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 13. 

Oficiile vor binevoi să îndrepte cu condeiul, următoarele greşeli de tipar care sau strecurat în „Manual": 

II, 2 § 16 ultimul rând: am scăpat în loc de a scăpat § 25: art. 33 cod civ. în loc de 63 II, 3 A § 9 ultimul rând: 

ascendenţă în loc de descendenţă 

II, 3 B § 2 pagina I-a la titlu: I. Aplicarea Legii naţionalităţii, în loc de II. Aplicarea ... 

§ 36 ultimul rând din primul alineat: chemaţi în loc de chemată II, 4 § 8 alin. 2 

primul rând: enunţată în loc de anunţată 

II, 17 § 5 alin. 2 ultimul rând: în ţară în loc de din ţară 

III, 1 § 110 ultimul alineat: Actelor de recunoaştere în loc de legitimare  
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/Directorul Af. Consulare 

D. Zarma 

III, 4 Titlu: Extrădarea în loc de extrădare 

La § 3 se vor adăuga următoarele cuvinte în margine: „Convenţiunea pentru reprimarea traficului 

ilicit cu droguri vătămătoare, din 26 iunie 1926 (Cond. Trat., nr. 1.804 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a 

altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, 

Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.804, p. 652]) 

prevede la art. 9 anumite norme de extrădare". 

III, 9 § 12 alin. 3: (Manual III, 11 A) în loc de (Manual VI, 9). 

La sfârşitul paragrafului se vor adăuga cuvintele: „v. şi Manual III, 12 § 134-144". 

III, 13 § 7 rândul al 3-lea socotit din josul paginii: se vor şterge cuvintele „sau Basarabia".  

III, 16 § 6 în ultimul rând: ce nu urmează, în loc de ce urmează 

IV, 7 nota 2-a în josul paginii a 2-a: untereinander în loc de interreinander 

IV, 13 § 13 territorial în loc de teritorial 

V, 3 § 13 ultimele rânduri: repatrierea şi IV, 10 în loc de repartizarea şi IV, 9 

VI, 16 § 8 penultimul rând: Ministrului în loc de Ministerului 

VII, 5 Anexa a 2-a: Se vor adăuga jos cuvintele: Mâna dreaptă 

Mare, arătător, mijlociu, inelar, mic  

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

D. Zarma 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 88.218 - 29 

octombrie 1942 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 14. 

Hotărând unele modificări în rânduirea materialului destinat să facă parte din prima parte a Manualului (I. 

Legiuiri, Convenţii, etc.) vă rugăm să binevoiţi a transfera Manual I, 4 „Convenţiunea privitoare la procedura civilă de 

la Haga din 17 iulie 1905", la Manual III, 5 făcând totodată rectificarea necesară la Index, în repertoriul alfabetic şi la 

numerotaţia paginilor ce urmează astfel să fie clasate la III, 5 în loc de I, 4. 

Pentru deplina dvs. lămurire, putem adăuga că lucrarea (fostă III, 5) referitoare la „Declararea morţii 

prezumate a celor dispăruţi" nu va putea fi tipărită decât după război. In aşteptarea noii legiferări care va deveni 

atunci necesară în această materie, se vor cere instrucţiunile Ministerulu i pentru cazurile ce s-ar putea ivi în 

străinătate. 

Veţi binevoi a avea, 

totodată, în vedere dispoziţiunile 

Codului Civil art. 98-126. Cod 

Civ. general austriac art. 124 şi 

Legea XXIII şi XXXI Decretul-

lege din 11 decembrie 1923 (Mon. 

Of. nr. 204/923) 

Decretul-lege din 2 august 1940 

(Mon. Of. nr. 182/940) 

Decretul-lege din 3 martie 1941 (Mon. Of. nr. 53/941). 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja
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MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 92.386 - 13 

noiembrie 1942 

Anexe: MANUAL VI, 15 pentru bibliotecarul oficiului 

Oficiile care n-au răspuns încă la circulara „Instrucţiuni Manual nr. 4" (nr. 48.825 din 19 iunie 1942), sunt 

rugate să binevoiască a ne remite de urgenţă datele cerute. 

De asemenea, sunt rugate să comunice Ministerului - indiferent de faptul dacă au răspuns sau nu la sus-zisa 

circulară - şi referindu-se la cea din faţă: 

1) De care cărţi de documentare ar avea o deosebită nevoie. 

2) În sarcina cărui funcţionar cade îndeplinirea îndatoririlor de bibliotecar (conf. Manual VI, 15 § 4-8). 

3) In ce stadiu se află actualmente inventarierea bibliotecii (Manual VI, 15 § 9-11 şi 25). 

4) Propunerile practice cerute prin circulara Instrucţiuni Manual nr. 4, sub punctul 3. Pentru uzul 

funcţionarului având delegaţie de bibliotecar al oficiului dvs., vă alătur un  

al doilea exemplar din Manual VI, 15 trimis oficiilor încă din vara trecută, sub nr. 29.766/942. 

Este vădit că Ministerul nu poate efectua măcar lucrările pregătitoare pentru înzestrarea oficiilor cu cărţile 

trebuincioase, înainte de a avea datele pe care vi le-am cerut. 

Neprimirea la timp a răspunsurilor, princinuieşte deci întârziere nu numai pentru înzestrarea oficiilor care 

nu remit nici o nevoie de cărţi de documentaţie, ci şi pentru achiziţionarea cărţilor necesare legaţiunilor şi 

consulatelor care socotesc că situaţia de astăzi este dăunătoare bunului mers al serviciului.  

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

N. Mateevici 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 94.718 - 19 

noiembrie 1942 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 16. 

Anexe: Manual IV, 1 şi IV, 2 

Vă trimitem noua Lege şi regulamentul recrutării. Veţi binevoi a clasa aceste texte la Manual IV, 1, 

eliminând vechiul text care va fi barat cu creionul roşu şi anexat adresei de faţă, fiind astfel păstrat pentru referinţa 

eventuală în viitor, în acest dosar „Instrucţiuni Manual". 

Textele pe care vi le trimitem acum n-ar fi însă complete fără instrucţiunile suplimentare pe care le veţi găsi 

în circulara Marelui Stat Major nr. 916.000 din 30 octombrie 1942, care va fi clasată la Manual IV, 2. 

Prin aceste texte, oficiile în sarcina cărora cad şi atribuţiile unui ataşat militar, pentru chestiunile în 

legătură cu recrutarea cetăţenilor aflaţi sau domiciliaţi în circumscripţiile lor, au deocamdată toate instrucţiunile şi 

lămuririle necesare. 

Veţi observa, îndeosebi, sancţiunile prevăzute de lege pentru cei nesupuşi.
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In curând veţi mai primi, sub nr. IV, 3 din „Manual", toate instrucţiunile necesare referitoare la 

tratamentul ce veţi aplica celor ce se pun în afară de lege, refuzând să-şi îndeplinească datoria către patrie. 

Chestiunea soluţionării practice a problemei taxelor militare de plătit în străinătate va fi de asemenea 

examinată în Manual IV, 4, îndată ce vom fi ajuns la un acord cu autorităţile militare şi civile competente.  

Conform regulii generale stabilite prin Manual, veţi binevoi a supune Ministerului, pentru hotărâre, orice 

cazuri neclare, înainte de a lua cumva - din proprie iniţiativă - vreo măsură neprevăzută de Minister. Unul din 

scopurile Manualului fiind să ajungem la o unitate de vederi şi acţiune în timp şi spaţiu, suntem în drept să ne 

aşteptăm la o strânsă colaborare din partea tuturor oficiilor şi la o executare întocmai a instrucţiunilor date prin 

această unealtă de lucru, creată în interesul tuturor. 

Vom fi, pe de altă parte, bucuroşi să primim oricând observaţiuni şi sfaturi practice asupra cazurilor ce s -

ar putea ivi în legătură cu soluţionarea problemelor ridicate, fie ele în legătură cu soluţionarea chestiunilor militare 

sau civile. Vedem cu plăcere că majoritatea oficiilor diplomatice şi consulare aplică întocmai instrucţiunile pe care le -

am dat şi că ele dovedesc - prin rapoartele ce ne trimit - că au studiat de aproape principiile pe care le-am expus până 

acum, ridicând probleme interesante. Acestea sunt întotdeauna luate în cercetare de acest Departament spre a se găsi 

soluţionarea cuvenită. Dintr-o astfel de colaborare între Minister şi oficii, este sigur că va fi mai uşor pentru noi toţi să 

ne facem, de acum înainte, datoria, decât a fost cazul până acum.  

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

Cernovodeanu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 70.067/942 

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 17. 

Anexe: II. 20, II, 21, III. 3. 

III, 17, III, 18, III, 20, III, 21, 

IV, 7, IV, 13, VI, 4, VI, 10, VI, 18, 

VI 19 şi VI 20. 

Carton despărţitor VIII Protocol IX - Chestiuni 

economice şi financiare, 

Lămuriri provizorii pentru Manual II, 14, 

II, 19, VI, 9 şi VII, 8. 

Vă trimitem astăzi o nouă serie de rubrici făcând parte din Manual. Veţi observa că ele tratează despre 

chestiuni foarte exacte de drept civil, internaţional public şi privat, maritim, administrativ, interesând atât legaţiunile 

cât şi consulatele noastre. 

Cele două cartoane despărţitoare VIII Protocol şi IX Chestiuni economice şi financiare, vor fi urmate în 

curând de o serie de lucrări întocmite de cele două direcţii competente, ele fiind în pregătire la Direcţiunea 

Contabilităţii. 

Manualul începe astfel să devină cum era conceput de la început, o lucrare a Ministerului şi nu a unei 

singure direcţii. 

Numai astfel îşi va putea îndeplini rostul.  

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Afacerilor Consulare 

N. Mateevici 
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MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 98.550 - 3 

decembrie 1942 

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 18. 

ANEXE: Texte MANUAL: 

VIII, 1, 

II, 25 (Strict secret) 

VI, 25 

Avem onoarea a vă trimite, alăturat, primele instrucţiuni lucrate în cadrul Manualului, de către Direcţiunea 

Protocolului, sub nr. VIII, 1 „Rapoarte despre protocolul străin care trebuie făcute din oficiu, Ministerului".  

* * * 

Vă mai trimitem sub nr. II, 25, un plic închis purtând însemnarea „strict secret" cuprinzând instrucţiuni 

confidenţiale privitoare la paşapoarte, şi care va fi deschis personal de şeful oficiului. Pentru a evita indiscreţiuni, 

acest text va fi păstrat în cassa de bani, fiind cunoscut numai de şeful de misiune şi cel mult de şeful de cancelarie. 

Pentru buna orânduire a Manualului, se va dispune ca alăturata filă purtând menţiunea Manual II, 25, să fie 

aşezată în coperta lucrării, la locul respectiv, servind pentru orientare. 

*** 

Mai trimitem totodată sub nr. VI, 25 normele stabilite de Direcţiunea Contabilităţii pentru achiziţionarea şi 

trimiterea cărţilor destinate Ministerului. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

Cernovodeanu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 80.201 - 12 

decembrie 1942 

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 19. 

Anexe: II, 5 A, II, 6, II, 9, II, 10 II, 18, III, 22, IV, 12, IV, 

14, IV, 16, 

IV, 17, VI, 17, VI, 21 şi VI, 22 şi un al doilea exemplar 

din: II, 5 A, 

II, 6 şi II, 10 pentru uzul cancelariei. 

Vă trimitem astăzi o nouă serie de instrucţiuni pentru „Manual" rugându-vă să binevoiţi a lua dispoziţiunile 

necesare ca ele să fie executate întocmai, în cel mai scurt timp posibil.  

Vă rugăm îndeosebi să binevoiţi a observa următoarele: 

Manual II. 5 A înmatricularea. Oficiile vor binevoi a cumpăra casete (sau un carton potrivit când nu sunt 

mulţi cetăţeni de înmatriculat) şi fişele necesare pentru întocmirea cartotecii, plătindu-le din fondul de rulment, 

conform instrucţiunilor ce veţi primi, în curând, de la Direcţiunea Contabilităţii sub nr. 100.698/942. 

Registrele de înmatriculare de un format puţin îndemânatic folosite până în anul 1941 sunt înlocuite prin 

noua cartotecă. N-avem nevoie să insistăm asupra necesităţii ca această cartotecă să fie ţinută la zi. Socotim de fapt că 

aceasta este una din îndatoririle de căpetenie ale consulatelor, orice „protecţie" fiind iluzorie dacă nu ţinem o 

evidenţă exactă a cetăţenilor noştri stabiliţi peste hotare. Domnii şefi de oficiu sunt rugaţi să dea o atenţie deosebită 

acestei chestiuni, cartoteca trebuind să fie întocmită şi pusă la zi cel mai târziu până la sfârşitul anului bugetar curent, 

ceea ce va rezulta de altfel din rapoartele rezumative şi statistica anuală ce vor fi întocmite după normele ce veţi primi 

în curând la Manual VI, 3. 

* * * 

Manual II, 6 - Paşapoarte - Instrucţiuni generale. 

Pentru a evita, pe cât ar fi cu putinţă, orice fraude pentru folosirea de paşapoarte perimate, furate eventual 
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de la arhivele oficiilor, domnii şefi sunt rugaţi să binevoiască a dispune ca toate paşapoartele expirate ce se găsesc în 

păstrarea lor, să fie anulate treptat şi după putinţă prin tăierea colţului de jos, după cum s-a arătat la Manual II, 6 § 

35. 

*** 

Manual VI, 22. Măsuri de protecţie contra molimilor. 

La § 4 oficiile sunt rugate să adauge cu mâna o literă e), cu următorul cuprins: 

e) Convenţia privitoare la protecţia contra febrei „Dengue"  de la Bruxelles din 25 iulie 1934 (Condica Trat., nr. 

1.774 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 13541937, întocmită sub auspiciile Ministerului 

Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.774, 

p. 644]). 

Pentru deplina dvs. lămurire putem adăuga că boala despre care este vorba, este cunoscută mai ales în 

ţările calde (Mexico, Statele Unite, India şi sudul Europei, Grecia, etc.). Oficiile funcţionând în porturi unde bântuie 

asemenea epidemii, vor putea cere la nevoie textul convenţiei, în aşteptarea distribuirii colecţiei de convenţii 

proiectate de Minister. 

Instrucţiunile cuprinse în Manual II, 5 A şi II, 6 şi II, 10 trebuind să fie urmate de aproape de şefii 

cancelariilor consulare, anexăm un al doilea exemplar pentru uzul lor. Aceste duplicate vor purta ştampila oficiilor 

rămânând proprietatea lor ca şi exemplarele completate ale Manualului. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

N. Mateevici 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 101.366 - 12 

decembrie 1942 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 20. 

Anexa: o circulară din 12.XII.1942.  
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Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 21. 

Pentru documentarea oficiilor diplomatice şi consulare, anexăm un exemplar al unei circulare destinată 

tuturor direcţiunilor din Administraţia Centrală a Ministerului, din 12 decembrie 1942, arătând scopul Manualului, 

împreună cu alte lămuriri necesare. 

Această circulară urmează să fie clasată la începutul exemplarului din Manual, pe care îl aveţi în păstrare, 

după ce va fi citită de domnii funcţionari ţinând de acest Departament şi făcând parte din oficiul de sub conducerea 

dvs. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

N. Mateevici 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 3.255 - 15 ianuarie 

1943 

Anexe: II. 21 şi II, 23 urmare 

Avem onoarea a vă trimite, aici alăturat, următoarele instrucţiuni care vor fi clasate în Manual: 

II, 21 „Prelungirea valabilităţii paşapoartelor 

Aceste instrucţiuni vor înlocui pe cele date anterior, sub acelaşi număr (II, 21, II, 21 urmare şi II, 21 

urmarea a doua). Vechile instrucţiuni devenite astfel perimate, vor fi anulate cu creionul roşu şi clasate împreună cu 

circulara de faţă, şi 

II, 23 urmare, care va fi clasată în Manualul însuşi, după instrucţiunile purtând acelaşi număr (II, 23). 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

D. Zarma 

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 22. 

Nr. 102.214/1943 - 18 ianuarie 1943 

Anexe: II, 24, II, 26, IV, 11, VI, 1, VI, 24, VII, 12. 

Oficiile diplomatice şi consulare primesc aici alăturat, cele şase capitole arătate mai sus din Manual, 

urmând ca instrucţiunile astfel date, să fie urmate întocmai.  

In curând, Ministerul va mai trimite Indexul lucrării, împreună cu un Repertoriu alfabetic, care va înlesni 

găsirea imediată a documentaţiei de care aţi putea avea nevoie, în orice moment dat.  

Oficiile sunt rugate să binevoiască a îndrepta următoarea greşeală  de tipar: la Manual VI, 17 § 9, 

penultimul rând din p. 2, să fie înlocuit cuvântul „dosarul cu registrul paşapoartelor eliberate". 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

D. Zarma 

P.S. Coperţile vă vor fi trimise în curând.
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№. 6.477/1943 - 27 ianuarie 1943 

La pag. 16 din Manual III, 1 oficiile vor binevoi să adauge în margine, următoarele cuvinte: „Se va observa 

Convenţiunea de Legalizări, încheiată între România şi Germania, la 16 septembrie 1942 (Mon. Of., nr. 300 din 22 

decembrie 1942)". 

Legaţiunea din Berlin a primit exemplarele necesare din acest text, pentru a fi distribuite tuturor oficiilor 

noastre consulare (de carieră şi onorifice) din Germania, pentru a fi păstrate în exemplarul lor din Manual (sub 

acelaşi număr III, 1). 

*** 

Drept urmare la noile dispoziţiuni date de Minister cu „Instrucţiuni Manual nr. 21", referitoare la 

prelungirea paşapoartelor, oficiile vor binevoi a şterge cu condeiul aliniatele 2 şi 3 din Manual II, 6 § 10, cele arătate 

acolo, nemaifiind în vigoare. 

*** 

Oficiile vor primi în curând o a doua copertă, secţiunile din Manual urmând deci să fie împărţite după 

nevoie în cele două coperte. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

D. Zarma 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Consulară 

Nr. 7.055 din 29 ianuarie 1943 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 24. 

Anexe: Circulara domnului 

preşedinte al Consiliului de Miniştri din 26 

ianuarie 1943 

Manual IV, 20 şi o circulară Nr. 7.054 din 29 

ianuarie 1943, alcătuind o anexă la Manual II, 

23 

Aici alăturat veţi binevoi a găsi circulara domnului preşedinte al Consiliului de Miniştri din 26 curent, 

deocamdată hectografiată în aşteptare ca să fie tipărită.  

Această circulară urmează să fie clasată la începutul Manualului, imediat după titlul lucrării şi înainte de 

circulara din 12 decembrie 1942. 

Vă mai trimitem aici alăturat instrucţiunile Manual IV, 20, devenite necesare în împrejurările de faţă 

pentru stabilirea de către tribunalele competente a situaţiei în care  se găsesc acei români care nu se înapoiază în 

România, pentru o cauză sau alta, în împrejurările grele prin care trece ţara. 

Vă mai alăturăm, pentru documentare, un exemplar din circulara M.A.S. nr. 7.054 din 29 ianuarie 1943, 

care urmează să fie clasată la Manual II, 23 ca urmarea a doua. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

V. Ştirbu
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MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 1.448 - 10 

februarie 1943 

ANEXE: Indexul Manualului, 

Manual III, 12, IV, 8 IV, 10, V, 5, 

VI, 2, VII, 14. 

Aici alăturat veţi binevoi a găsi indexul Manualului, întocmit pe ziua de 1 ianuarie 1943. 

Indexul provizoriu, hectografiat pe care îl aveţi încă din vara trecută va fi distrus nemaifiind actual.  

Cu noul index fiecare oficiu va binevoi să controleze dacă posedă într-adevăr clasate în Manual, la locul 

cuvenit, toate capitolele însemnate cu o cruce. 

Ministerul insistă încă o dată, asupra necesităţii ca toate instrucţiunile date prin circularele „Instrucţiuni 

Manual", să fie urmate întocmai. 

Veţi observa că textul „Diferitele Coduri în vigoare în România" va fi clasat de acum înainte, sub nr. I, 5. 

Acest text va fi tipărit în curând. 

* * * 

Vă mai trimitem următoarele capitole din Manual: 

III, 12 Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă 

Nu este necesar să insistăm asupra importanţei materiei tratate şi necesităţii de a se evita orice 

greşeli. Rugăm legaţiile având consulate onorifice în subordine, să binevoiască a avea grijă să execute cât 

mai curând, cele arătate la § 142. 

IV, 8 Codificarea internaţională a dreptului maritim. 

IV, 10 Protecţia marinarului român. 

V, 5 Plata deplasărilor şi lucrărilor făcute în afara cancelariei. 

VI, 2 Intervenţii solicitate şi reclamaţiuni prezentate legaţiunilor şi consulatelor. 

Rugăm atât pe domnii diplomaţi cât şi pe domnii consuli să dea atenţie deosebită normelor 

astfel stabilite, Ministerul fiind întotdeauna bucuros să primească propuneri de îmbunătăţiri a unui text 

alcătuind prima încercare ce sa făcut până acum, pentru a se ajunge la reguli precise într-o materie atât de 

variată. 

VII, 14 Traficul femeilor şi copiilor 

*** 

Mai avem o greşeală de îndreptat: 

La Manual III, 6 § 13, funcţionarii răspunzători pentru ţinerea unui exemplar din Manual, voi binevoi a 

şterge primul rând, paragraful începând prin cuvintele: „Oficiile române sunt datoare ..." 

*** 

A doua copertă care este în lucru va fi distribuită foarte curând.  

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 
N. Mateevici
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MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 7.690 - 20 

februarie 1943 

Anexe: Manual II, 8, II, 13 

III, 23, VI, 27 şi VIII, 1 

Oficiile primesc aici alăturat următoarele texte pentru Manual: 

II, 8 Evrei. înapoierea lor în ţară. 

II, 13 Evrei, extinderea valabilităţii paşapoartelor pentru alte continente. 

III, 23 Redobândirea numelor de familie româneşti înstrăinate. 

VI, 27 Răspândirea în străinătate de calomnii sau ştiri dăunătoare României.  

VIII, 1 Rapoarte despre protocolul străin care trebuie făcute din oficiu, Ministerului.  

* * * 

în legătură cu executarea lucrărilor cerute de Minister prin Manual II, 5 A „înmatricularea", oficiile 

diplomatice şi consulare vor binevoi a nota cele ce urmează:  

A) Ministerul Finanţelor a dat acum sub nr. 289.526 din 1 februarie 1943 tuturor administraţiilor 

financiare instrucţiunile necesare pentru coordonarea lucrărilor organelor fiscale din interiorul ţării cu lucrările ce 

vor fi efectuate de oficiile consulare (şi diplomatice dacă este cazul) conform Manual II, 5 A § 31. 

Domnii şefi de misiune şi oficiu sunt rugaţi să binevoiască a dispune să se facă în marginea paragrafului 31 

menţionat, o însemnare de trimitere „Vezi Manual VII, 17" (unde avem intenţia să reproducem circulara Ministerului 

de Finanţe, sub rubrica „Impunerea veniturilor obţinute în străinătate"). 

B) la Manual II, 5 A s-a omis a se menţiona „Numărul de cassă", care va figura împreună cu data, la 

însemnarea făcută în paşaport arătând înmatricularea efectuată. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

Cernovodeanu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 17.074 - 2 martie 

1943 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 27. 

Anexe: Circulara d-lui 

vicepreşedinte al Consiliului din 27 ianuarie 

1943 Repertoriul alfabetic al Manualului 

Vă trimitem circulara domnului prim ministru din 27 ianuarie 1943, în forma sa definitivă.  

Va fi păstrată în Manual vol. I imediat după foaia de titlu (textul provizoriu hectografiat ce s-a trimis 

înainte va fi distrus). 

Vă mai anexăm repertoriul alfabetic al lucrării care va fi prins în coperta I, imediat după Index.
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* * * 

La Manual II, 17 anexa 1, oficiile vor binevoi să adauge următoarele cuvinte în josul paginii 3:  

„Conform Legii nr. 116 (Mon. Of. nr. 50 din 28/2/943, termenul arătat la § 12 a fost prelungit cu 6 luni 

începând cu 4 martie 1943, putând fi prelungit cu încă 6 luni prin jurnal al Consiliului de Miniştri. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

N. Mateevici 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 9.559 - 10 

martie 1943 

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 28. 

ANEXE: Manual II. 27, III, 11 B., 

VI, 23, VI, 36, VII, 16 şi 2 

broşuri 

Vă trimitem aici alăturat: 

MANUAL II, 27 - „Emigranţii români în străinătate", capitol care este completat prin:  

" VI, 26 „Coloniile românilor în străinătate". 

MANUAL III, 11 B - „Legea numelui" pus la zi. 

Vă rugăm să binevoiţi a elimina din Manual vechiul text pe care-l aveţi sub formă de broşură. 

MANUAL VI, 23 - „Numiri de consuli onorifici". 

Oficiile vor binevoi a observa cu cea mai mare atenţie, regulile astfel stabilite cu scopul de a se 

evita, pe viitor, orice numiri nedorite de consuli onorifici sau acordări de decoraţii nemeritate.  

MANUAL VII, 16 - „Convenţii fito-sanitare şi aplicarea lor". 

Prin aceste instrucţiuni sperăm să stabilim o mai strânsă colaborare cu organele respective ale 

Ministerului Agriculturii decât a fost cu putinţă până acum. Vă rugăm a da chestiunii tratate toată atenţia 

cuvenită. 

Ministerul Agriculturii ne-a pus la dispoziţie numărul de exemplare necesare de pe Legea pentru 

organizarea agriculturii, text care va fi păstrat în biblioteca oficiului dvs., după înregistrare (conform 

Manualului VI, 15) cum va fi păstrat şi regulamentul pentru aplicarea Legii vămilor, care ne-a fost pus la 

dispoziţie de către Ministerul Finanţelor.  

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

N. Mateevici 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 22.686  - 19 

martie 1943 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 29. 

Anexe: Manual II, 21 urmarea a IV-a 

Vă trimitem alăturat textul noilor dispoziţiuni date de domnul mareşal Antonescu, conducătorul statului, 

cu privire la prelungirea paşapoartelor d-lor ofiţeri şi membri ai comisiilor, trimişi în străinătate. Aceste instrucţiuni, 

clasate la locul cuvenit, vor fi riguros urmate de toate oficiile în străinătate. Noua circulară II, 21 urmarea a IV -a, 

înlocuind circulara II, 21 urmarea a III-a, această din urmă circulară va fi anulată cu creionul roşu, eliminată din 

Manual şi clasată împreună cu circulara de faţă. 

* * * 

Unele oficii neprimind - dintr-o greşeală de expediţie - circulara „Instrucţiuni Manual nr. 23", mai 
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alăturăm un exemplar rugându-vă cu acest prilej, să faceţi o verificare ca nici un număr să nu lipsească din dosarul 

dvs. respectiv. 

*** 

Vă mai rugăm să binevoiţi a face următoarea îndreptare: Manual III, 2 § 4 - Se vor şterge cuvintele „şi 

protecţie", adăugându-se în schimb următoarele cuvinte în margine: „v. Manual VI, 26 § 125". 

*** 

Unele oficii necomunicându-ne încă în ce stadiu se găsesc diferitele lucrări cerute prin Manual (de pildă cele 

din Instrucţiuni Manual nr. 5, nr. 6 şi nr. 7 şi prin Manual II, 5 A), Ministerul ar dori să ştie când este de prevăzut că 

aceste lucrări vor fi terminate la oficiile respective.  

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

N. Mateevici 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 25.268 - 27 martie 

1943 

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 30. 

Ministerul primeşte încă rapoarte de la mai multe oficii, dovedind că funcţionarii care au redactat aceste 

lucrări n-au binevoit să examineze încă directivele clare şi amănunţite date prin Manual, nemaifiind măcar vorba de 

executarea acestor instrucţiuni. 

Această lipsă de interes merge atât de departe, încât Ministerul a observat în ultimul timp cazuri când într -

unul şi acelaşi raport, nu s-a ţinut seama de 5 sau 6 diferite paragrafe sau capitole din Manual, în expunerea unor 

chestiuni frecvente prevăzute întocmai în acea lucrare. Redactorii au lucrat şi şefii au semnat aceste rapoarte ca şi 

când Manualul n-ar exista. 

In asemenea condiţiuni, nu poate fi vorba de o unitate sau o coordonare a lucrărilor. O atare coordonare 

este pe cale a se înfăptui astăzi cu alte Departamente care observă regulile pe care le-am stabilit de comun acord, dar 

ea nu se poate realiza cu propriile noastre oficii în subordine ! 

Pentru a găsi leacul acestor stări de lucruri inadmisibile, şi care nu este de natură a mări prestigiul 

serviciilor noastre diplomatice şi consulare faţă de alte autorităţi care văd adesea în copie rapoartele înaintate 

Ministerului, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a lua dispoziţiunile necesare ca instrucţiunile cuprinse în circularele 

domnului vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, din 27 ianuarie 1943 şi în cele clasate la „Dosarul Instrucţiuni 

Manual nr. 2 şi 3", să fie strict observate, raportându-se Ministerului orice neglijenţe constatate sau lipsă de diligenţă 

a funcţionarilor dvs. în subordine, în executarea acestor directive. 

Ministerul are nădejde că nu va mai fi nevoie să insiste asupra acestor chestiuni care ar trebui să fie 

evidente. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Gh. Davidescu /Directorul Afacerilor Consulare 

Karadja 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE Direcţiunea 

Afacerilor Consulare Nr.17.048 - 29 martie 1943 

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 31. 

ANEXE: Manual I, 5. I, 7, III, 1 urmare III, 11 A, IV, 3 şi IV, 19 

Vă trimitem alăturat: 



ANEXE 

1084 

 

 

Manual I, 5 Diferitele Coduri în vigoare în România. 

Text care va înlocui pe cel hectografiat dat înainte sub nr. I, 2 care se suprimă. Manual I, 7

 Autoritatea şi răspunderea şefilor de misiune. 

Manual III, 1 urmare: Modificări aduse dispoziţiunilor referitoare la autentificarea actelor Manual III, 11 A Adaos 

la Legea referitoare la actele de stare civilă. 

Manual IV, 3 Nesupuşii şi dezertorii şi Manual IV, 19 Atribuţiile 

ataşaţilor militari. 

Se va îndrepta o mică greşeală de tipar, descoperită abia acum, ştergându-se cuvintele „în ţară" la Manual 

III, 8 § 11 lit. d., cuvinte care n-au, de altfel, nici un sens. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

V. Ştirbu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE Direcţiunea 

Afacerilor Consulare Nr. 28.564 - 7 aprilie 1943 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 32. 

Anexe: Manual IV, 21 

După normele pe care le-am stabilit, de mai bine de un an, prin acest Manual, pentru aplicarea Legii 

naţionalităţii, am dezvoltat acum o procedură pentru a putea retrage naţionalitatea multor minoritari nesupuşi, fără 

ca tribunalele noastre să fie silite să aplice, în asemenea cazuri, dispoziţiunile atât de categorice (confiscarea averilor ş i 

condamnarea la moarte) prevăzute în noile legi militare, ceea ce n-ar fi uneori în interesele ţării. 

Oficiile vor binevoi să studieze aceste instrucţiuni, foarte de aproape, pentru a putea proceda legal.  

Legaţiunea din Berlin şi consulatele funcţionând în ţările actualmente sub ocupaţie militară germană vor 

mai observa de aproape instrucţiunile deosebite pe care le-au primit în această materie la Manual IV, 21 urmare. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

V. Ştirbu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 26.345 - 31 martie 

1943 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 33. 

În executarea celor arătate prin Manual II, 24 - VI, 17, II, 25, II 9 şi II, 7 (paşapoarte plăsmuite - sub tipar) 

domnii şefi de misiune şi de oficiu sunt rugaţi să binevoiască a da o atenţie deosebită tuturor dispoziţiunilor luate 

pentru a împiedica fraude sau neglijenţe în emiterea de paşapoarte sau certificate de repatriere.  

Noile blanchete de certificate de repatriere fiind acum executate, oficiile primesc aici alăturat, conform 

celor arătate pe borderoul respectiv, urmând să execute cele ce urmează: 

a) Să se înapoieze prin primul curier, într-un plic închis, adresei Direcţiei Consulare, recipisa de primire a 

blanchetelor, semnată şi datată în regulă, după ce se va fi controlat exactitatea numerelor de blanchete primite.  

b) Să se execute riguros cele arătate la Manual VI, 17 § 13 procesele-verbale respective fiind trimise 

Ministerului în plicul menţionat mai sus. 

Domnii şefi de oficii vor hotărî după împrejurări dacă este necesar să fie adusă la cunoştinţa autorităţilor 

superioare de poliţie din oraşul lor de reşedinţă, folosirea pe viitor a noului tip de certificate şi anularea celor vechi.  

În cazul afirmativ, se va putea pune la dispoziţia acestor autorităţi străine, un certificat anual drept model, 

urmându-se întocmai cele arătate la Manual II, 24 § 6 alin. 3 şi Manual VI, 17 § 9 alin. 3. 
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*** 

Organele de poliţie de la fruntarii sunt la curent cu toate măsurile de precauţiune pe care le-am luat. Ele au 

primit ordinele cuvenite din partea Siguranţei Generale a statului, să refuze de acum înainte orice certificate de 

repatriere de tip vechi, prezentate după ziua de 1 iulie 1943 sau orice certificate de tip nou sau vechi având colţul tăiat 

(v. Manual II, 6 § 35 şi II, 24 § 6), urmând să procedeze numaidecât la arestarea titularilor unor asemenea cert ificate 

frauduloase. 

Oficiile vor avea grijă să semnaleze Ministerului la timp şi prin rapoarte (iar nu prin telegrame sau 

convorbiri telefonice) când au nevoie de un nou stoc de blanchete de paşapoarte sau certificate de repatriere. Nu mai 

este îngăduit ca direcţiunea competentă să primească asemenea cereri prin convorbiri telefonice, în ultimul moment 

înainte de închiderea curierului, cum s-a întâmplat recent. 

Pentru a pune acest Departament în măsură să controleze cum a fost folosită fiecare blanchetă de certificat 

de repatriere, oficiile vor binevoi a înapoia Ministerului, cotoarele completate, îndată ce se vor fi emis toate 

blanchetele cuprinse într-un carnet. 

In condica ţinută la Direcţiunea Consulară se vor însemna toate cotoarele astfel înapoiate (în dreptul 

însemnării făcute când a fost expediat carnetul de certificate respectiv).  

Măsurile astfel luate fiind în interesul siguranţei statului iar domnii şefi de oficii fiind personal răspunzători 

pentru stricta lor observare, veţi binevoi a da ordinele necesare funcţionarilor dvs. în subordine, semnalând 

Ministerului orice abateri ce aţi constata (v. Manual VI, 17 § 23 şi II, 6 § 12-13). 

Dacă s-ar observa - pe de altă parte - că unele din dispoziţiunile luate de Minister şi comunicate prin 

Manual, ar avea cumva nevoie de explicaţii mai complete, oficiile sunt invitate să ceară lămuririle necesare, ordinele 

date de acest Departament trebuind să fie înţelese pentru a putea fi bine executate. 

*** 

La primirea instrucţiunilor de faţă, oficiile vor binevoi a şterge cele arătate la Manual VI, 17 § 14 lit. d., 

noile certificate de repatriere neputând fi prelungite, precum s-a arătat la Manual II, 24 § 6. 

La Manual II, 24 se vor adăuga următoarele cuvinte cu maşina de scris, pentru evidenţă:  

„P.S. - Carnetele cu cotoare ale certificatelor de repatriere complete, vor fi trimise Ministerului pentru 

control, într-un plic adresat Direcţiunii Consulare, cu primul curier, îndată ce toate certificatele au fost emise. 

La cotoarele astfel înaintate vor fi lăsate certificatele eventual greşit completate (v. Manual VI, 17 § 9, notă 

în josul paginii) sau nepredate titularilor, pentru o cauză sau alta".  

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Af. Consulare 

V. Ştirbu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 33.499 - 22 aprilie 

1943 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 34. 

ANEXE: Manual X, 3. X, 7, X, 8. X, 9 şi X, 11 

Oficiile vor primi în curând un carton despărţitor pentru secţia a X-a a Manualului cu titlul: 

PRESA ŞI PROPAGANDA 

Intre timp vă trimitem primele cinci capitole date de domnul vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, 

Mihai Antonescu, şi anume: 

X, 3 „Coordonarea lucrărilor la fiecare oficiu din punctul de vedere al propagandei (Conferinţele săptămânale 

deliberative)"; 

X, 7 „Datoria tuturor funcţionarilor români şi a consulilor onorifici de a semnala şefului de misiune competent, orice 

propagandă duşmănoasă sau articole ostile României"; 

X, 8 „Semnalarea şi procurarea cărţilor referitoare la România şi ţările vecine, cu caracter politic, de economie 
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politică, de drept internaţional, etc., pentru Ministerul Afacerilor Străine şi al Propagandei";  

X, 9 „Îndreptarea informaţiunilor greşite şi tendenţioase dăunătoare României, cuprinse în cărţile didactice şi de 

referinţă străine"; 

X, 11 „Dări de seamă anuale asupra activităţii societăţilor străine de prietenie românească".  

Aceste texte se trimit deocamdată hectografiate, în aşteptare ca ele să fie tipărite. Legaţiunile având 

consulate onorifice în subordine,vor binevoi să execute, fără întârziere, traducerile necesare conform normelor 

stabilite prin Instrucţiuni Manual nr. 3 din 18 iunie 1942". 

Instrucţiunile trimise acum sub o formă provizorie, vor fi transmise şi ataşaţilor de presă pe cale ierarhică 

prin mijlocirea Ministerului Propagandei, îndată ce ele vor fi tipărite, aceşti ataşaţi urmând să primească astfel toate 

textele din Manual căzând în competenţa lor directă, cuprinzând instrucţiuni principiale de executat în întregime sau 

parţial de ei. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Afacerilor Consulare 

Cernovodeanu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 39.909 

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 35. 

Anexe: Manual II, 3 B urmare; 

II, 7; IV, 4; IV, 15; IV, 20; IV, 21; IV, 1 urmarea a II-a 

VI, 25; VII, 4; VII, 17; şi coperta pentru volumul II 

Vă trimitem aici alăturat capitolele însemnate mai jos din Manual, rugându-vă să binevoiţi a elimina, când 

este cazul, textele provizorii hectografiate de care v-aţi folosit până acum. 

Manual II, 3 B urmare. Aplicarea Decretului pentru revizuirea cetăţeniei. 

Manual II, 7 - Paşapoarte şi vize plăsmuite, prin care s-a stabilit procedura de urmat când s-ar ivi 

asemenea cazuri. Veţi binevoi a observa că aceste instrucţiuni sunt confidenţiale trebuind însă să fie cunoscute de toţi 

funcţionarii având în sarcina lor chestiuni de paşapoarte. 

Manual IV, 4 - Taxele militare datorate de evrei. 

Manual IV, 15 - Avarii, abordaje şi alte accidente maritime. Acest text va fi tradus de legaţiuni pentru 

uzul consulatelor onorifice funcţionând în porturile maritime şi fluviale.  

Manual IV, 20 - Cetăţenii „nesupuşi" din cauză de incapacitate fizică, sărăcie sau forţă majoră. Acest 

capitol înlocuieşte pe cel hectografiat purtând acelaşi număr. Titlul a fost însă modificat.   
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Manual IV, 21 - Dobândirea unei naţionalităţi străine de către minoritarii nesupuşi la recrutare, revizuire 

sau încorporare. 

Capitolele IV, 4, IV, 20 şi IV, 21 vor fi distribuite spre documentare şi ataşaţilor militari, pe cale ierarhică, 

prin Marele Stat Major. 

Manual VI, 25 - Cumpărare de cărţi pentru Minister, cu unele mici modificări ale textului hectografiat pe 

care-l posedaţi de mult. 

Manual VII, 4 - Transportul rămăşiţelor pământeşti ale celor decedaţi. Oficiile diplomatice competente 

vor avea grijă să înainteze cât mai curând Ministerului datele cerute referitoare la tranzitul cadavrelor, etc.  

Manual VII, 17 - Impunerea veniturilor obţinute în străinătate. Prin acest text, oficiile vor constata că 

Ministerul Finanţelor a dat acum instrucţiunile necesare organelor sale în subordine pentru coordonarea lucrărilor 

acestora cu normele stabilite de acest Departament prin Manual II, 5 A § 31-32. 

împreună cu circulara de faţă, oficiile mai primesc coperta a II-a. Secţiunile I-III din Manual vor fi lăsate în 

coperta I, celelalte secţiuni urmând să fie clasate în coperta a II-a. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Afacerilor Consulare 

N. Mateevici 

P.S. Manual IV, 21 şi IV, 21 urmarea a II-a se trimit numai legaţiunilor şi consulatelor de carieră funcţionând în 

Germania şi în ţările sub ocupaţie germană.  

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 48.556 - 12 iunie 1943 

ANEXE: Manual IV. 6 

Avem onoare a vă trimite - spre documentare - şi conformare de către oficiile care vor avea a-l aplica în 

lipsa unui ataşat militar român în oraşul lor de reşedinţă - textul ordinului Marelui Stat Major nr. 53.300 din 1 iunie 

1943, cu privire la viza livretelor militare md. E şi a carnetelor md. E 1.  

Aceste dispoziţiuni care modifică unele puncte din instrucţiunile Marelui Stat Major nr. 65.400/6 decembrie 

1941, transmise dvs. prin adresa noastră nr. 91.701 din 19 decembrie 1941, vor fi orânduite în Manualul Diplomatic şi 

Consular sub rubrica IV, 6, ca completare a imprimatului figurând actualmente în acel loc. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

I. Magheru3 /Directorul Afacerilor Consulare 

Cernovodeanu  

                                                        
159 Circulara Instrucţiuni Manual nr. 35, urmând a fi întovărăşită de texte aflate încă sub tipar şi fiind de pe 

acum imprimată, va parveni ulterior oficiului dvs., astfel încât nu este cazul a ne semnala neprimirea ei.  

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 36159. 
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MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 65.803 - iulie 1943 

Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 37. 

Anexe: Manual I, 8; II, 1 urmare; 

II, 5 A urmare; II, 28; V, 8; VII, 10 urmare; 

Index pentru partea a VII-a Protocol; 

Carton despărţitor X. - Presă şi Propaganda; 

Circulara din 12 decembrie 1942 care s-a tipărit acum 

Vă trimitem aici alăturat textele arătate mai sus. Cel mai important din aceste texte este I, 8 - „Situaţia 

juridică şi atribuţiile consulilor români", stabilind norme precise ce vor fi observate atât de oficiile diplomatice cât şi 

de cele consulare. 

Domnii şefi de misiune sunt rugaţi să binevoiască a avea grijă ca această documentaţie să fie cât mai 

curând tradusă şi pusă la dispoziţia consulatelor onorifice pentru Manualele lor prescurtate. 

Instrucţiunile II, 5 A urmare şi V, 8 au, precum se va observa, o strânsă legătură între ele. 

Celelalte instrucţiuni trimise au devenit necesare în urma noilor legiuiri care trebuiesc avute în vedere şi de 

organele noastre. 

*** 

Circulara din 12 decembrie 1942 va fi clasată în Manual imediat după circulara dlui vicepreşedinte al 

Consiliului de Miniştri din 27 ianuarie 1943. 

*** 

La Manual II, 17 pagina 10 Observaţie se va îndrepta o greşeală de tipar la rândul 19; referirea este la art. 

38 şi nu la art. 28 aşa cum s-a tipărit. 

*** 

În referire la Instrucţiuni Manual nr. 23 din 27 ianuarie 1943, oficiile vor binevoi a lua cunoştinţă de faptul 

că s-a rectificat Convenţiunea de Legalizări, încheiată între România şi Germania şi că va intra în vigoare pe ziua de 14 

octombrie 1943. 

Se va face o scurtă însemnare în această privinţă la Manual III, 1 la marginea paginii 

16. 

*** 

În marginea copertei Manual III, 17, oficiile vor binevoi să adauge următoarele cuvinte, în aşteptarea 

retipăririi acelui text: 

„Se va avea în vedere dispoziţiunile Decretului-lege nr. 445 din 9 iulie 1943 publicată în Mon. Oficial nr. 158 

din 10 iulie 1943, prin care s-au modificat art. 304, 305, 307 şi 677 din Codul Civil. În urma acestor modificări, copilul 

nelegitim poate fi legitimat în anumite condiţiuni şi posterior căsătoriei părinţilor".  

La Manual IV, 4 oficiile vor binevoi a adăuga cu mâna: 

„Pentru cazul când însă, s-ar constata că evreul respectiv are părinţi sau soţie în ţară, în conformitate cu 

dispoziţiunile art. 4 şi 6 din Decretul-lege asupra taxelor militare datorate de evrei din 21 ianuarie 1941, aceştia sunt 

solidari la plata taxelor datorate, ca atare vor fi urmăriţi până la completa acoperire a debitului datorat".  

* * * 

Oficiile care au primit Manual IV, 21, urmarea a 2-a (care s-a dat numai legaţiunilor şi consulatelor direct 

competente) vor binevoi a îndrepta, la rândul 7 cifra de 18 ani care trebuie să fie 17 ani, precum aflăm de la Marele 

Stat Major. 

*** 

La Manual VII, 3, oficiile vor binevoi să adauge următoarele cuvinte scrise cu mâna la marginea textului:  

„Se va avea în vedere noua Lege generală a pensiilor din 3 iulie 1943 (Monitorul Oficial nr. 159 din 11 iulie 

1943) care text va fi pus la dispoziţia celor direct interesaţi în caz de nevoie, de către oficii.  
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Se va observa mai ales dispoziţiunile art. 41 modificând art. 73 din vechea Lege (din 1925). 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Afacerilor Consulare 

N. Mateevici 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 69.957 din 10 

august 1943 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 38 

Anexe: Manual IV. 18. VI. 30. VI. 31. VII. 6 şi o anexă la 

VII, 7 

Oficiile primesc aici alăturat textele arătate mai sus dintre care mai ales cele date sub nr. VI, 30 şi VI, 31 

sunt de o importanţă deosebită care nu va scăpa din vederea nici unui şef de misiune sau de oficiu. 

*** 

La Manual II, 17 anexa 2 § 10 se va face următoarea însemnare cu mâna: 

Pentru înscrierea în listele de naţionalitate a celor mobilizaţi la data întocmirii acestor liste şi pentru 

descendenţii acestor persoane s-au luat dispoziţiuni speciale prin Legea nr. 518 pub. în Mon. Of. nr. 187 din 12 august 

1943. 

*** 

La Manual IV, 14 § 7 se vor adăuga cu mâna următoarele cuvinte: „v. mai ales Legea nr. 482 pub. în Mon. 

Of. nr. 133 din 27 iulie 1943". 

Rămâne deci bineînţeles că nici un oficiu diplomatic sau consular nu va putea autentifica vreun act juridic 

de înstrăinare totală sau parţială, a unui vas românesc, fără să fi primit instrucţiuni precise din partea acestui 

Departament. 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Afacerilor Consulare 

N. Mateevici 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE DIRECŢIUNEA 

AFACERILOR CONSULARE Nr. 78.745 - 7 septembrie 1943 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 39 

La Manual I, 5 oficiile vor adăuga în marginea paginei 1, următoarele cuvinte: „Se va observa Legea nr. 

389, Mon. Of. nr. 142, din 22 iunie 1943, prin care s-a extins, cu începere de la 15 septembrie 1943, legislaţia civilă şi 

comercială a Vechiului Regat, în teritoriile de peste Carpaţi.  

Aceasta se aplică Codului Civil din 1864, Codului de Procedură Civilă din 1900, Codului Comercial din 

1887, cu modificările lor ulterioare şi altor legi.  

Până la revizuirea codurilor române, se menţin totuşi unele dispoziţiuni din dreptul local - anume 

specificate în legea menţionată". 

Ca urmare la unificarea Codului Civil, se vor modifica toate paragrafele cuprinse în „Manual", în care sunt 

citate Codul Civil austriac şi dreptul maghiar, rămase până acum în vigoare în diferite părţi din Ardeal.  

Astfel este cazul cu: 

Manual III, 12 § 1 lit. m se şterge. 

Manual III, 12 § 57 lit. b se şterge. 

Manual III, 12 § 79-81, menţiunile Legii XXXI, se şterg. 

Manual III, 12 § 177 Ibid. 
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Manual III, 13 § 7 se va face menţiunea necesară. 

Manual III, 17 § 35 se şterge şi. 

Manual III, 19 § 5 alin. 2 şi § 32 alin. 2 rămân încă în vigoare, deocamdată, conf. 

art. 3 din Legea nr. 389/1943, citată mai sus.  

La Manual I, 8, pagina 5, § 8, rândul 3 se va modifica cuvântul „jurisprudenţă" în „jurisdicţiune".  

p. MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

V. Ştirbu /Directorul Afacerilor Consulare 

N. Mateevici 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE Direcţiunea Afacerilor 

Consulare Nr. 11.566 

Expediat la 15 februarie 1944 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 42 

Anexă: un exemplar din Completări şi îndreptări pe anii 1942-1943, puse la zi pe 

data de 1 ianuarie 1944 

Avem onoarea a vă trimite cel de-al doilea exemplar din „Completări şi îndreptări" menţionat ca anexă în 

„Instrucţiuni Manual nr. 41" dar care s-a omis a se expedia. 

Totodată, vă semnalăm că în „Index"-ul pus la zi pe data de 1 ianuarie 1944 s-a strecurat o greşeală, şi 

anume: la capitolul VII Diverse, titlul „Dubla impunere".  

Acel text nu a fost încă publicat, fiind actualmente în studiul unui specialist.  

Vă rugăm deci a dispune să se anuleze semnul + care urmează cifra 15. 

p. MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Afacerilor Consulare 

Cernovodeanu 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 3.693 din 15.I.1944 

Expediat la 10.III./44 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 43 

Anexe: Manual VII, 13 - VII, 18 - VIII, 11 - VIII, 12 - 

VIII, 13 

Avem onoarea a vă anexa următoarele capitole din Manualul Diplomatic şi Consular: 

VII, 13 Importul câinilor, pisicilor etc. aparţinând călătorilor străini sau români. 

VII, 18 Stema tării. 

VIII, 11 Felicitări şi condoleanţe oficiale. 

VIII, 12 Slujbe religioase, Te Deum-uri, servicii mortuare şi parastase, şi VIII, 13 Arborarea 

drapelului naţional. 

Totodată vă rugăm să binevoiţi a da instrucţiunile necesare funcţionarului dvs. având în sarcina sa un 

exemplar al lucrării, să-i aducă următoarele modificări: 

Titulatura anexei 1 la textul Manual II, 17 va fi modificată în Decretul-lege nr. 793 ... etc. Numărul 2.509 dat 

până acum este cel al Monitorului Oficial, nu al legii. 

La II, 17 se vor adăuga în margine următoarele cuvinte: „Termenul pentru aplicarea art. 12 a mai fost 

prelungit pe 6 luni, începând cu 4 martie 1944/Monitorul Oficial nr. 48 din 26.II.1944./ 
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p. MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Karadja /Directorul Afacerilor Consulare 

C. Cantacuzino4 

MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRĂINE 

Direcţiunea Afacerilor Consulare Nr. 22.983 din 22 

martie 1944 
Dosar INSTRUCŢIUNI MANUAL nr. 44 

Anexe: MANUAL III, 12 urmarea a 2-a 

Vă alăturăm o urmare a 2-a din Manual III, 12 referitoare la modificarea art. 127 din Codul Civil, rugându-

vă să binevoiţi a face însemnările arătate în textul trimis.  

Totodată vă rugăm să binevoiţi a rectifica o greşeală de tipar din Manual VIII,13 paragraf 11. Referinţa 

data la ultimul rând este la paragraful 3 şi 9 (iar nu 3 şi 8 precum s-a tipărit din eroare). 

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

DIRECTORUL AFACERILOR CONSULARE 

KARADJA 

Anexa nr. 2
5
 

CIRCULARA EXPLICATIVĂ A MANUALULUI DIPLOMATIC ŞI CONSULAR, 
DIN 12 DECEMBRIE 1942 

Precum este cunoscut majorităţii colegilor noştri, direcţiunea consulară lucrează de un an şi jumătate la 

întocmirea unui MANUAL DIPLOMATIC ŞI CONSULAR. 

Un volum este tipărit în mare parte, un exemplar aflându-se la fiecare direcţiune a Ministerului, pentru uzul 

tuturor funcţionarilor, ţinând de acest Departament. 

Scopul nostru este să ajungem, în măsura putinţei, la o unitate în tratarea chestiunilor de natură 

permanentă, care trebuie lucrate de oficiile noastre din străinătate. Vom crea, astfel, prin noi înşine şi cu timpul, o 

doctrină a Ministerului de Externe, care se va cristaliza cu încetul în acest Manual. 

Lucrarea va cuprinde documentarea care ne este necesară şi anume: 

1. Textele de legi ce urmează să fie aplicate în întregime sau în parte de funcţionarii noştri şi explicaţiile 

pentru interpretarea acestor texte. 

2. Regulamentele publicate de noi sau de alte departamente, întrucât ne privesc.  

3. Instrucţiuni de natură quasi permanentă, date până acum sub formă de circulare adesea rătăcite şi 

uneori contradictorii, care urmează în viitor să fie strânse laolaltă în Manual, fiind astfel întotdeauna la îndemână. 

4. Acele tratate şi convenţii internaţionale de care suntem legaţi (texte şi explicaţii) şi care trebuie să fie 

cunoscute de toţi funcţionarii noştri, în orice post s-ar afla ei. 

5. Principiile de drept internaţional (public şi privat), drept civil, administrativ, maritim şi penal, care 

trebuie avute în vedere, pentru dezlegarea problemelor discutate. 

Manualul mai are, în sfârşit, şi un scop didactic, care nu este de dispreţuit, mai ales pentru tânărul 

funcţionar lipsit încă de experienţă şi care va mai avea examene de trecut. 

* * * 

Aceasta fiind menirea Manualului, domnii directori şi şefi de misiune şi de oficiu sunt rugaţi:  

1. ) Să binevoiască a permite ca toţi funcţionarii în subordine să-l consulte şi să-l studieze la nevoie, şi 

2. ) Să binevoiască a desemna un funcţionar al d-lor, pentru ţinerea la zi a Manualului şi păstrarea lui, 

conform indicaţiunilor date de Minister. 

Funcţionarul ales va fi răspunzător pentru exemplarul care i-a fost încredinţat şi care rămâne proprietatea 

Departamentului şi nu al domnilor funcţionari personal.  

Unealta de lucru pe care am făurit-o ne va fi într-adevăr de folos, numai dacă este întotdeauna ţinută în 
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evidenţă. Hârtiile tipărite periodic vor trebui rânduite fiecare la loc, după Index şi după repertoriul alfabetic care este 

cheia lucrării. Acestea vor fi tipărite în ianuarie 1943 şi completate apoi, în măsura nevoiei.  

Mai adăugăm că Manualul, deşi lucrat până acum de o singură direcţie, a fost conceput ca o lucrare a 

Ministerului, nu numai în sensul că ne vom folosi de el, ci fiindcă va fi redactat şi ţinut la zi de foarte mulţi funcţionari, 

indiferent de direcţia unde au fost orânduiţi sau de poziţia ce ocupă în ierarhia Ministerului.  

In acest scop, toţi colegii, indiferent de grad sau vârstă, sunt rugaţi să se gândească la problemele ce ar 

trebui studiate şi expuse în Manual, în măsura în care aceasta nu s-a făcut sau plănuit până acum. 

Subsemnaţii care s-au ocupat până acum mai de aproape de această lucrare, vom fi bucuroşi să dăm toate 

lămuririle necesare noilor colaboratori, care ar dori eventual să ne ajute.  

Adăugăm că s-a stabilit principiul general, că cine lucrează un capitol îl şi semnează, ceea ce nu împiedică 

îndreptarea şi completarea textelor redactate, ele trebuind să răspundă nu numai vederilor acestui Departament, ci să 

fie de acord cu dorinţele altor Ministere, competente a da un aviz. Numai astfel vom putea face o lucrare utilă şi 

trainică. 

Dacă pentru Manualul nostru s-a ales forma cu foi separate, în loc să tipărim o carte, este fiindcă dorim ca 

lucrarea să fie întotdeauna ţinută la zi, indiferent de inovaţiile şi îmbunătăţirile legislative şi administrative ale 

Departamentului nostru sau ale altor Ministere, care vor trebui ţinute în seamă şi deci cunoscute de funcţ ionarii 

noştri 

Monitorul Oficial nu împlineşte îndeajuns acest scop, deoarece documentaţia ce dă nu este totdeauna 

accesibilă, lipsind şi comentariile, normele de aplicare şi alte explicaţii necesare asupra felului în care multe legi 

promulgate pentru nevoile interne ale ţării, vor fi privite şi executate (în măsura putinţei) peste hotarele României.  

Cei care au lucrat până acum la acest nou organ al Ministerului nutresc speranţa că Manualul ne va ajuta 

să ne facem datoria, ceea ce la urma urmei este adevăratul scop al prezenţei noastre în cadrele acestui Departament.  

Bucureşti, 12 decembrie 1942. 

p. Ministrul Afacerilor Străine 

Secretar general administrativ 

Gheorghe Lecca 

Ministru plenipotenţiar Directorul Afacerilor Consulare 

Karadja 

Nr. 101.366, din 12 decembrie 1942. 

Anexa nr. 3
6
 

INSTRUCŢIUNI CĂTRE ŞEFII DE MISIUNE 

Prin crearea Manualului Diplomatic şi Consular am urmărit să punem la îndemâna şefilor de misiune şi a 

personalului nostru diplomatic şi consular o sinteză a legilor, convenţiunilor şi principiilor de drept internaţional de 

aplicare curentă. 

Vă rog deci să atrageţi atenţiunea tuturor membrilor legaţiunii dvs. asupra acestui Manual, anunţând că, în 

conformitate cu noua lege, se vor face lucrări circulare care vor purta şi asupra materialului documentar şi normativ 

cuprins într-ânsul. 

Personalul diplomatic şi consular din ţara misiunii dvs. este obligat să urmărească cu grijă normele şi 

instrucţiunile prevăzute de Manual, fiind răspunzător de executarea lor.  
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5 martie 1943 

De asemenea vă rog ca unul din membrii legaţiunii dvs. sau un funcţionar consular care va fi însărcinat cu 

ţinerea unui exemplar, să aibă îndatorirea de a vă aduce la cunoştinţă ori de câte ori în practică se ivesc cazuri 

prevăzute de acest Manual, pentru ca toate soluţiunile ce veţi da să fie conforme normelor stabilite, fiind răspunzător, 

conform principiului stabilit prin art. 13, alin. 3 din Codul Funcţionarilor Publici, de neîndeplinirea acestei măsuri.  

Sunt convins că veţi înţelege pasul înainte pe care îl facem prin această reglementare nouă a activităţii 

diplomatice şi consulare şi prin folosirea acestui Manual Diplomatic şi Consular, care a fost întocmit prin strădania d-

lui Karadja, directorul Afacerilor Consulare şi de Direcţia Consulară, după îndrumarea mea şi a d-lor miniştri 

Davidescu şi Lecca. 

Un cuvânt de preţuire se datoreşte şi d-lui ministru Nanu, pentru a fi luat încă în vara anului 1941 prima 

iniţiativă pentru alcătuirea unui „Manual Consulaf'. 

Bucureşti, 27 ianuarie 1943 

MIHAI ANTONESCU 

Anexa nr. 47 
8Domnule Preşedinte9, 

Avem onoarea a vă depune pentru a fi semnalat binevoitoarei atenţiuni a domnilor academicieni şi spre a fi 

păstrat apoi în biblioteca instituţiunii dvs., un exemplar din Manualul Diplomatic şi Consular, actualmente în curs de 

publicare la Ministerul Afacerilor Străine. 

Am luat măsurile necesare ca Academia Română să primească, pe viitor, un exemplar din toate capitolele 

ce vor mai fi tipărite în cadrul acestei lucrări. Având însă în vedere că este vorba de o colecţie de instrucţiuni 

permanente destinate exclusiv serviciilor noastre, fără a fi puse în vânzare, vă rugăm să binevoiţi a da dispoziţiunile 

necesare ca aceste texte să fie păstrate în depozitul dvs. de cărţi confidenţiale, netrebuind să fie date pentru consultaţii 

decât persoanelor arătând o cauză foarte serioasă pentru a beneficia de o atare favoare. 

Pentru lămurirea domnilor academicieni, care ar dori cumva să examineze mai de aproape sistemul urmat 

pentru acest Manual, am crezut util să vă alătur şi primele trei circulare „Instrucţiuni Manual" din cele care însoţesc 

orice trimitere de texte tipărite. Aceste circulare sunt clasate într-un dosar deosebit. Deoarece ele sunt în şir 

numerotate, Ministerul şi oficiile respective au prin ele un control sigur că toate capitolele trimise legaţiunilor şi 

consulatelor au ajuns într-adevăr la destinaţie, suprimându-se astfel de la început nesfârşitele confirmări de primire 

ce ar fi altfel necesare. 

Precum veţi binevoi a observa, acest Departament a ales pentru Manualul său de serviciu o formă modernă 

şi practică care permite ca lucrarea să fie ţinută întotdeauna la zi, prin adăugiri sau suprimări de foi. O carte 

prezentată în forma obişnuită ar fi perimată înainte de a fi terminată, într-o vreme ca a noastră de evoluţie şi 

transformări politice, economice şi sociale, când nevoile statului - reale şi închipuite - cer necontenit legiuiri noi, 

agravând uneori haosul administrativ în care ne găsim de mult.  

Credinţa noastră este că nu vom putea ajunge la îmbunătăţirea serviciilor, decât în urma unei culegeri cu 

înfăţişări sistematice şi cât mai complete a dispoziţiunilor legale pe care suntem chemaţi să le aplicăm.   
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Printre foloasele lucrării pe care le-am constatat de pe acum, putem menţiona:  

a) încercăm să prezentăm o documentaţie sigură, care urmează să fie completată oricând ar fi necesar. 

Rezimându-se astfel pe instrucţiuni principiale şi documentaţia necesară într-un Manual întotdeauna ţinut la zi, 

organele noastre externe vor ajunge, în sfârşit, la o unitate de gând şi acţiune în timp şi în spaţiu;  

b) Suprimând corespondenţa şi birocraţia inutilă, instrucţiunile făcând parte din acest Manual, fiind în 

totdeauna accesibile şi uşor de găsit; 

c) Se vor putea stabili răspunderile, în caz de greşeli. In practică este adesea greu de dovedit când un 

funcţionar este incapabil, leneş sau neglijent, deoarece cel mai bun greşeşte uneori şi el, în lipsă de instrucţiuni 

interpretative ale legilor în vigoare. Numai după ce vom fi dat întreaga documentaţie necesară, putem cere ca 

funcţionarul să fie într- adevăr la înălţime; 

d) Sperăm să contribuim la educaţia funcţionarilor şi la sporirea ambiţiei lor, deoarece am stabilit că cine 

lucrează un capitol din Manual, îl şi semnează. Funcţionarul capabil va avea, astfel, un nou mijloc pentru a arăta ce 

ştie, înlesnindu-se astfel o selecţie fericită a valorilor; 

e) Manualul Departamentului Afacerilor Străine n-a încărcat bugetul statului cu un singur ban, în afară 

de sumele strict necesare pentru hârtie şi tipar, deoarece a fost lucrat până acum în întregime, de Direcţia Consulară a 

Ministerului, dispunând de un personal mult redus faţă de trecut, mulţi funcţionari făcându-şi datoria pe front. 

Lucrarea va înceta însă cu timpul să fie a unei singure direcţii, urmând să devină a întregului Minister. In 

cadrul ei vor putea colabora toţi funcţionarii care au instrucţiuni principiale de dat sau probleme permanente de 

expus. 

Funcţionarii publici şi toţi specialiştii chemaţi să ne dea un aviz ne-au dat acelaşi sprijin dezinteresat, 

îndată ce au înţeles că este vorba de o lucrare folositoare, menită să dăinuiască; 

f) Mai important încă decât cele arătate este totuşi faptul că prin acest Manual ajungem la o mai bună 

coordonare decât înainte a lucrărilor noastre cu cele executate de alte departamente şi administraţii publice. N -a fost 

un act de simplă curtenie din partea acestui Departament dacă am înţeles să lucrăm în deplină înţelegere cu celelalte 

administraţii de stat, competentă fiecare în ramura ei. Am făcut aceasta fiindcă nu putem face nimic trainic fără o 

asemenea colaborare. 

Văzând acum cu satisfacţie că şi alte organe de stat cu care am colaborat (de ex. Direcţia Navigaţiei 

Comerciale din Subsecretariatul de Stat al Marinei, Direcţia Higienei Sociale din Ministerul Sănătăţii, Direcţia 

Generală a Poliţiei, Marele Stat Major etc.) au luat în cercetare înfiinţarea unor Manuale similare pentru nevoile lor, 

este cert că acele administraţii nu vor mai lua de acum înainte măsuri căzând parţial în competenţa legaţiunilor şi 

consulatelor noastre când trebuie executate peste hotarele ţării, sau privind acest Departament când ating interesele 

străinilor în România, fără ca Ministerul Afacerilor Străine să fie consultat în prealabil şi fără ca noi să fi elaborat, 

împreună cu ele, instrucţiunile de aplicare necesare. 

Dacă cele mai importante departamente publice ar ajunge, treptat, să-şi întocmească reguli permanente 

(sau semi-permanente) lucrând sistematic şi creându-şi astfel o adevărată doctrină administrativă, nu însă rigidă, ci 

evoluând treptat, după nevoile serviciilor şi după concepţiile noastre de stat, ne-am înjgheba - fără să ne dăm măcar 

seama de acest fapt - organe consultative de mare însemnătate şi de care legiuitorul român are mai mult decât oricând 

nevoie în vremurile grele de astăzi. 

Ridicând nivelul organelor executive, ceea ce nu se poate face decât prin instrucţiuni clare, accesibile, 

executabile şi drepte, arătându-se totodată raţiunea şi scopul măsurilor luate, ne vom apropia într-o măsură oarecare 

de sistemul în vigoare de generaţii în una din ţările cele mai bine ocârmuite din lume, unde funcţionarul de carieră are 

o mai mare înrâurire asupra întregii legislaţii decât în orice altă parte. 

In Suedia - ţară cu Parlament şi prerogative regale intacte - legislatorul consultă totuşi întâi organele 

executive competente, înainte de a legifera. Avizul prealabil al departamentelor răspunzătoare pentru executarea 

legilor ce vor fi promulgate, date pe baza doctrinei în fiinţă fiind luat în seamă, dispoziţiuni legale inexecutabile sau 

aducând rezultate contrare celor dorite de legiuitor sunt rare în Suedia.  

Funcţionarii superiori care se vor hotărî a supune miniştrilor respectivi proiecte de înfiinţare a unor 
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Manuale similare pentru nevoile administraţiilor lor, vor dobândi treptat, poate fără a-şi da seama, o mai mare 

influenţă decât s-ar putea crede la prima vedere asupra ocârmuirii ţării, deoarece nici un ministru conştiincios nu va 

porni înainte fără a lua în prealabil cunoştinţă de legile în fiinţă, de posibilităţile de înfăptuire şi de însăşi doctrina 

Departamentului său, dacă i se poate prezenta o asemenea doctrină, arătând dispoziţiunile în vigoare în orice materie ce-ar 

veni în discuţie. 

Modificările legislative şi reformele devenite necesare vor putea fi atunci întemeiate pe baze mai solide 

decât a fost uneori cazul în trecut, deoarece în Manuale întocmite ca cel de faţă se rezumă întreaga experienţă a 

funcţionarilor mai în vârstă şi interpretarea ce au dat-o legilor ce au avut de aplicat. 

Punctele slabe sau defectuoase într-o asemenea lucrare (dispoziţii infirmate poate mai târziu de tribunale, 

găsite contrare „ordinei publice" sau altor interese ale ţării) vor putea fi oricând modificate prin eliminări, adnotaţii 

ordonate de Minister sau adăogiri de foi, arătând astfel funcţionarului conştiincios cum urmează să fie soluţionate 

problemele ce se vor ivi în practică. 

Binevoiţi a primi vă rog, domnule preşedinte, încredinţarea prea înaltei mele consideraţiuni.  

Karadja 

Directorul Afacerilor Consulare 

în Ministerul Afacerilor Străine 

Anexa nr. 5
10

 

MANUAL DIPLOMATIC ŞI CONSULAR 

COMPLETĂRI ŞI ÎNDREPTĂRI PE ANII 1942 - 1943, 

PUSE LA ZI PE DATA DE 1 IANUARIE 1944 

Pentru ca Manualul să poată aduce toate foloasele dorite, este necesar ca fiecare exemplar încredinţat unui 

funcţionar public, să fie ţinut la zi. 

In acest scop, Ministerul trimite periodic oficiilor diplomatice şi consulare lămuririle necesare 

hectografiate, clasate într-un dosar deosebit: „Instrucţiuni Manual".  
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Manual I, 4 

Manual I, 5 

Manual I, 8 

Manual II, 2 

Pentru mai mare siguranţă cei în drept primesc încă, acum, un rezumat al modificărilor mai însemnate, 

ivite în anii 1942-1943. Aceste „completări şi îndreptări", tipărite se trimit în câte două exemplare, oficiile fiind rugate 

să procedeze precum urmează: 

1. Primul exemplar va fi clasat în Manualul însuşi imediat, după repertoriul alfabetic, şi 

2. Al doilea exemplar va fi tăiat cu foarfecele în secţiuni, după capitolele respective din Manual, urmând să 

fie fixate, pentru evidenţă, în marginea capitolelor respective. 

Rămâne, bineînţeles, că Ministerul nu a socotit necesar să cuprindă în aceste foi micile îndreptări de litere 

greşit zeţuite, adesea, după ce ultima corectură a fost cetită. 

Pe de altă parte, este de aşteptat ca funcţionarii care vor avea prilejul să se folosească de această unealtă 

modernă, ce este Manualul Diplomatic şi Consular, să aibă grijă a semnala Ministerului, oricând, îndreptările şi 

îmbunătăţirile ce ar trebui aduse, după părerea lor, acestei lucrări.  

p. Ministrul Afacerilor Străine, 

Directorul afacerilor consulare, 

Karadja 

COMPLETĂRI ŞI ÎNDREPTĂRI 

- Convenţia privitoare la procedura civilă de la Haga. devine III, 5 - La Manual I, 4 se va 

insera un exemplar din regulamentul consular, tipărit sub formă de broşură în anul 

1937. Oficiile diplomatice şi consulare care nu posedă cumva acest text, vor binevoi să -l 

ceară de la Minister. 

- Diferite Coduri în vigoare în România. 

Pagina I-a, la margine se vor adăuga următoarele cuvinte: 

„Se va observa Legea nr. 389, Monitorul Oficial nr. 142 din 22 iunie 1943, prin 

care s-a extins, cu începere de la 15 septembrie 1943, legislaţia civilă şi comercială a 

Vechiului Regat, în teritoriile de peste Carpaţi".  

„Aceasta se aplică Codului Civil din 1864, Codului de Procedură Civilă din 

1900, Codului Comercial din 1887, cu modificările lor ulterioare şi altor legi".  

„Până la revizuirea Codurilor române, se menţin totuşi unele dispoziţiuni din 

dreptul local (anume specificate în „legea menţionată)".  

- Situaţia juridică şi atribuţiunile 

consulilor români § I, lit. e, rândul 2, se va scrie: „1943 " în loc de 

1942. 

§ 8, rândul 3, se va scrie: „jurisdicţiune" în loc de jurisprudenţă. 

- Aplicarea Legii privitoare la dobândirea şi pierderea 

naţionalităţii, din 1939. 

§ 7, rândul 11, se vor şterge cuvintele: „cunoscând trecutul neamului";  

§ 7, rândul 21, se va scrie: „şi"în loc de sau;  
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Manual II, 3 A. 

Manual II, 3 B. 

Manual II, 4 

Manual II, 5 A 

Manual II, 6 

Manual II, 8 

Manual II, 17 

§ 16, rândul ultim, se va scrie: „am scăpat", în loc de a scăpat; 

§ 25, rândul 1, se va scrie „uneori", în loc de mai întotdeauna; 

§ 25, rândul 3, se va scrie: „art. 33 Cod Civil", în loc de art. 63 Cod Civil; 

§ 25, rândul 4, se va scrie: „vor examina cu prudenţă", în loc de se vor feri de. 

- Dobândirea naţionalităţii române. 

§ 9, rândul ultim, se va scrie: „ascendenţă", în loc de descendenţă. 

- Pierderea naţionalităţii române 

§ 2, la titlu, se va scrie: „I - Aplicarea Legii ...", în loc de II - Aplicarea ..."; 

§ 10, la margine se vor adăuga cuvintele: „textul modificat, v. Manual II, 1, Urmarea I-a"; 

§ 11, la margine se vor adăuga cuvintele: „textul modificat v. Manual II, 1, Urmarea I-a"; 

§ 18, rândul ultim, se va scrie: „3 C § 6" în loc de 3 C § 4"; 

§ 30, se vor adăuga la margine următoarele cuvinte după § 3, socotind din josul paginii: 

„Oficiile vor mai avea în vedere Decretul-lege similar nr. 1.912/941 (Mon. Of. nr. 153 din 1 

iulie 1941); 

§ 36, rândul 8, se va scrie: „chemaţi" în loc de chemată; 

§ 47, rândul 4, se vor şterge cuvintele: „nu numai"; 

§ 48, rândul 6, se vor adăoga cuvintele: „sau naturalizare"; 

§ 48, rândul ultim, se va scrie: „§ 30", în loc de § 40. 

- Dubla naţionalitate 

§ 8, rândul 5, se va scrie: „enunţată" în loc de anunţată. 

- Înmatricularea 

§ 30, rândul 15, se vor adăoga cuvintele: „Şi numărul de cassă"; 

§ 31, la margine, se va face următoarea însemnare: „Vezi Manual VII, 17". 

- Paşaportul românesc - dispoziţiuni legale şi norme generale. 

§ 8, pagina 5, în dreptul punctelor n) şi o), se va adăuga la margine: „v. şi Manual II, 1 - 

Urmare"; 

§ 10, se vor şterge alineatele 2 şi 3. 

- Înapoierea în ţară a evreilor 

§ 5, rândul ultim, se va scrie: „Manual II, 25", în loc de Manual II, 24. 

- Cetăţenia locuitorilor din Basarabia şi Bucovina de Nord 

§ 5, rândul 7, se va scrie: „în ţară" în loc de din ţară; 

Anexa 1, se va scrie în josul paginii a 3-a: „Conform Legii nr. 116 (Mon. Of. nr. 59 din 28 

februarie 1943), termenul arătat la § 12 a fost  
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Manual II, 21 

Manual II, 24 

Manual III, 1 

Manual III, 2 

Manual III, 4 

prelungit cu şase luni, începând de la 4 martie 1943, putând fi prelungit cu încă şase luni prin 

jurnal al Consiliului de Miniştri". 

Anexa 2, pagina 10, rândul 19, se va scrie: „art. 38", în loc de art. 28; Anexa 2, pagina 10, 

se va adăuga în josul paginii: 

„Pentru înscrierea în listele de naţionalitate, a celor mobilizaţi la data întocmirii acestor 

liste şi pentru descendenţii acestor persoane s-au luat dispoziţiuni speciale prin Legea nr. 518, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 187 din 12 august 1943". 

- Prelungirea valabilităţii paşapoartelor. 

§ 4, rândul 2, după cuvintele: Preşedinţiei Consiliului de Miniştri, se vor adăoga 

cuvintele: „sau ale Secretariatului General". 

- Certificatele de repatriere. 

La sfârşitul capitolului, se vor adăuga următoarele cuvinte: 

„P.S. - Carnetele cu cotoare ale certificatelor de repatriere vor fi trimise Ministerului 

pentru control, într-un plic adresat Direcţiunii Consulare cu primul curier îndată ce 

toate certificatele au fost emise. 

La cotoarele astfel înaintate vor fi lăsate certificatele eventual greşit 

completate (Vezi Manual VI, 17 § 9, notă în josul paginii) sau nepredate titularilor 

pentru o cauză sau alta". 

- Legalizări şi autentificări. 

§ 110 - pagina 16 la margine în dreptul ultimului alineat se va scrie: „Vezi şi limitarea 

termenului la decizia Ministerului Românizării nr. 14.898 din 6 iulie 1942 (Mon. Of. nr. 

156 din 8 iulie 1942). 

§ 110 - rândul 1 din ultimul alineat, se va scrie: „actelor de recunoaştere", în loc de 

actelor de legitimare; pagina 16, în josul paginii, se va scrie: 

„Se va observa Convenţiunea de Legalizări încheiată între România şi Germania, la 16 

septembrie 1942 (Mon. Of. nr. 300 din 22 decembrie 1942). A intrat în vigoare la 14 

octombrie 1943". 

Anexa 6 - rândul 3, socotit din josul paginii, se va scrie: „Nr. de înregistrare" în loc de nr. 

de cassă. 

- Renunţarea la cetăţenia română. 

§ 4. - rândul 3, se vor adăuga la margine cuvintele: „v. Manual VI, 26 § 25" şi se vor 

şterge la rândul 3 cuvintele „şi protecţia". 

- Extrădarea 

§ 3. - se vor adăuga la margine următoarele cuvinte:  

„Convenţiunea pentru suprimarea traficului ilicit cu droguri vătămătoare , din 26 iunie 1936 

(Cond. Trat., nr. 1.804 [F.C. Nanu, Condica Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 

1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, 

Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1938, nr. 1.804, p. 

652]), prevede anumite norme de extrădare la art. 9".  
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Manual III, 5 
- Convenţiunea privitoare la procedura civilă de la Haga. 

Rămâne bine înţeles că acest capitol se clasează la nr. III, 5 (iar nu la I, 4 cum s-a tipărit). 

Manual III, 6 
- Asistenţă judiciară şi consultaţii juridice. 

§ 6. - rândul 5, se va scrie: „Manual III, 5", în loc de I, 4; 

§ 7. - rândul 4, se va scrie: „Manual III, 5", în loc de I, 4; 

§ 9. - rândul 3, se va scrie: „Manual III, 5", în loc de I, 4; 

§ 13 - se va şterge primul rând, paragraful urmând a începe cu cuvintele: „Oficiile române 

sunt datoare...". 

Manual III, 8 
- Testamente 
§ 11. - litera d), se vor şterge cuvintele: „În ţară". 

Manual III, 9 

- Decesul în străinătate al cetăţenilor români. 

§ 12 - alineat 2, va lua forma următoare: 

„Aceste copii vor fi înaintate Ministerului într-un singur exemplar, un al doilea rămânând în 

dosarul oficiului". 

§ 12. - alineat 3, rândul 3, se va scrie: „Manual III, 11 A", în loc de VI, 9. 

§ 1 2 .  - La sfârşitul paragrafului se vor adăuga cuvintele: „ v. şi Manual III, 12 § 134-144". 

Manual III, 12 
- Aplicarea Legii privitoare la actele de stare civilă. 

§ 1. - litera m) se şterge. 

§ 52 - se va adăuga la margine cuvintele: a se observa dovezile de sănătate menţionate la 

Manual III, 12 urmare 1. 

§ 57. - se şterg primele 2 rânduri din lit. a. şi întreaga lit. b. Nota 2, în josul paginii 19 se şterge 

în întregime. 

§ 78. - se va adăuga la margine: „a se observa dovezile de sănătate menţionate la Manual III, 

12 urmare 1. 

§ 79-81. - se şterg menţiunile Legii XXXI. 

§ 117. - se şterg menţiunile Legii XXXI. 

Manual III, 13 

- Statutul personal. 

§ 7 - Se va face la margine următoarea menţiune: 

„Prin Legea nr. 389 (Mon. Of. nr. 142 din 22 iunie 1943) s-a extins cu începere de la 15 

septembrie 1943, legislaţia civilă şi comercială a Vechiului Regat în teritoriile de peste 

Carpaţi" (v. şi menţiunea de la Manual I, 5). 

Manual III, 14 

- Cine este socotit evreu de justiţia şi administraţia românească. 

§ 6. - la sfârşitul capitolului se va adăoga lit. e), cu următorul conţinut: „Oficiile vor avea în 

vedere categoria evreilor asimilaţi cu totul cu românii prin Decret deosebit. Se vor supune 

Ministerului prin rapoarte deosebite chestiunile de drept sau procedură administrativă ce s -

ar putea ivi, intrând în competenţa oficiilor, de 
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Manual III, 15 

pildă dacă efectele acestor Decrete încep la data publicării în Mon. Of., în ce măsură fiicele lor 

măritate ar putea beneficia de asemenea decrete ş.a.m.d.". 

- Despărţenia 

§ 3. - se va scrie la margine: „A se vedea şi avizul Consiliului Juridic al Ministerului nr. 103 

din 17 iunie 1940". 

Manual III, 16 
- Acte şi copii lăsate la dosar. 
§ 6. - rândul 6, se va scrie: „ce nu urmează", în loc de: ce urmează. 

Manual III, 17 

- Recunoaşterea copilului nelegitim şi legitimarea lui. 

§ 1. - la margine se va scrie următorul text: „Se va avea în vedere dispoziţiunile Decretului-

lege nr. 445 din 9 iulie 1943 (Monitorul Oficial nr. 158 din 10 iulie 1943), prin care s-au 

modificat art. 304, 305, 307 şi 677 din Codul Civil. 

In urma acestor modificări, copilul nelegitim poate fi legitimat în anumite 

condiţiuni şi posterior căsătoriei părinţilor". 

§ 3. - Rândul 3: se va scrie: „actelor stării civile" în loc de: actelor civile. 

§ 35. - se anulează. 

Manual IV, 3 - Anexa I la pagina 6, se va scrie ca titlul înainte de art. 545: „Dezertarea". 

Manual IV, 4 

- Taxe militare datorate de evrei. 

§ 1. - Se va adăuga la margine următorul text: „Pentru cazul când însă s-ar constata că evreul 

respectiv are părinţi sau soţie în ţară, în conformitate cu dispoziţiunile art. 4 şi 6 din Decretul-

lege asupra taxelor militare datorate de evrei, din 21 ianuarie 1941, aceştia sunt solidari la 

plata taxelor datorate, ca atare vor fi urmăriţi până la completa acoperire a debitului 

datorat". 

§ 4. - Rândul 5 se va scrie: „interministeriale" în loc de internaţionale. 
Manual IV, 7 

- Îndatoririle consulatelor din punctul de vedere al dreptului maritim. 

§ 6 - litera c) rând ultim, se va scrie: „Manual VI, 22", în loc de Manual VII, 6. 

Pagina 2 la nota 2-a în josul paginii se va scrie: „untereinander" în loc de 

unterreinander. 

Manual IV, 13 
- Legea şi poliţia pe bordul vaselor de comerţ române. 

§ 13 - Rândul 5 se va scrie: „territorial" în loc de teritorial. 

§ 35. - litera d) se va adăuga: Modificată prin Legea nr. 690 din 1942, Monitorul Oficial nr. 218 

din 18 septembrie 1942". 

§ 38. - Rândul 2 se va scrie: „Manual VI, 22 § 14-16, în loc de VII 6 § 8. 

Manual IV, 14 

- Vânzarea vaselor de comerţ, trecerea lor sub alt pavilion şi împrumuturile maritime. 

§ 7 In dreptul literei b) se va adăuga la margine: „Vezi mai ales Legea nr. 482, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 173 din 27 iulie 1943 ". 
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Manual IV, 16 
- Îndatoririle informative ale consulatelor mai ales în porturile maritime şi fluviale. 

§ 8. - Rândul 1 se va scrie: „Manual VI, 22", în loc de Manual VII, 6. Se vor şterge ultimele 

două rânduri din acest paragraf. 

Manual IV, 17 
- Delegaţie temporară de preluare a comandei unui vas comercial. Anexa 2. Se va scrie ca 

titlu: „Delegaţie". 
Manual IV, 21 

- Dobândirea unei naţionalităţi străine de către minoritarii nesupuşi la recrutare, revizuire sau 

încorporare. 

Urmarea a 2-a, pagina 2-a rândul 7 se va scrie: „17 ani”, în loc de 18 ani. 
Manual V, 3 

- Repatrieri pe spezele statului. 

§ 13. - Rândul 1 se va scrie: „repatrierea" în loc de repartizarea. 

§ 13. - Rândul 2 se va scrie: „Manual IV, 10' în loc de Manual IV, 9. 
Manual VI, 16 

- Studenţii români în străinătate. 

§ 8. - Rândul penultim se va scrie: „ministrului”, în loc de Ministerului. § 15. - Se va scrie la 

rândul 5: „Bale" în loc de Bâlc. 

Manual VI, 17 

- Păstrarea blanchetelor de paşapoarte şi de certificate de repatriere şi a ştampilelor. 

§ 9. - pagina 2-a penultimul rând se va scrie: „Registrul paşapoartelor" în loc de dosarul. 

§ 14. - Litera d) se va şterge, iar litera e) devine d). 

Manual VI, 22 

- Măsuri de protecţie contra molimilor. 

§4. - Se va adăuga, la sfârşit următorul alineat: „e) Convenţia privitoare la protecţia contra 

febrei Dengue de la Bruxelles din 25 iulie 1934 (Cond. Trat., nr. 1.774 [F.C. Nanu, Condica 

Tratatelor şi a altor legăminte ale României: 1354-1937, întocmită sub auspiciile Ministerului 

Afacerilor Străine vol. II, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 

Naţională, 1938, nr. 1.774, p. 644])". 
Manual VII, 3 

- Instrucţiuni privitoare la pensionarii români locuind sau aflaţi vremelnic dincolo de hotarele 

ţării. 

§ 1. - Se va adăuga la margine următorul text: „Se va avea în vedere noua Lege generală a 

pensiilor din 3 iulie 1943, (Monitorul Oficial nr. 159 din 11 iulie 1943) care text va fi pus la 

dispoziţia celor direct interesaţi în caz de nevoie de către oficii. 

Se vor observa mai ales dispoziţiunile art. 41 modificând art. 73 din vechea 

Lege din 1925". 

Manual VII, 5 

- Imprimarea impresiunilor digitale. 

Anexa 2. - Se va adăuga cu maşina de scris în josul paginii următoarele: 

„Mâna dreaptă: impresiuni luate prin învârtirea degetelor: mare, arătător, 

mijlociu, inelar, mic (ca la anexa 4)". 
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VIII, 11 „Felicitări şi condoleanţe oficiale"; 

VIII, 12 „Slujbe religioase, Te Deum-uri, servicii mortuare şi parastase"; 

VIII, 13 „Arborarea drapelului naţional". 

De asemenea vă trimitem un exemplar de pe „Index" şi un exemplar de pe „Completări şi îndreptări pe anii 

Manual VII, 7 
- Lupta contra bolilor contagioase ale animalelor. 

§ 1. - Se vor adăuga la margine următoarele cuvinte: „Textele despre care este vorba vor 

fi trimise mai târziu într-un volum de tratate şi convenţiuni. 

„Se va observa ca anexa „Importul şi tranzitul animalelor" trimisă ulterior 

să nu lipsească din Manual". 

 

Anexa nr. 611 
ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE DIRECŢIUNEA AFACERILOR CONSULARE 

Nr. 19.676 13 martie 1944 

Anexe: 29 
 

Avem onoarea a vă trimite aici alăturat, pentru exemplarul „Manualului" dvs. 

următoarele capitole: II, 21 

„Prelungirea paşapoartelor personale cu drepturi necontestate la cetăţenia română";  

III, 1 III, 2 III, 5 III, 6 III, 8 

III, 11 A III, 13 III, 15 III, 

19 III, 20 

III, 22 

IV, 1 

V, 4 

V, 8 

VI, 10 VI, 16 VI, 20 

„Legalizări şi autentificări" cu Urmarea I-a; 

„Renunţarea la cetăţenia română"; 

„Convenţia privitoare la procedura civilă de la Haga din 1905"; „Asistenţa judiciară şi 

consultaţii juridice"; 

„Testamente"; 

„Legea actelor de stare civilă"; 

„Statutul personal"; 

„Despărţenia"; 

„Tutela, interdicţiunea şi consiliul judiciar"; 

„Căsătorii între români şi evrei"; 

„Schimbare de confesiune"; 

„Legea şi regulamentul recrutării" cu Urmările I şi II; 

„Timbrarea petiţiilor"; 

„Administrarea fondului benevol de ajutor, etc., la oficiile române"; „Lectorii români în 

străinătate şi controlul lor"; 

„Studenţii români în străinătate"; 

„Punerea în evidenţă a muncii consulilor (în domeniul propagandei, pe teren economic, 

etc.)" Urmarea I-a; 

VII, 1 VII, 7 VII, 

14 VII, 17 

VII, 18 

VIII, 10 

„Vânători străini în România şi importul armelor de vânătoare"; „Importul şi tranzitul 

animalelor"; 

„Traficul femeilor şi copiilor"; 

„Impunerea veniturilor obţinute în străinătate"; 

„Stema ţării"; 

„Dreptul la arborarea mărcii onorifice la navele marinei regale, cuvenite miniştrilor 

plenipotenţiari români"; 
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1942-1943, puse la zi pe data de 1 ianuarie 1944": 

Cu acest prilej, vă rugăm să binevoiţi a dispune să se controleze cu indexul în mână, anume ce capitole 

lipsesc dintre cele însemnate cu o cruce şi a ne comunica pentru a vi le trimite.  

p. MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE, ss. Karadja KARADJA 

/Directorul Afacerilor Consulare 

ss. A. Iliescu A. ILIESCU
12

 

DOMNIEI SALE 

DOMNULUI SECRETAR GENERAL AL PREŞEDINŢIEI CONSILIULUI DE MINIŞTRI.  

Anexa nr. 7
13 

R E G U L A M E N T 

pentru Manualul Diplomatic şi Consular din 25 iulie 1944 

(publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 3 august 1944) 

Art. 1. - Manualul Diplomatic şi Consular este o colecţie oficială de documente, alcătuind un corpus de texte 

de legi, regulamente, circulare şi instrucţiuni însoţite de explicaţii desvoltătoare a legii de organizare a Ministerului 

Regal al Afacerilor Străine şi a celorlalte legi reglementând activitatea statului şi a românilor în domeniul relaţiunilor 

internaţionale. 

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Străine desemnează, prin decizie ministerială, pe funcţionarul răspunzător 

pentru redactarea şi ţinerea la zi a Manualului, precum şi colaboratorii acestuia
14

. 

Acest funcţionar va obţine aprobările şi semnăturile necesare pentru publicare (conform dispoziţiilor art. 4 

de mai jos) şi va ţine în păstrare textele originale. 

Acelaşi funcţionar are în sarcina sa supravegherea lucrărilor tehnice în legătură cu tipărirea Manualului, 

distribuirea diferitelor capitole şi păstrarea depozitului de texte tipărite. El va mai purta corespondenţa necesa ră cu 

alte organe de stat, în numele ministrului Afacerilor Străine.  

Art. 3. - Manualul este împărţit în capitole şi anexe, tipărite sau hectografiate, rânduite pe materii.  

Fiecare direcţie a Ministerului Afacerilor Străine şi fiecare oficiu diplomatic şi consular va conserva textele 

alcătuind Manualul Diplomatic şi Consular, într-un dosar deosebit, conform indicaţiilor date de Minister, prin circulare 

deosebite, numerotate în şir şi păstrate într-un dosar special denumit „Instrucţiuni Manual". 

Art. 4. - După ce au fost examinate de directorii de resort, proiectele de capitole redactate pentru Manualul 

Diplomatic şi Consular vor fi aprobate şi eventual modificate de ministrul Afacerilor Străine sau de secretarul general, 

înainte de-a fi tipărite. 

Textele publicate prin Manual sunt semnate de ministrul Afacerilor Străine, de secretarul general sau de un 

director al ministerului, numele redactorului sau redactorilor
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4 septembrie 1944 

lucrând în colaborare, figurând de asemenea, ca regulă generală, la sfârşitul textelor respective, în cazurile când 

ministrul nu hotărăşte altfel. 

Art. 5. - Stricta aplicare a dispoziţiunilor cuprinse în Manual este obligatorie pentru toţi funcţionarii ţinând 

de Ministerul Afacerilor Străine ca şi pentru toţi românii din străinătate. 

Şefii de misiune şi de oficiu şi directorii Ministerului sunt obligaţi să semnaleze ministrului, prin raport 

special, orice dispoziţiuni eventual neclare, neexecutabile sau de natură a provoca conflicte de legi sau a aduce alte 

inconveniente ce ar constata cumva în textele distribuite prin Manual. Asemenea observaţii vor fi motivate, pentru a 

putea fi luate în seamă. 

Art. 6. - Directorii Ministerului şi şefii de misiune şi de oficiu au îndatorirea de a desemna funcţionarul 

răspunzător pentru clasarea şi buna păstrare a exemplarului din Manual pus la dispoziţia direcţiei, legaţiunii sau 

consulatului respectiv. 

Nr. 109.992/1944. 

Anexa nr. 8
15

 
REFERAT 

despre Manualul Diplomatic şi Consular 

Pentru a putea face economiile serioase de personal, devenite necesare în administraţiile publice, fără a 

dezorganiza aparatul de stat se cer, precum dl. ministru va fi desigur de acord, următoarele condiţiuni:  

1. Stabilirea normelor după care vor lucra funcţionarii ce vor fi socotiţi necesari în viitor, după 

selecţionarea care va fi inevitabilă, mai devreme sau mai târziu;  

2. Punerea acestor norme la dispoziţia fiecărui funcţionar, sub o formă potrivită, întotdeauna ţinută 

la zi; 

3. Sporirea efectivităţii funcţionarilor, prin raţionalizarea serviciilor şi suprimarea lucrărilor 

inutile, şi; 

4. Stabilirea răspunderilor, în cazuri de abateri, neglijenţe sau omisiuni - ceea ce nu se poate face 

înainte ca funcţionarii să aibă instrucţiuni precise şi aplicabile. 

Cele menţionate se aplică tuturor administraţiilor de stat. 

În ceea ce priveşte îndeosebi Ministerul de Externe, am adaptat un sistem îngăduind realizarea treptată a 

scopurilor sus-arătate, creând un Manual Diplomatic şi Consular. 

Scopul principal al lucrării este de fapt să dezvoltăm cu încetul două lucruri de căpetenie care ne-au lipsit 

până acum: 

I. O doctrină a Departamentului şi 

II. O procedură dinainte stabilită pentru diferitele categorii de probleme care trebuie rezolvate legal, 

echitabil şi conform intereselor publice. 

Nu pot fi cuprinse toate cele necesare într-o carte obişnuită, prea curând perimată, într-o vreme de rapidă 

transformare economică, socială şi legislativă. 

Singurul mijloc pe care-l cred posibil este să lucrăm după sistemul inventat în America, pe care l-am 

adaptat, cu capitole libere şi adaosuri de capitole rânduite metodic, adăugate, suprimate sau modificate oricând se va 

resimţi nevoia. Un asemenea „Manual" care n-ar fi ţinut însă la zi, şi-ar pierde în curând aproape orice valoare.
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Acest Manual n-a pricinuit statului nicio cheltuială, în afară de hârtie şi tipar. Nu sa cerut nici un fel de 

diurne sau alte recompense, lucrarea fiind întocmită pe o vreme când conduceam o direcţie încărcată de lucru şi cu 

personal redus şi nu întotdeauna selecţionat. 

Cu toată bunăvoinţa găsită atât la Ministerul nostru, cât şi la toate celelalte departamente şi organe direct 

interesate, Manualul n-a rămas, în forma lui actuală, decât un torso. Multe capitole şi dintre cele mai importante, stau 

de ani de zile în proiect, nefiind încă examinate şi aprobate pentru tipar. Aceste capitole sunt însă necesare, dacă vrem 

să facem o operă completă, evitând în viitor numeroasele repetări prin instrucţiuni deosebite pentru sutele şi miile de 

cazuri, similare între ele, ce se prezintă pentru rezolvare în fiecare an. Astfel de repetări (în loc de norme statornice) 

cer însă muncă, timp şi bani fără nici un folos pentru nimeni şi fără ca să îmbunătăţim măcar calitatea lucrărilor 

efectuate de organele acestui Departament. În aşteptarea acestor ordine, funcţionarul în străinătate nici nu ştie adesea 

cum trebuie să procedeze, lipsindu-i documentaţia necesară, pregătită la timp. 

* * * 

Printre capitolele pe care le cred necesare şi care n-au putut fi încă aprobate, cu toate că au fost lucrate cu 

grijă, sunt următoarele: 

1.9. Negocierea tratatelor şi convenţiilor şi aplicarea lor. 

Este de fapt un capitol de drept internaţional public adaptat situaţiei noastre juridice şi expunând materia conform 

unei bune tradiţii diplomatice, textul fiind examinat cu grijă şi găsit bun de domnul D.I. Ghica, fost ministru de 

Externe. Nu s-a publicat încă o astfel de lucrare în România. Rezultatul se vede - în haosul în care se află întregul 

nostru drept convenţional - nu numai în privinţa fondului, dar şi în ceea ce priveşte forma convenţiilor încheiate. 

1.10. Organizarea reprezentanţei române la conferinţele şi congresele internaţionale. 

Acest capitol a fost examinat de contencioasele tuturor departamentelor de stat 

încă în luna februarie 1944 şi de multe personalităţi de seamă. A rămas totuşi netipărit.  

VI, 33. Norme pentru completarea foilor calificative ale funcţionarilor. 

Reguli drepte şi în interesul Ministerului, inspirate de Manualul Ministerului de Externe american. 

X, 2. Manifestări ştiinţifice, artistice şi sportive peste hotarele României.  

Nu s-au stabilit încă nici măcar normele disciplinare necesare. Propagandiştii noştri au discreditat adesea 

ţara în trecut, fără ca abuzurile săvârşite să fi fost sancţionate sau măcar cunoscute. Controlul legaţiunilor şi 

consulatelor este iluzoriu cît timp n-au instrucţiunile necesare, cunoscute şi de cei care fac propagandă. 

IX, 1. Organizarea comerţului exterior (norme de lucru pentru secţiunile economice ale oficiilor). 

Text examinat de mai mulţi foşti miniştri de Comerţ şi de organele competente ale Camerei de Comerţ din 

Bucureşti. Stabileşte o metodă de lucru pentru ataşaţii comerciali şi pentru consulii ţării, arătând îndatoririle lor şi 

cum va trebui rânduit materialul documentar necesar. 

VI, 32. Rânduirea arhivelor Ministerului, legaţiunilor şi consulatelor. 

Momentul a venit desigur pentru atacarea acestei vaste probleme, înainte de a porni iarăşi mâine fără 

sistem sau după multe sisteme diferite, cum a fost cazul în trecut.. 

*** 

Aceste câteva exemple arată cum Manualul stă pe loc de aproape doi ani. Aceasta se explică prin faptul că 

lucrarea n-a putut deveni, cum era planul subsemnatului iniţial, o lucrare a Ministerului, rămânând de fapt o modestă 

încercare de raţionalizare a unui funcţionar izolat. 

Astfel fiind, este firesc că o atare inovaţie să întâmpine o serioasă opoziţie. Unii socotesc că Manualul este 

inutil, dovada fiind că Departamentul a funcţionat timp de peste 70 ani, fără doctrină sau reguli precise de lucru. Alţii 

sunt de părere că Manualul trebuie să fie limitat la problemele pur consulare, fără a statornici norme pentru celelalte 

ramuri ale carierei. 

În acest din urmă caz, ne vom găsi în faţa următoarelor două alternative: 

1. să renunţăm la sistematizarea lucrului, îndată ce este vorba de chestiuni „diplomatice" (Cine este însă în 

stare să arate când o problemă încetează să fie consulară pentru a deveni „diplomatică"? Câte probleme 

„diplomatice" n-au fost greşit tratate de la început, în lipsă de instrucţiuni principiale, înainte ca să se redacteze o 
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singură notă diplomatică !), sau 

2. să împărţim opera de organizare şi cristalizare în mai multe „Manuale" sau cărţi, sau în sute şi mii de 

adrese şi circulare, ca până acum, încercând astfel să menţinem mai departe separaţia absolută a carierei pur 

diplomatice, privilegiată, din celelalte ramuri mai puţin favorizate, mai democratice, ale serviciului.  

Nu este nevoie însă să insist asupra repetărilor ce vor deveni atunci necesare în cele patru (sau poate mai 

multe) lucrări asupra lipsei lor de coeziune şi unitate şi asupra pierderii de timp şi de bani ce vor rezulta din 

întocmirea mai multor „Manuale" paralele (similare sau divergente), când o documentaţie unitară şi completă este de 

fapt necesară funcţionarului, în orice situaţie s-ar afla el în ierarhia Departamentului. (fac bineînţeles abstracţie de 

normele secrete, care nu vor figura în nici un caz în Manual). 

* * * 

Având în vedere cele astfel expuse, dl. ministru este rugat să binevoiască a hotărî: 

1. Dacă Manualul va trebui părăsit deocamdată sau continuat? 

2. Dacă Manualul va fi unul „diplomatic şi consulaf' cuprinzând întreaga documentaţie şi toate ordinele 

principiale necesare? 

3. Dacă Manualul va fi numai „consulaf' cu scop mărginit? 

Limitele precise ale activităţii consulare, tratată în această lucrare, vor trebui în acest caz să fie stabilite pentru 

fiecare capitol deosebit. Una şi aceeaşi problemă are însă adesea, precum este mai bine cunoscut domnului ministru 

decât mie, o latură consulară şi diplomatică. 

*** 

Dacă dl. ministru binevoieşte a aproba continuarea lucrării sub o formă sau alta, punând-o în sfârşit pe o 

bază legală şi trainică, am onoarea a supune pentru examinare „regulamentul" publicat în Monitorul Oficial nr. 179 

din 3 august 1944, cu rugămintea ca funcţionarul care va fi însărcinat cu centralizarea lucrărilor Manualului să fie 

desemnat prin decizie ministerială, asumând prin acest fapt răspunderea cuvenită. Ar mai rămâne de hotărât dacă 

acel funcţionar va lucra direct sub ordinele ministrului, secretarului general, la o direcţie a tratatelor sau în altă parte.  

Karadja 
N O T E  

1 Anexa nr. 1 - „Dosar Instrucţiuni Manual nr. 1-39, 42-44" este conţinută de următoarele variante ale Manualului 

Diplomatic şi Consular: „Dosar Instrucţiuni Manual nr. 1-3" - variantele A şi C ale Manualului Diplomatic şi Consular; 

„Dosar Instrucţiuni Manual nr. 4" - variantele C şi E ale Manualului Diplomatic şi Consular; „Dosar Instrucţiuni 

Manual nr. 5-9" - varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular; „Dosar Instrucţiuni Manual nr. 10" - variantele C şi 

G ale Manualului Diplomatic şi Consular; „Dosar Instrucţiuni Manual nr. 11-22" - varianta C a Manualului Diplomatic 

şi Consular; „Dosar Instrucţiuni Manual nr. 23" - variantele C şi G ale Manualului Diplomatic şi Consular; „Dosar 

Instrucţiuni Manual nr. 24-27" - varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular; „Dosar Instrucţiuni Manual nr. 28-

31" - variantele C şi G ale Manualului Diplomatic şi Consular; „Dosar Instrucţiuni Manual nr. 32" - varianta C a 

Manualului Diplomatic şi Consular; „Dosar Instrucţiuni Manual nr. 33" - variantele C şi G ale Manualului Diplomatic şi 

Consular; „Dosar Instrucţiuni Manual nr. 34" - varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular; „Dosar Instrucţiuni 

Manual nr. 35-37" - variantele C şi G ale Manualului Diplomatic şi Consular; „Dosar Instrucţiuni Manual nr. 38-39" - 

varianta G a Manualului Diplomatic şi Consular; „Dosar Instrucţiuni Manual nr. 42-44" - varianta G a Manualului 

Diplomatic şi Consular. 

2 Natalia Diaconescu, căsătorită Mateevici (1916-?), funcţionară de carieră română. Licenţiată în Drept la 

Universitatea din Bucureşti. Intră în Ministerul de Externe la 01.08.1939 în calitate de dactilografă clasa a IH-a. 

Impiegat clasa I în cadrul Ministerului de Externe (01.07.1940-01.04.1943); subşef de birou (din 01.07.1943 şef de 

birou; din 01.06.1944 şef de secţie) în cadrul Direcţiei Afaceri Consulare din Ministerul de Externe (01.04.1943-

31.03.1946); şef serviciu în cadrul Direcţiei Vizelor Consulare din Ministerul de Externe (31.0301.08.1946); şef serviciu 

(din 01.09.1946 şef serviciu administrativ) în cadrul Legaţiei din Ankara (01.08.194601.01.1948). La 01.01.1948, prin 

decizia ministerială nr. 96.723, a fost „comprimată" - altfel spus concediată - din Ministerul de Externe. 

3 Ion Magheru (1902-?), diplomat de carieră român. Licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. Şef de cabinet 

al ministrului Muncii şi Asigurărilor Sociale (23.11.1923-15.11.1924). Intră în diplomaţie la 16.11.1924 cu gradul de 
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ataşat de legaţie. Ataşat de legaţie (din 01.01.1927 secretar de legaţie) în cadrul administraţiei centrale a Ministerului 

de Externe (16.11.1924-01.01.1928); secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Constantinopol (01.01-16.10.1928); 

secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Berlin (16.10.1928-15.04.1930); secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din 

Haga (15.04.1930-01.11.1931); secretar de legaţie în cadrul administraţiei centrale a Ministerului de Externe 

(01.11.1931-15.09.1936); secretar de legaţie în cadrul Legaţiei din Haga (15.09.1936-01.09.1940); secretar de legaţie în 

cadrul administraţiei centrale a Ministerului de Externe (01.09.1940-01.09.1943); delegat adjunct la Comisia 

Europeană a Dunării (01.09.1943-01.02.1944); delegat la Consiliul Dunării fluviale (01.02-01.03.1944); director 

adjunct pentru chestiunile dunărene (15.03.1945-01.03.1946); consilier de legaţie în cadrul Ambasadei din Ankara 

(01.03.1946-21.04.1948); consilier de legaţie în cadrul administraţiei centrale a Ministerului de Externe (21.04 -

08.09.1948); ministru plenipotenţiar la Teheran (08.09.1948-18.08.1952); director de protocol în cadrul Institutului 

Român pentru Relaţiile Culturale cu Străinătatea (1952-1958). 

4 Constantin Cantacuzino (1915-?), diplomat de carieră român. Licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti. 

Intră în Ministerul de Externe la 01.09.1943, având funcţia de şef de birou stagiar. Şef de birou stagiar în cadrul 

Direcţiei Afacerilor Consulare din Ministerul de Externe (01.09.1943-01.06.1944); şef de secţie în cadrul Direcţiei 

Afacerilor Consulare din Ministerul de Externe (01.06.1944-01.09.1946); şef de serviciu în cadrul Direcţiei Afacerilor 

Consulare din Ministerul de Externe (01.09.1946-20.11.1947). „Comprimat" - concediat - din cadrul Ministerului de 

Externe la 20.11.1947. 

5 Anexa nr. 2 - „Circulara explicativă a Manualului din 12 decembrie 1942" este conţinută de variantele A, C, D, E şi 

H ale Manualului Diplomatic şi Consular, respectiv de studiul lui Constantin I. Karadja intitulat Serviciul diplomatico-

consular românesc - o încercare de îmbunătăţire a lui, ce se păstrează în arhiva CNSAS, fond Documentar, dosar nr. 

8.845 - Ministerul Afacerilor Externe, vol. 6, f. 271-301.
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6 Anexa nr. 3 - „Instrucţiuni către şefii de misiune din 27 ianuarie 1943" este conţinută de variantele A, C, D, E şi H 

ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

7 Anexa nr. 4 - Scrisoarea adresată de Constantin I. Karadja preşedintelui Academiei Române, academicianul Ion 

Simionescu, la 05.03.1943, este conţinută de varianta A a Manualului Diplomatic şi Consular. 

8 Ion Simionescu (1873-1944), geolog, paleontolog, profesor universitar român, membru corespondent (din 1907) şi 

titular al Academiei Române (din 1911). Licenţiat în Ştiinţe Naturale la Universitatea din Iaşi (18901894); specializare 

în Geologie şi Palentologie la Universitatea din Viena (1895-1898); doctor în Filosofie (specialitatea Geologie) la 

Universitatea din Viena cu o teză intitulată „Uber die Geologie des Quellengebietes der Dâmbovicioara" (1898); 

specializare la Universitatea din Grenoble în Paleontologie (1899); preparator la Catedra de Mineralogie a 

Universităţii din Iaşi (1899-1900); profesor suplinitor (din 1902 profesor agregat; din 1905 profesor titular) la Catedra 

de Geologie-Paleontologie a Universităţii din Iaşi (1900-1929); rector al Universităţii din Iaşi (1912-1914, 1923); 

profesor titular şi şef al Catedrei de Paleontologie a Universităţii din Bucureşti (1929 -1940). Preşedinte al Societăţii 

Române de Ştiinţe (din 1930); preşedinte al Societăţii de Geologie (din 1932); preşedinte al Academiei Române (1941 -

1944). A deţinut funcţii importante inclusiv în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale: membru în Consiliul General 

al învăţământului (1905-1910); secretar general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (1914-1918); preşedinte al 

Consiliului Permanent al Ministerului Educaţiei Naţionale (din 1939). Autor a numeroase lucrări valoroase de 

geologie şi paleontologie, printre care amintim Tratat de geologie (1927), Introducere în paleontologie (1929), Fauna 

României (1938), Flora României (1939), Paleontologia României (1943) etc. 

9 Rezoluţia academicianului Ion Simionescu pe marginea scrisorii lui Constantin I. Karadja din 05.03.1943: 

„15.III.1943/ Răspuns de primire arătând aprecierea Academiei asupra acestei lucrări/ ss. Ion Simionescu".  

10 Anexa nr. 5 - „Manual Diplomatic şi Consular - Completări şi îndreptări pe anii 1942-1943, puse la zi pe data de 1 

ianuarie 1944" este conţinută de variantele C, D, E, F, G şi H ale Manualului Diplomatic şi Consular. 

11 Anexa nr. 6 - Nota nr. 19.676 adresată de Constantin I. Karadja la 13.03.1944 secretarului general al Preşedinţiei 

Consiliului de Miniştri este conţinută de varianta D a Manualului Diplomatic şi Consular. 

12 Angela Iliescu (1919-?), funcţionară de carieră română. Intră în Ministerul de Externe la 10.12.1941 în calitate de 

împiegat diurnist. împiegat diurnist (ulterior subşef de birou) în cadrul Serviciului Interpreţilor - Direcţia Afacerilor 

Consulare - Subdiviziunea Vizelor Consulare, respectiv Subdiviziunea Afacerilor Consulare din cadrul Ministerului 

de Externe (10.12.1941-01.12.1947); transferată la Regia Autonomă C.F.R (din 01.12.1947). 

13 Anexa nr. 7 - „Regulament pentru Manualul Diplomatic şi Consular din 25 iulie 1944 (publicat în Monitorul Oficial 

nr. 179 din 3 august 1944)" este conţinută de varianta C a Manualului Diplomatic şi Consular, respectiv de studiul lui 

Constantin I. Karadja intitulat Serviciul diplomatico-consular românesc - o încercare de îmbunătăţire a lui, ce se 

păstrează în arhiva CNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8.845 - Ministerul Afacerilor Externe, vol. 6, f. 271-301; Vezi 

de asemenea Monitorul Oficial nr. 179 din 03.08.1944. Decizia ministerială nr. 109.992 din 25.07.1944. Regulament 

pentru Manualul Diplomatic şi Consular. 

14 Prin decizia nr. 14.374 din 06.06.1945 a Ministerului de Externe, Constantin I. Karadja era însărcinat „de la data 

de 10 iunie 1945 cu conducerea lucrărilor pentru întocmirea şi ţinerea la zi a «Manualului Diplomatic şi Consular», 

conform dispoziţiunilor art. 2 din Regulamentul nr. 109.992/1944, publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 3 august 

1944". AMAE, fond Problema 77/Dosare personale/K 8, Constantin Karadja, volumul II, nepaginat. Decizia nr. 14.374 

din 06.06.1945 a Ministerului de Externe, semnată de secretarul general, ministrul plenipotenţiar Vasile Stoica, 

respectiv directorul personalului, ministrul plenipotenţiar Gr. Gr. Constantinescu.  

15 Anexa nr. 8 - „Referat despre Manualul Diplomatic şi Consular din 4 septembrie 1944" este conţinută de varianta C 

a Manualului Diplomatic şi Consular. 

INDICE GENERAL

  

A 

Aaland (insulele) - 722 Africa de Sud - 968 Agrişul de 

Jos - 101 Aiud - 355, 360, 863, 864 Alba-Iulia (nava) - 

753, 754, 829, 830, 831 Alecsandri, Vasile - 905, 968 

Alexandrescu, Dimitrie - 170, 175 Alexandria (Egipt) - 

71 Alexandria (România) - 1049 Alexianu, Gheorghe - 

594 America (vezi Statele Unite ale Americii) America 

Centrală - 340, 959 America de Sud - 340, 537, 959 

America de Nord - 872 Andreopolis, P. - 817 Andriescu, 

Aurel - 1026, 1032 Anglia - XXXI, XXXII, 169, 220, 
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1018-1022, 1046 Roman - 129 

Româneşti (Românaşi, jud. Sălaj) - 101 

România - 

Romia - 101 

Ronai, Andras 

Rosetti, Radu R. - 143 

Rostock - 735 

Rotterdam - 347 

Roumanie (vezi România) 

Ruhala - 268 Rus, Angela - XIII Rusciuk - 72, 165 Rusia 
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(vezi URSS) 

Rusia Sovietică (vezi URSS) 

Ruşcior - 101 

S 

Sacatura - 101 Salonic - 72, 165, 915 Salvador - 162, 166 

San Carlos - 166 San Salvador - 166 

Sankt Peterburg (vezi Sankt Petersburg) Sankt 

Petersburg - 165, 445 Santiago de Chile - 70 Sao Paolo - 

952, 953 Sassu, Constantin - 918, 919 Satow, Ernest 

Mason - XXXI Saxa-Cobourg şi Gotha (casa de) - 966 

Sătmar - 175, 176, 197, 202 Săvulescu, Traian - 1022, 

1030, 1018, 1021 

Sânpetru - 101 

Sârbo-Croato-Sloven (vezi Iugoslavia) 

Schmitt, Carol - 255 

Schreiber, Maximilian - XIV 

Schuchhardt, Carl - 209 

Schulze, Karl - 530 

Schwartz, F. - 389 

Secaşiu, Claudiu - XIII 

Seceniţe - 101 

Sfântu Gheorghe de Mezeieş - 101 Sfântul Scaun (vezi 

Vatican) 

Sighetu Marmaţiei - 864, 868 Sighişoara - 255 Siloşeni 

Sasa - 101 Simionescu, Ion - 915, 1110 Sinaia - 968 

Skoplje - 72 

Slovacia - 176, 392, 394, 593, 974 Smirna - 692 Smith, 

John - 533 Sofia - 70, 165, 329 

Sofia de Prusia, Regina Greciei - 1047 

Solomon, Flavius - XIII 

Sombart, Werner - 209 

Sorbona - 967 

Soroca - 255 

Spania - 394, 537, 542, 957 Spannenberger, Norbert - 

XIV Statele Unite ale Americii - 229, 230, 337, 402, 709, 

872, 1060, 1061, 1108 Stănculescu, Ileana - XIII 

Stănescu, Gheorghe - 590 Stănescu, Ion - 951, 969 

Stettin - 735 Stier, H. - 389 

Stockholm - V, XIV, 40, 164, 356, 890, 891, 1046, 1058, 

1059 

Stoenescu, Nicolae - 798, 799, 863 Stoerk, Felix - 391, 

416 Stoica, Vasile - 1110 

Stoicescu, Constantin C. - 169, 306, 313, 358, 798, 799 

Strassburg - 923 Strâmtori - 721 Strejnic - 968 

Strisower, Leo - 108 Struma (nava) - XXIV Sturdza 

(palatul) - XXVI Suceava - 583 

Suedia - V, XXXI, 164, 222, 321, 394, 451, 508, 537, 824, 

903, 957, 1058 Suez (canalul) - 721 Sulina - 995, 1015 

Szilassy, Julius de - XXIX 

Ş 

Ştefănescu, George G. - 811 Ştefănescu, Maria - 533 

Ştefănescu, P. - 816 

Ştirbu, Vasile - 206, 326, 355, 699, 850, 855, 1008, 1079, 

1084-1085, 1090 

T 

Talleyrand-Périgord, Alexandre Angélique 

- 863 

Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice de 

- 717, 863 Tallin - 

164, 356 Tanganica - 

391 Taşcă, Mihai - XIII 

Tătărescu, Gheorghe - XXVI, XXXIV, XXXVII 

Târgşor - 359 Târgu Mureş - 101 Teheran - 70, 1109 

Theodoru, Aurel - 811 Tibău (Tihău, jud. Sălaj) - 101 

Tirana - 70 

Titulescu (Fundaţia Europeană) - XXI, XXXIV, 163 

Tocqueville, Alexis de - XXII Tokio - 70 

Tonegaru, Constantin C. - 811 Topliţa - 101 Toronto - 

XXXI Tournai - XXXI 

Transilvania - 6, 101, 175, 176, 197, 202, 

211, 224, 229, 230, 280, 340, 349, 445, 

450, 452, 462, 464, 467, 469, 476, 489, 

476, 489, 492, 507, 509, 511, 517, 512, 

517, 538, 542, 543, 551, 557, 558, 568, 572, 577, 919, 

1057, 1067, 1091 Transiordania - 391 Tresnea - 101 

Trestia - 101 

Triepel, Heinrich - 391, 392, 394 Trieste - 732, 752, 753 

Tulcea (judeţul) - 172, 233 Turcia - 507, 508, 736, 810, 

824, 842, 955, 977, 996, 1009 Turnu Severin - 595 

Tutova (judeţul) - 356 

Ţ 

Ţara Românească (vezi România) 

Ţările de Jos (vezi Olanda) 

Ţârău, Virgiliu - XIII Ţiulescu, Constantin B. - XIII 

U 

Ungaria - 101, 176, 342, 388, 392, 394, 402, 502, 515, 
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542, 558, 564, 5936, 693, 736, 922, 977, 1057 Unguraş - 

101 

Urechia, Vasile Alexandrescu - 577 URSS (Uniunea 

Republicilor Sovietice Socialiste) - 103, 163, 288, 355, 

360, 863, 394, 402, 507, 508, 543, 692, 983, 996, 1047 

USA (vezi Statele Unite ale Americii) Utrecht - 72 

V 

Valea Rea - 101 Vallat, Charles de Varna - XXXI 

Varşovia - 70, 164, 595, 844, 1046 Vaşcapău - 101 

Vatican - 70, 146, 595 Vattel, Emer de - 122 Văcăreşti - 

358-360, 862, 864 Vârjoghie, Marin - 493 Vechiul Regat 

- 173, 175, 176, 191, 210, 211, 307, 334, 382, 383, 445, 

453, 462, 463, 467, 473, 475, 483, 484, 489, 507, 517 

Vega, Désiré Garcia de la - XXXI, XXXIV, 137 

Verdier, Abel-Léonce - XXXI, 917 Versoix 

- 861 Veru - 101 Vichy - 70, 595 

Victoria, Regina Angliei - 891, 966 Vidin - 

72, 358 

Viena - XXIX, XXXI, 20, 21, 72, 103, 135, 234, 255, 344, 

347, 358, 429, 432, 862, 863, 889, 890, 921, 922, 944, 965, 

1029, 1033, 1046, 1110 Vienne (vezi Viena) 

Vijniţa - 215 Vilma 

Mică - 101 Visby - 723 

Vlad (corect Vad, jud. Sălaj) - 101 Vlădescu, Nicolae M. 

- 1040, 1042, 1045, 1046 

W 

Wangenheim, Hans von - 947 Washington - XXX, 70, 

103, 164, 1046 Wehberg, Hans - 109 Wicquefort, 

Abraham de - XXXVIII Wien (vezi Viena) 

Windsor (casa de) - 966 Wolff, Martin - 543 

Z 

Zagreb - 70 Zalău - 101 

Zarma, Dumitru - 1072, 1073, 1078, 1079 Zürich - 923
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Coperta originală a lucrării Constantin I Karadja, Manual Diplomatic şi Consular (varianta C). 

BAR, Cabinet Manuscrise - Carte Rară, Arhiva Karadja, cota A 1940. 
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MANUAL VI, 20 

URMARE 

PUNEREA ÎN EVIDENTĂ A MUNCII CONSUULOR II. 

§ 1. Ministerul constată cu regret că Consulii* onorari nu s‘au folosit, în măsura în 

care era de aşteptat, de înlesnirile oferite prin Manual VI, 20, pentru a semnala Ministerului 

activitatea ce au desfăşurat în folosul României*. 

§ 2. Activitatea Consulatelor onorare ale Ţării fiind, pe de altă parte, de interes 

pentru acest Departament, Şefii acestor Oficii sunt rugaţi de acum înainte să binevoiască a 

întocmi în lunile Aprilie, Iulie, Octomvrie şi Ianuarie, rapoarte periodice trimestriale, arătând 

tot ce au făcut în cele trei luni din urmă.  

Aceste rapoarte vor fi înaintate Legaţiunii competente în câte trei exemplare scrise la 

maşină, dintre cari două vor fi trimise Ministerului, prin îngrijirea acelei Legaţiuni.  

§ 3. Ele vor fi redactate în limba obişnuită de consulul respectiv pentru 

corespondenţa purtată cu Legaţiunea. Nu este nevoie ca aceste rapoarte să fie lungi
1
, când nu 

este nimic de raportat. Ministerul doreşte din contra ca ele să fie clare şi concise, diferitele 

chestiuni tratate fiind expuse sub rubricele ce urmează:  

a) Protecţia cetăţenilor români (intervenţii şi rezultate dobândite, ajutor etc.); 

b) Activitate economică în folosul Român ei (rapoarte, iniţiative practice, etc.); 

c) Activitate culturală şi de propagandă (cuprinzând enumerarea articolelor de presă 

publicate prin îngrijirea Consulatului sau semnalate Ministerului) Manual X, 7, § 2 şi I, 8, § 

39 şi 47); 

d) Activitate reprezentativă (ospitalitate acordată romârilor în trecere, străinilor etc.); 

e) Contabilitate (încasări, etc.); 

f) Dificultăţi întâmpinate şi dorinţe exprimate: 

g) Orice alte chestiuni ce ar putea interesa autorităţile române (reclamaţii etc.). 

§ 4- Materiile tratate vor fi rânduite precum s'a arătat, menţio- nându-se când ar fi 

cazul, că la cutare sau cutare din rubricele cerute na fost nimic de raportat. In aceste dări de 

seamă, Consulul se va referi, când este cazul, la principalele rapoarte pe care le-a trimis în 

cursul trimestrului. 

§ 5. Rapoartele trimestriale vor purta întotdeauna sub numărul 

de înregistrare, în susul paginei, însemnarea ,,Raport rezumativ Nr  .............................., 

pe trimestrul .................... Toate rapoartele vor fi numerotate în şir. Mi 

nisterul va constata astfel că nici un raport nu lipseşte. 
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Exemplarul original al subcapitolulului VI, 20 din lucrarea Constantin I. Karadja, Manual 

Diplomatic şi Consular (varianta E). 

AMAE, fond Praga, vol. 119, nepaginat.  
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» 

Ai» 

sAaïarmr n //< 

In interesul serviciului, 

Art.I-Domnul Constantin Karadja,Consul General cl.I 

cu retribuţiunea de Consul General c.l.Il-a,in Administrat iu nea centrala a 
Ministerului Afacerilor Străine,este transfe rat,pe ziua de \ neAvuAric 
1932,în aceiaşi calitate, pe langa Legaţiunea României din Berlin. 

Art.II-Directorul Personalului este însărcinat cu 

aducerea la îndeplinire a deciziune de faţă. 

Bucureşti, 4 G 

Director 

Ministru Plenipotenţiar 

Decizia Ministerului Afacerilor Străine din 16 ianuarie 1932 referitoare la numirea lui  

Constantin I. Karadja în funcţia de consul în cadrul Legaţiei române din Berlin, începând 

cu data de 1 februarie 1932. 

AMAE, fond Problema 77/Dosare Personale/K 8 - Constantin I. Karadja, volumul I, nepaginat.  
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Decizia Ministerului Afacerilor Străine nr. 14.374 din 6 iunie 1945 referitoare la delegarea 

lui Constantin I. Karadja, începănd cu data de 10 iunie 1945, cu conducerea lucrărilor de 

redactare şi ţînere la zi a Manualului Diplomatic şi Consular. 

AMAE, fond Problema 77/Dosare Personale/K 8 - Constantin I. Karadja, volumul II, nepaginat.

 



Bucureşti» 8 luni© 1945.- 
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Domnule CONSUL GENERAL, 

Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că prin Deciziunea 

Ministerială Nr.14374/1945, sunteţi delegat, cu începere dela data de 10 

Iunie 1945, cu conducerea lucrărilor pentru întocmirea şi ţinerea la zi a 

“Manualului diplomatic gi consular”, conform dispoziţiunilor art* 2 din 

Regulamentul Nr.109.992/1944, publicat în Monitorul Oficial Nr.179 din 

3 August 1944. 

Primiţi, vă rog, Domnule Consul General, asigurarea 

deosebitei mele consideraţiuni.  

/MINISTRUL AFACERILOR STRĂINE 

Vasile Stoica 
Ministru plenirsotenţiar  

Secretar General 

Gr.Gr.Oonstantinescu 
Ministru plenipotenţiar 

Domniei Sale 

Domnului CONSTANTIN KARADJA Consul 

General Consilier de Minister Str.Gr.Mora Nr.31 

Nota Ministerului Afacerilor Străine din 8 iunie 1945 adresată lui Constantin I. Karadja, 

prin care este informat că a fost delegat, începând cu data de 10 iunie 1945, cu conducerea  

lucrărilor de redactare şi ţînere la zi a Manualului Diplomatic şi Consular. 

AMAE, fond Problema 77/Dosare Personale/K 8 - Constantin I. Karadja, volumul II, nepaginat.  

14374.- 
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Am onoarea a Va rugă să binevoiţi a dispune, dacă nu vedeţi 

nici—un inconvenient, ca alăturatele doua manuscrise j să fie Înregistrate şi 

păstrate in arhivele Academiei Române. . Este vorba de următoarele texte: 

1. ) "Spre doctrina româneasca a dreptului internaţional (Contribuţia 

serviciului diplomatico-consular)", manuscris pre- 
* 

zentat sub semnătura "Ich Dien" pentru premiul Titulescu, în anul 1945- 194-6. 

Manuscrisul este însoţit de un dosar de anexe. 

2.  ) "Serviciul diplomatico-consular în slujba negustorimei române", 

rezumat al unei conferinţe ţinute de subsemnatul la Camera de Comerţ din 

^ucuresti^ in ziua de 9 Martie 194-6. Motivare: 

^otivez aceasta cerere precum urmează: 

Cu toate că nu posed talentul necesar pentru a expune .cu toata 

convingerea necesara o teza pentru acceptarea căreia lucrez incă din anul 1923, 

când am publicat prima mea broşura, arătând insuficienţa serviciului nostru 

consular, fapt rămâne totuşi câ rânduirea si modernizarea Ministerului 

Afacerilor 
1 • 

Străine si a serviciilor diplomatice si consulare şi mai ales % 

modificarea spiritului care domneşte în aceste servicii a deves nit o necesitate. 

Primenirea cerută nu se va putea face, decât prin stabilirea odată 

pentru totdeaunaa regulilor de lucru necesare sub forma de instrucţiuni 

amănunţite de serviciu şi înzestrares funcţionarilor cu o documentaţie juridică 

ţinuta la zi, care există bine înţeles in serviciile străine bine organizate, dar 
t 

pe care noi le—am socotit de prisos. Numai când vom fi hotărit DOMNIEI SALE 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL ACADEMIEI ROMÂNE,  {
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singuri cum trebuie sa lucrăm, consecvent insa, va putea fi vorba să ne creăm treptat o doctrină 

a Ministerului de Externe, să Închidem uea abuzului si bunului plac, 

"Manualul diplomatic si consular", discutat din punctul de vedere al dreptului şi al 

intereselor noastre comerciale exterioare in aceste două lucrări pe care Vi le depun in manuscris, era 

o încercare serioasa de-a înfăptui postulatul menţionat. Aceasta Încercare a dat greş. Opeaa Începută 

in anul 19^-1«a fost sistata, înainte de-a fi terminată. Nu numai că "Manualul diplomatic si consular 

n*are forma definitivă" pentru a cita referatul D-voastra asupra acestei lucrări, dar numeroase 

capitole (peste 50) şi tocmai cele mai importante, redactate de ani de zile, n'au fost si nu vor fi 

examinate de birourile competente ale ministerului, cu toate că au fost,uneori cel puţin, aprobate si 

chiar cerute de jurişti de seamă, de ăLlte organe de Stat direct interesate, de Camera de Comerţ sau 

de alţi specialişti având corn- petinta necesară. 

Am totuşi certitudinea ca, cu toate slăbiciunile ex- punerei prezentate,de care-mi 

dau bine seama de altfel, reformele necesare vor veni cu timpul şi că vom ajunge într’o zi la coezius 

nea care lipseşte între diferitele organe de Stat - mă gândesc in primul rând la apropierea celor cinci 

cariere conpleW'Ţjdesor ganizate şi lucrând adesea izolat, cariere diplomatică, consulară economică, 

de presă si administrativa, la care România, singura printre State, a ajuns. 

Proiectele care alcătuiesc baza expunerei alăturate vor putea fi nnjfc-ile poate, 

atunci. De aceia, solicit ca aceste texte să fie păstrate la Academia Româna, pentru a fi ferite astf fel 

de o distrugere completa, impreuna cu întreaga opera începute distrugere inevitabilă in ştirea actuală 

a lucrurilor. 

Binevoiţi a primi, Va rog Domnule Preşedinte, încredinţarea prea înaltei mele 

consideraţiuni. 

Constantin I. Karadja 

Membru onorar al Academiei Române Membru al 
Baroului Snglez 

Scrisoarea din 3 iulie 1946 adresată de Constantin I. Karadja preşedintelui Academiei  

Române, academicianul Andrei Rădulescu. 

BAR, Cabinet Manuscrise - Carte Rară, Arhiva Karadja, cota A 511/1-2.  
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M^xtiari, pe data de 1 
r. . 1#- Lee 

Ministru PI,cl,I, 

Ministru Pl,ol,II. 

Prim Consilier de Leg, 

Consilier de Legatiune Prim 

Secretar de Legatiune Al 2-lea 

Secretar de Leg, 
•i 

Secretar de Legatiune 

Atşât de Legatiune 

Prim Consul 

General 

Consul General 

C O P I E  depe Deciziunea Ministerială a Ministerului Afacerilor Străine 
Nrs58378 din 31 August 1:947 

Având în vedere dispoziţiunile deciziunii Nr,18 din 12 August 1947 s 
Coraisiunei Ministeriale pentru Redresarea Economică şi Stabilizarea Monetară, 
publicată în Monitorul Oficial Nr,184 din 13 August 1947, prin care se prevede că 
Ministerul Afacerilor Străine va reduce numărul personalului bugetar la numărul 
personalului prevăzut £n bugetul exerciţiului 1938/1939;  

Având în vedere şi nevoile serviciiului,  

D E C I D E M .  

Decizia ministerială nr. 58.378 din 31 august 1947 a Ministerului Afacerilor Străine  

referitoare la suprimarea posturilor bugetare ale unor funcţionari din Minister, începând  

cu data de 1 septembrie 1947. 

AMAE, fond Problema 77/Dosare Personale/K 8 - Constantin I. Karadja, volumul II, nepaginat.

^ ART.I.- Numărul personalului Ministerului Afacerilor Străine  

v 
x
^Kse reduce prin suprimarea posturilor bugetare a următorilor funcţio- 

Septembrie 1947î 

oca Gheorghe 2,- Petala 

Vintilă 3«- Crutzescu Radu 

4.- Ciuntu Edmond 3*-* 

Stănescu Mihail 

6, - Bianu Alexandru 

7. ~ Oprişanu Emil 

8, - Timiraş Nicolae 

9. ~ Barbul Gheorghe 

10, - Rădulescu Mehedinţi V,  

11, - Voicu Anghel 

12, - Roiu Florin 

13, - Solomon Virgil  

14, - Anghe|uţă Mihail 

15, - Cernovodeanu I,Dan Paul 

16, - Dimitriu Soimu Maria 

17, - Karadja Constantin 

18, - Nicolau Dimitrie 

19, - Păunesou Petre 2o*- 

Cisek Oskar Walter 

21, - Ciontă Eugen 

22, - Spornic Titus 

23, - Oanea Isidor 24«- 

Hrisicu Vanghele 
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Direcţia Cercetare, 
Expoziţii, Publicaţii 
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CNSAS 
Direcţia Cercetare, 
Expoziţii, Publicaţii 

' t ■■ .1« 

Nota din 28 octombrie 1948 referitoare la Constantin I. Karadja, întocmită de Corpul de  

Filaj al Serviciului Special de Informaţii. 

CNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8845 - Ministerul Afacerilor Externe, volumul 3, f. 140-142.





 

 

CUPRINS 

Cuvânt înainte ............................................................................................. VI 

Notă asupra ediţiei ............................................................................... VIII 
Lista abrevierilor .................................................................................. XV 
Serviciul diplomatico-consular românesc - o încercare de îmbunătăţire 
a lui
 ............................................................................................................... XX
I 

Constantin I. Karadja 
MANUAL DIPLOMATIC ŞI CONSULAR ............................................ 1 

Index .................................................................................................. 5 
Repertoriul alfabetic ....................................................................... 13 

I. 
DOCUMENTAŢIE GENERALĂ .................................................. 23 

9 

II. 
NAŢIONALITATE, ACTE DE CĂLĂTORIE, IDENTITATE 
ŞI REPATRIERE ............................................................................... 167 

III. 
ACTE DE NOTARIAT, CONTENCIOS, etc ............................. 361 

IV. 
CHESTIUNI MILITARE ŞI MARITIME .................................. 597 

V. 
CONTABILITATE ...................................................................... 865 

VI. 
ATRIBUŢII, ÎNDATORIRI, PERSONALUL LEGAŢIUNILOR 
ŞI CONSULATELOR .......................................................... 887 

VII. 
DIVERSE  ..................................................................................... 971 

VIII. 
PROTOCOL ............................................................................... 1031 

IX 
CHESTIUNI ECONOMICE ŞI FINANCIARE ....................... 1049 

X. 
PRESĂ ŞI PROPAGANDĂ ....................................................... 1051 

INDICE GENERAL ........................................................................... 1111 



 

 

1121 ANEXE



 

 

Căsătoria a doua îndeplinind toate condiţiunile cerute şi încheiată în acea ţară, va fi însă socotită ca validă numai „ex 

nunc", pe când soţii sunt legal căsătoriţi „ex tunc", în ţara sau ţările care recunosc prima ceremonie celebrată. Inutil 

de insistat asupra conflictelor de legi ce pot rezulta în asemenea cazuri (copii născuţi, succesiuni deschise, etc., înainte 

de a doua ceremonie). 
cc

 Se vor mai observa şi divergenţele în fiinţă, între principiile de „ordine publică" şi „bune moravuri" în diferitele 

ţări. Căsătoria unei românce de sânge cu un evreu este astfel ilegală la noi, fiind şi socotită contrară „ordinii publice şi 

bunelor moravuri". Aceeaşi căsătorie, ar fi perfect legală, de exemplu în Anglia. Ne-am aştepta totuşi ca, consulatele 

engleze din România, să nu celebreze asemenea căsătorii, conform principiului expus mai sus la § 60-61. Este de 

observat că consulatele engleze pot celebra căsătorii între cetăţeni englezi şi femei străine, în anumite condiţiuni. 

Ofiţerul stării civile din România, de asemenea, nu va ţine seamă întotdeauna de piedicile de ordine publică existente 

în alte ţări. Ar putea oficia de pildă, căsătoria unor englezi domiciliaţi bona fide în România, chiar când o primă 

căsătorie a viitorului soţ a fost desfăcută pentru cauze de adulter comis cu viitoarea sa soţie ! Căsătoria astfel 

celebrată în România, ar fi de altfel recunoscută în Anglia, (care urmează principiul domiciliului, în chestiuni de 

statut personal), cu toate că n-ar putea fi legal celebrată pe teritoriul englez, fiind contrară ordinii publice şi bunelor 

moravuri din acea ţară
34

. 
dd

 Amintim că în dreptul matrimonial englez, bazat în mare parte pe obiceiuri şi jurisprudenţă în loc de statute, 

deosebirea între capacitate şi formă, nu este stabilită prin lege cum este cazul pe continentul Europei. Capacitatea se 

modifică însă după domiciliu, iar forma căsătoriei după legea locului unde este celebrată. In USA, situaţia este încă 

mai nesigură, precum s-a amintit mai sus la § 57, nota 3, în josul paginii.  


