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CUVÂNT ÎNAINTE

Preocupãrile de istorie socialã se aflã, de câteva decenii, în plinã expansiu-
ne mai peste tot în lume. Lucru firesc, din moment ce discursul istoric ºi-a
extins mereu spectrul ideatic, cuprinzând teme ºi domenii de o inepuizabilã
diversitate. La motivele de naturã internã, þinând anume de logica dezvoltãrii
istoriografiei, se adaugã ºi unele determinaþii externe, venind mai cu seamã
din sfera politicului. Fiindcã în aceastã sferã, se întâmplã, de peste un secol, o
deplasare înceatã dar sigurã de la naþional spre social, iar socialul însuºi a
cunoscut, între timp, o evoluþie spectaculoasã.

Orientãrile marxizante, stimulate ºi chiar impuse pe alocuri de sistemele
totalitare, au cãutat sã facã din istoria socialã o dimensiune preeminentã, la
care s-a recurs adesea unilateral ºi abuziv. Istoria fiind înþeleasã, în acest spi-
rit, ca o continuã luptã de clasã, nu trebuie sã mire unilateralizarea ei în epocã,
schematismele asumate frecvent de slujitorii domeniului. Din motive politice,
au fost omise, ocultate, trunchiate, distorsionate unele teme de istorie socialã,
îndeosebi acelea pentru care nu existau încã soluþii în practica social-politicã.
Este cazul minoritarilor, la care se pot adãuga consensual excluºii, marginalii,
devianþii unei epoci sau alta.

Din aceastã categorie fac parte în chip evident þiganii, deºi interesul pentru
istoria, situaþia, destinul lor n-a încetat sã se manifeste în secolele XIX-XX, im-
punând chiar la rãstimpuri ºi sinteze menite a înlesni înþelegerea unui ansam-
blu capricios ºi rebarbativ. De la Kogãlniceanu (1837) pânã la George Potra
(1939) ºi Viorel Achim (1998), istoria lor a fost exploratã secvenþial sau ca an-
samblu insolit, cu apel la lingvisticã, etnografie, folclor, antropologie, domenii
din care au fost extrase elemente utile unei mai bune definiri a acestui com-
plex etnocultural. Cu toate astea, numeroase aspecte au rãmas nestudiate, iar
exemplul de abordare monograficã propus de Institutul Social Român (Ion
Chelcea, 1944) nu s-a bucurat de ecoul cuvenit.

Abia în ultimul timp asistãm la o revigorare a interesului pentru þigani (se
preferã adesea etnonimul rromi, destul de ambiguu), inclusiv sub unghi socio-
logic, ei constituind deja, în spaþiul românesc ºi în afara acestuia, un domeniu
predilect de studii. Nomadismul e ceea ce frapeazã în cazul lor mai mult, deºi o
asemenea trãsãturã s-a diminuat oarecum în ultimul timp. Modernizarea
grupurilor de þigani e un proces inevitabil, ca ºi acceptarea unui sistem de
norme care sã le facã existenþa compatibilã cu aceea a majoritãþii în care trãiesc.

Un fapt pozitiv se cade a fi amintit sub acelaºi unghi: strãduinþa unor
cercetãtori (istorici, etnografi, sociologi etc.) de a pune în valoare mãrturiile
orale, ca ºi pe acelea descoperite în arhive. S-au fãcut deja unele anchete de
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teren, s-au întocmit statistici ºi se publicã documente. În colecþia Restituiri,
scoasã la Editura Centrului rromilor pentru politici publice, au apãrut deja mai
multe volume (ultimul privind Deportarea rromilor în Transnistria: de la
Auschwitz la Bug, 2000), pe când altele urmeazã sã aparã, ca efect al unor pro-
grame euroatlantice de duratã cu privire la minoritãþi. 

Rezultã din ele cã trãind îndelung la marginea societãþii, dispreþuiþi ºi opri-
maþi în fel ºi chip, þiganii au ajuns sã aibã o psihologie specificã, de minoritari
vagabonzi, una respinsã frecvent de populaþia majoritarã, care invitã tot mai
insistent la armonizarea comportamentalã cu ansamblul. Câteva achiziþii se
cuvin subliniate de pe acum: recunoaºterea identitãþii, nediscriminarea, egali-
tatea de tratament, participarea civicã, educaþia conformã cu normele admise,
dreptul la autodefinire etc. Este direcþia pe care se plaseazã ºi recuperarea cât
mai deplinã a istoriei acestor comunitãþi (pluralul e mai potrivit, pare-se, cu
modul lor de a fi) ca exigenþã de program.

Sub egida Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturalã a fost iniþi-
atã de curând o serie de studii ºi documente referitoare la minoritãþile etno-
culturale din România, în cadrul cãreia se publicã acum volumul Þiganii din
România, 1919-1944. Editorii, Lucian Nastasã ºi Andrea Varga, fac un bun ser-
viciu adunând din arhive, compulsând ºi analizând un mare numãr de date,
spre a le pune la îndemâna celor interesaþi sã cunoascã istoria contemporanã a
þiganilor. Studiul introductiv, elaborat de Lucian Nastasã, subliniazã elementele
mai importante ale acestei secvenþe, pe linia unei abordãri de tip sociologic, mai
aptã sã dea seama de specificul istoriei în cauzã, pentru a conchide cã un ase-
menea efort trebuie continuat ºi diversificat.

Iniþiativa editorilor acestui volum e cu atât mai lãudabilã cu cât ea se
înscrie într-un program à la longue de studiere a minoritãþilor etnoculturale,
într-un moment când o asemenea problemã beneficiazã de un larg suport al
societãþii civile.

Alexandru Zub
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STUDIU INTRODUCTIV

Nu s-ar putea afirma cã trecutul þiganilor din România s-a bucurat de o
atenþie deosebitã în istoriografia noastrã, deºi începuturile pãreau pline de
interes ºi consistenþã analiticã. Atunci când Mihail Kogãlniceanu a elaborat ºi
tipãrit la Berlin, în 1837, prima lucrare pe aceastã temã, Esquisse sur l'histoire,
les moeurs et la langue des cigains1, cu siguranþã a sperat ca demersul sãu sã ge-
nereze iniþiative ºi în spaþiul valah, fapt ce s-a lãsat destul de mult aºteptat ºi
nu întotdeauna la înãlþimile predecesorului. Semnificativ este însã faptul cã a-
cest prim efort de sintezã a fost conceput ca o anexã la volumul doi din pro-
iectata sa Histoire de la Dacie2, iar îndemnul a pornit – dupã cum va mãrturisi
spre senectute, în 18913 – pe de o parte de la Alexander von Humboldt, unul
din marii exploratori ºi erudiþi ai epocii, pe care Kogãlniceanu l-a cunoscut per-
sonal, pe de alta, mediile ºtiinþifice europene erau în plinã ofensivã de recu-
perare a trecutului acestor „boemieni”, cu accent pe folclorul, obiceiurile ºi
limba lor, efort de la care nu putea lipsi ºi polihistorul nostru4. 

Cu toate imperfecþiunile inerente oricãrui început, lucrarea mai sus
menþionatã a constituit pentru multã vreme un element de referinþã indispensa-
bil demersurilor ulterioare, cel puþin pentru mediile academice din afara þãrii5.
Olandezul F.R. Spengler, de pildã, în Dissertatio historico-juridico de Cinganis
sive Zigeunis (1839), îl invoca pe Kogãlniceanu ca una din autoritãþile în dome-
niu6. Chiar ºi la noi, începând cu finele secolului XIX, interesul faþã de lucrare
devine tot mai evident7, la fel cum ºi subiectul nu mai putea fi escamotat. 

9

1 Cu titlul complet: Esquisse sur l'histoire, les moeurs et la langue des cigains, connus en
France sous le nom de bohemiens, suivie d'un recueil de sept cents mots cigains, préface
par Philarete Chasles, Berlin, Libr. de B.Behr, 1837, IV+46 p.

2 Apãrutã un an mai târziu sub titlul Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des
valaques transdanubiens, Berlin, Libr. de B. Behr, 1838, dar numai primul tom.

3 M. Kogãlniceanu, Dezrobirea þiganilor. ªtergerea privilegiilor boiereºti. Emanciparea
þãranilor, Bucureºti, Tip. Göbl, 1891; în fapt, sub un titlu uºor diferit, a fost un discurs
rostit la Academia Românã, în ºedinþa solemnã de la 1 aprilie 1891.

4 Pentru acest aspect, dar ºi alte informaþii, vezi Al. Zub, Mihail Kogãlniceanu istoric, Iaºi,
Edit. Junimea, 1974, p.329-337.

5 Fragmentar, lucrarea a fost tradusã încã din toamna anului de apariþie în „Magazin für
die Literatur des Auslandes”, pentru ca în 1840 Fr. Casca sã o tipãreascã în întregime la
Stuttgart, sub titlul: Skizze einer Gheschichte der Zigeuner, ihrer Sitten und ihrer Sprache,
cu note ºi observaþii (cf. Al. Zub, Mihail Kogãlniceanu, 1817-1891. Biobibliografie, Bu-
cureºti, Edit. Enciclopedicã, 1971, p.31).

6 Cf. C.A. Stoide, Contribuþia studiului „Esquisse sur l'histoire des cigains” a lui M. Kogãl-
niceanu la teza de doctorat a olandezului F.R. Spengler din 1839, în „Arhiva româ-
neascã”, X, 1945, p.55-69. 

7 Gh. Ghibãnescu oferã o tãlmãcire destul de aproximativã, sub titlul Schiþã despre þigani,
Iaºi, Tip. Dacia, 1900, 66 p.



Din nefericire, în afara unor studii mai curând de lingvisticã ºi etnologie ºi
a câtorva articole sau lucrãri de popularizare, preocupãri temeinice în direcþia
reconstrucþiei trecutului populaþiei þigãneºti nu prea au existat pânã în preajma
celui de-al doilea rãzboi mondial. Cele câteva excepþii fac oarecum figurã aparte
ºi nu pot da mãsura unor demersuri coerente ºi sistematice. În 1878, B.
Constantinescu a tipãrit la Bucureºti un volum intitulat Probe de limba ºi litera-
tura þiganilor din România; M. Stãtescu a scos la Craiova, în 1884, un studiu
mai puþin pretenþios, Încercãri asupra originii þiganilor; inspirat probabil de
cartea lui Oswald von Neuschatz, Moldawische Zigeuner (Cernãuþi, 1886),
Dimitrie Dan a publicat Die Zigeuner in der Bukowina (Cernãuþi, 1893); iar ceva
mai târziu, în 1898, Octav G. Lecca, jurist ºi publicist totodatã, mai curând
cunoscut pentru lucrãrile lui de genealogie, tipãreºte o Istorie a þiganilor, destul
de ambiþioasã ca arie de investigaþie (originea, ponderea, limba, religia, mora-
vurile, organizarea, profesiile, literatura etc), însã nedepãºind nivelul de vul-
garizare ce caracterizeazã ºi celelalte lucrãri ale sale8. Aceste eforturi nu au fost
în afara unui interes ceva mai larg ºi mai vechi al occidentalilor asupra þiganilor
din cele douã Principate române, din care se cuvine a aminti mãcar contribuþi-
ile lui A. Poissonnier (Les esclaves tsiganes dans les Principautés Danubiennes,
Paris, 1855) ºi J. Vaillant (Les Romes. Histoire vraie de vrais Bohémiens, Paris,
1857), iar în preajma primului rãzboi mondial studiile lui Alex. Russel din
„Journal of the Gypsy Lore Society”9.

Constantin I. Popp ªerboianu, cel care a iniþiat prima „Asociaþie Generalã a
Þiganilor din România” (1933), a publicat la Paris, în 1930, lucrarea Les
Tsiganes. Historire, ethnographie, linguistique, grammaire, dictionnaire (Editura
Payot, 397 p.), în sine valoroasã în multe din aspectele surprinse, însã fãrã abor-
dãri metodologice care sã ofere o imagine oarecum coerentã asupra istoriei ºi
prezentului (pe atunci) acestei etnii. De altfel, lucrarea a ºi fost amendatã pe
bunã dreptate în mai multe privinþe de Ioan Chelcea, autor mult mai sistematic
ºi profund, în monografia sa etnograficã Þiganii din România (Bucureºti,
Imprimeria Institutului Statistic, 1944), dar care – din nefericire – ºi-a elaborat
propriile rezultate sub semnul ideologiilor rasiste ale vremii, recomandând
internarea în ghetouri ºi sterilizarea anumitor categorii de þigani. ªi poate nu
întâmplãtor, în acelaºi an 1930 a apãrut – tot în francezã – studiul lui M. Emerit,
Sur la condition des esclaves dans l'ancienne Roumanie 10, întocmit dupã cele
mai riguroase principii ale criticii istorice. Ceva mai târziu, în 1938, Boris
Scurtulencu a publicat la Iaºi o consistentã analizã despre Situaþia juridico-
economicã a þiganilor din Principatele Române, iar în 1941 P.N. Panaitescu a
inserat în paginile publicaþiei patronate de „The Gypsy Lore Society” un studiu
intitulat The Gypsies in Wallachia and Moldavia11.

10

8 O.G. Lecca, Istoria þiganilor, Caransebeº, Tip. Diecesanã, 1898 (în colecþia „Biblioteca
noastrã”, nr. 89). El este autorul ºi al unui studiu destul de întins Asupra originii ºi isto-
riei þiganilor, publicat în „Viaþa româneascã”, Iaºi, III, 1908, vol. X, p.174-197.

9 Classification and Numbers of Wallachian Gypsies in 1837 ºi Roumanian Gyipsies,  în
„Journal of the Gypsy Lore Society”, New Series, VI, 1912-1913, p.150, 153-155.

10 În „Revue historique du sud-est européen”, VII, 1930, no. 7-9.
11 În „Journal of the Gypsy Lore Society”, Third Series, XX, 1941, april, p.58-72. În aceeaºi

publicaþie, P.N. Panaitescu a mai tipãrit The Gypsy Flower-Sellers of Bucarest (XXVI,
1948, january-april, p.76-77).



Restrânse la aspecte regional-intracarpatice, contribuþiile lui Adalbert
Gebora (Situaþia juridicã a þiganilor în Ardeal12), Iuliu Teutsch (Die siebenbür-
gischen Wanderzigeuner13), Aurel Boia (Integrarea þiganilor din ªanþ-Nãsãud în
comunitatea româneascã a satului 14) º.a. sunt mult prea limitate tematic pentru
a duce mai departe o tradiþie ce se dezvoltase în vechea Austro-Ungarie (deci ºi
pentru Transilvania) începând cu Lajos Fialowski, Henrik Wlislocki (autor al
celebrei Die Sprache der transilvanischen Zigeunerm , apãrutã la Leipzig în
1884, ºi într-un fel mentor în „þiganisticã” al arhiducelui Joseph de Habsburg),
Antal Herrmann ori Sándor Csenki – pentru a ne opri la perioada ultimei con-
flagraþii mondiale. 

Prima sintezã realmente ºtiinþificã avea sã aparã abia în anul 1939, sub sem-
nãtura lui George Potra, ºi intitulatã modest Contribuþiuni la istoricul þiganilor
din România 15. Autorul, activ implicat în miºcarea de emancipare a acestei etnii
în perioada interbelicã, a întreprins o anchetã sistematicã asupra trecutului
þiganilor de la noi, bazându-se atât pe tot ce se scrisese cât de cât valoros pânã
atunci, dar – fapt remarcabil – mai ales pe o sumedenie de documente inedite,
nevalorificate încã de istoriografia epocii. Nãscut la 1907 în comuna Sãcueu din
jud. Cluj 16, G. Potra a urmat studiile secundare ºi universitare la Bucureºti. Ab-
solvind facultatea de litere ºi filozofie în 1932, dupã numai patru ani obþine
titlul de doctor în istorie, devenind la scurt timp ºi docent. Deºi întreaga sa viaþã
a fost doar profesor în învãþãmântul mediu bucureºtean, activitatea pe tãrâmul
ºtiinþelor istorice a fost deosebit de fecundã ºi mult apreciatã. În afara cãrþii mai
sus menþionate, G. Potra a explorat cu mare acribie cele mai diverse fonduri
arhivistice, oferind lucrãri precum: Hanurile bucureºtene (Bucureºti, 1943, 100
p.), reeditatã în 1985 sub titlul Istoricul hanurilor bucureºtene17; Documente
privitoare la istoria oraºului Bucureºti (Bucureºti, 1961, 820 p.); Petrache
Poenaru, ctitor al învãþãmântului în þara noastrã (Bucureºti, 1963, 400 p.); Teza-
urul documentar al judeþului Dâmboviþa, 1418-1800 (Târgoviºte, 1972, 994 p.);
Din Bucureºtii de altã datã (Bucureºti, 1981, 471 p.), reeditatã într-o formã
impresionantã, de douã volume, în 199018 – acestea fiind doar câteva din efor-
turile istoriografice ale ilustrului cãrturar, majoritatea din ele nelãsând la o
parte aspecte legate de istoria þiganilor. ªi nu este de mirare aceastã imensã
angajare, remarcabilã prin metodã ºi erudiþie, de vreme ce autorul a stat mereu
sub impulsurile diriguitoare ºi încurajatoare a doi mai istorici ºi profesori ai lui
de la universitatea bucureºteanã: Constantin C. Giurescu ºi Petre P. Panaitescu.

11

12 Tezã de doctorat, Bucureºti, Tip. Leopold Geller, 1932, 103 p.
13 În „Klingsor”, X, 1933, p.101-112.
14 În „Sociologie româneascã”, III, 1938, nr. 7-8, p.352-365.
15 Apãrutã la Bucureºti, Fundaþia Regele Carol I, 1939, 376 p.
16 Localitate pendinte de plasa Huedin, care la 1930, dintr-un total de 894 locuitori, 875

se declaraserã români, 2 maghiari, 2 evrei ºi 14 þigani (cf. Recensãmântul general al po-
pulaþiei României, din 29 decembrie 1930, vol. II, publicat de Sabin Manuilã, Bucureºti,
Imprimeria Naþionalã, 1938, p.138-139). G. Potra a murit în 1990; asupra lui, vezi Paul
Cernovodeanu, George Potra, în „Revista istoricã”, s.n., III, 1992, nr. 1-2, p.189-190.

17 Bucureºti, Edit. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 221 p.
18 Din Bucureºtii de ieri, Bucureºti, Edit. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1990, 536+363 p.



Revenind la volumul Contribuþii la istoricul þiganilor din România, G. Potra
îºi motiveazã interesul pentru trecutul acestora din cel puþin trei perspective:
ponderea numericã a þiganilor în spaþiul românesc, cantitatea impresionantã de
documente relative la aceastã etnie ºi lipsa unor studii temeinice ºi de calitate
asupra lor. Într-adevãr, erau suficiente motive pentru a stârni curiozitatea unui
veritabil cercetãtor care, în plus, fãcea parte încã din septembrie 1933 din
comitetul provizoriu al „Uniunii Generale a Romilor”, al cãrei preºedinte era
atunci Gh.A. Lãzãrescu-Lãzuricã19. În consecinþã, lucrarea cautã sã acopere cât
mai mult din trecutul þiganilor, printr-o abordare tridimensionalã (istoria pro-
priu-zisã, etnologie ºi lingvisticã), începând cu originea ºi numele lor, prezenþa
în þãrile române pornind de la cele mai vechi atestãri documentare, epoca
emancipãrii ºi „prezentul” – perioada interbelicã – sub varii aspecte: „artisticul
ºi pitorescul þiganilor”, onomasticã ºi toponimie, vocabular etc. Relevante însã
sunt cele 83 de regeste ale unor documente referitoare la þigani, ce acoperã in-
tervalul 1483-1599, ºi alte 156 de documente in extenso, de la 1600 la 1804.

Lucrarea lui G. Potra pare sã inaugureze, în manierã ºtiinþificã, interesul tot
mai pregnant pentru statutul þiganilor din þãrile române în epoca medievalã ºi
premodernã. În fapt, este unul din puþinele aspecte analizate chiar ºi de istoricii
de dupã 1945 – care, în general, s-au cam ferit sã abordeze istoria þiganilor ca
etnie distinctã –, atât sub aspectul istoriei dreptului, cât mai ales ca o chestiune
socialã, explicabilã pentru era ce avea sã punã accent mai mult pe ideea „luptei
de clasã” ºi cea a „oprimãrii sociale”. Dacã pânã în pragul deceniului patru
marea obsesie a fost mai ales publicarea documentelor – demers indispensabil
oricãrei analize –, aºa cum au procedat B.P. Hasdeu20, Th. Codrescu 21, N. Iorga22,
M. Gaster23, G. Potra, T.G. Bulat24, I. Ionaºcu25, C. Danielescu26, ªt. Nicolaescu27

ºi mulþi alþii, în anii ce au urmat celui de-al doilea rãzboi mondial Nicolae
Grigoraº avea sã publice în 1967-1968 un consistent studiu intitulat Robia în
Moldova (De la întemeierea statului pânã la mijlocul secolului al XVIII-lea)28. Iar
pe linia aceluiaºi tip de preocupãri se înscriu ºi contribuþiile lui Ion R. Mircea29,
Al.I. Gonþa30 ºi Olga Cicanici31. 
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19 Cf. Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.44.
20 În „Arhiva istoricã a României”, t.III, 1867, p.191-193.
21 În colecþia sa de documente Uricariul, Iaºi, 1852-1895.
22 În mai multe volume din colecþia de Studii ºi documente cu privire la istoria românilor,

Bucureºti, Tip. I.V. Socec, 1901-1916, dar ºi în alte locuri.
23 Bill of Sale of Gypsy Slaves in Moldavia, 1851, în „Journal of the Gypsy Lore Society”,

Third Series, II, 1923, p.68-81; Rumanian Gypsies in 1560, în rev. cit., XII, 1933, p.59 º.a.
24 Þiganii domneºti din Moldova la 1810, în „Arhivele Basarabiei”. Revistã de istorie ºi

geografie a Moldovei dintre Prut ºi Nistru, V, 1933, nr. 2; Dregãtoria armãºiei ºi þiganii
la sfârºitul veacului al XVIII-lea, în revista citatã, VIII, 1936, nr.1.

25 În „Arhivele Olteniei”, XIV, 1935, nr. 77-78, p.108-109.
26 Ibidem, XVIII, 1939, nr. 104-106, p.439-442.
27 Ibidem, XIX, 1940, nr. 107-112, p.134-136.
28 În „Anuarul Institutului de istorie ºi arheologie A.D.Xenopol”, Iaºi, IV, 1967, p.31-79; V,

1968, p.43-85.
29 Termenii „rob”, „ºerb” ºi „holop” în documentele slave ºi române, în „Studii ºi cercetãri

ºtiinþifice”, Iaºi, I, 1950, fasc.2, p.372-389.
30 Cercetãri cu privire la robia þiganilor din Moldova în veacurile XV-XVI, în vol. Al.I.

Gonþa, Studii de istorie medievalã, ed. Maria M. Székely ºi ªt.S. Gorovei, Iaºi, Edit.



Aºadar, dupã cum se poate lesne constata, preocupãrile de dupã 1945
asupra istoriei þiganilor sunt relativ restrânse ºi circumscrise doar evului mediu
ºi începuturilor moderne ale societãþii româneºti. Instaurarea regimului comu-
nist a marcat începutul unei ere de asimilare forþatã a þiganilor, practic
escamotându-se mai bine de douã decenii orice interes de naturã istoriograficã
faþã de aceastã etnie.

Schimbãrile survenite dupã 1989 au favorizat însã reangajarea istoricilor, ºi
nu numai, în vaste eforturi de reconstrucþie a trecutului populaþiei roma.
Interesul a fost mereu dublat pe de o parte de redefinirea ca atare a etniei, iar pe
de alta de aflarea celor mai eficiente modalitãþi de ameliorare a condiþiei umane
a þiganilor de astãzi, în acord cu exigenþele vest-europene32. Sub aspect istori-
ografic, specialiºtii din afara României au fost primii care ºi-au manifestat intere-
sul faþã de trecutul þiganilor de la noi, adeseori în contextul istoriei acestei etnii
din întreg spaþiul central ºi sud-est european, prin racordãrile inerente la situaþia
lor actualã. Astfel, Sam Beck a publicat încã din 1989 un studiu despre originea
þiganilor din România33, David Crowe s-a ocupat de The Gypsy Historical
Experience in Romania într-un volum editat de el ºi de John Kolsti pe tema
þiganilor din estul continentului34. La scurt timp, Nicolae Gheorghe a oferit lumii
occidentale un studiu intitulat Zwischen Emanzipation und Diskriminierung.
Historische und aktuelle Aspekte der rumänischen „Roma-Frage”35.

Însã prima sintezã asupra trecutului acestei etnii, elaboratã într-o manierã
riguros ºtiinþificã, a oferit-o în 1998 Viorel Achim: Þiganii în istoria României36.
Dincolo de sistematizãrile pe care le opereazã în trecutul mai îndepãrtat al þiga-
nilor, V. Achim reconstituie pãrþi importante din istoria lor mai recentã, precum
miºcarea de emancipare din perioada interbelicã, avatarurile acestei etnii în
vremea regimului Ion Antonescu ºi a celui comunist, toate aceste reconstrucþii
realizându-le pe baza unor ample anchete în arhivele publice naþionale, dar ºi
din afara þãrii 37. Iar foarte recent, V. Achim a publicat într-un volum apãrut în
Germania, pe tema holocaustului din România, un interesant studiu despre Die
Deportation der Roma nach Transnistrien38. De altfel, tema expulzãrii forþate a
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Dosoftei, 1998, p.89-114 (publicat dupã o dactilogramã databilã 1962 ºi care avea ca
titlu iniþial: Þiganii ºi originea robiei lor în Moldova în veacurile al XV-lea ºi al XVI-lea).

31 Aspecte din viaþa robilor de la mãnãstirea Secul în veacurile XVII-XVIII, în „Studii ºi arti-
cole de istorie”, X, 1967, p.155-172.

32 Vezi, în acest sens, Proiecte pentru romii din România, 1990-2000, ed. Viorel Anãstãsoaie
ºi Daniela Tarnovschi, Cluj, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturalã, 2001. 

33 Sam Beck, The Origins of Gypsy Slavery in Romania, în „Dialectical Antropology”, XIV,
1989, p.53-61.

34 David Crowe, The Gypsy Historical Experience in Romania, în vol. The Gypsies of
Eastern Europe, ed. by  David Crowe and John Kolsti, London, 1991, p.61-79. Un volum
semnat doar de D. Crowe, A History of the Gyipsies of Eastern Europe and Russia, a apã-
rut la New York în 1996. 

35 În „Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik”,
Ippesheim, IV, 1992, nr. 2, p.72-88. Anterior, N. Gheorghe a publicat ºi Origin of Roma's
Slaverz in the Rumanian Principalities, în „Roma”, VII, 1983, no. 1, p.12-27. 

36 Apãrutã la Bucureºti, Edit. Enciclopedicã, 1998, 202 p.
37 Avem în vedere recenta campanie de documentare pe care a întreprins-o în S.U.A., pe

tema „holocaustului”.
38 În vol. Rumänien und der Holocaust: zu den Massenverbrechen in Transnistrien 1941-

1944, hrsg von Mariana Hausleitner, Berlin, Metropol Verlag, 2001, p.101-112.



þiganilor în timpul celei de-a doua conflagraþii mondiale a reþinut atenþia ºi altor
cercetãtori de la noi, din care se cuvin a fi reþinuþi Radu Ioanid39, Dumitru
ªandru40 ºi, mai recent, Dorel Bancoº, cu o excelentã lucrare de larg orizont,
Social ºi naþional în politica guvernului Ion Antonescu, elaboratã ca tezã de doc-
torat sub oblãduirea lui D. ªandru41.

În acelaºi ultim deceniu, istoria þiganilor a reþinut de altfel atenþia sub varii
aspecte, deºi nu întotdeauna într-o manierã ºtiinþificã satisfãcãtoare, prin
lucrãri elaborate de E. ºi C. Zamfir (Þiganii între ignorare ºi îngrijorare, Bucu-
reºti, Edit. Alternative, 1993), Filip Etveº (Rromii, un neam indian, Deva, Edit.
„Destin”, 2000),  Viorel Cosma (Lãutarii de ieri ºi de azi, ediþia a II-a, Bucureºti,
Edit. Style, 1996, 383 p.), Al. Gaiþã (Þiganii. Cinci secole de istorie la Rm. Sãrat,
Buzãu ºi Mizil42), Vasile Ionescu (editor al unui volum de documente intitulat
Deportarea rromilor în Transnistria43) º.a. La acestea se cuvine a adãuga încer-
cãrile de reconstrucþie pe baza istoriei orale44, cele de demografie istoricã ale lui
I. Bolovan (Consideraþii demografice asupra þiganilor din Transilvania la sfâr-
ºitul veacului XIX45), de analizã lingvisticã a lui Gh. Sarãu (Configuraþia istori-
cã, socialã ºi lingvisticã a colectivitãþilor de rromi din România 46), de etnologie a
lui Vasile Burtea (Neamurile de romi ºi modul lor de viaþã47) ori de socio-istorie
a Margaretei H. Beissinger (Occupation and Ethnicity: Contructing Identity
among Professional Romani (Gypsy). Musicians in Romania 48) – acestea fiind
doar câteva din abordãrile semnificative asupra istoriei þiganilor de la noi. 

De altfel, multe din lucrãrile enumerate mai sus se încadreazã interesului tot
mai accentuat faþã de comunitatea þiganilor de la noi, atât prin racordarea la pre-
ocupãrile general europene, cât ºi datoritã faptului cã emanciparea lor, începând
cu a doua jumãtate a secolului XIX, a fãcut prea puþine progrese49. Zadarnic s-a
atras mereu luare aminte asupra condiþiei lor umane ºi sociale – implicându-se
în acest efort o serie de nume sonore ale intelectualitãþii noastre progresiste încã
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39 Evreii sub regimul Antonescu, Bucureºti, Edit. Hasefer, 1997, p.310-321 (pentru þigani),
ºi The Holocaust in Romania. The Destruction of Jews and Gypsies under the Antonescu
Regime, 1940-1944, Chicago, 2000.

40 Deportarea þiganilor în Transnistria – 1942, în „Arhivele totalitarismului”, vol. XVII,
1997, nr. 4, p.23-30.

41 Apãrutã la Bucureºti, Edit. Eminescu, 2000, 397 p.
42 În „Arhivele Prahovei”, 4/1999, p.78-84 (pânã la anul 1864).
43 Cu subtitlul: De la Auschwitz la Bug, Bucureºti, Edit. „Aven amentza”, 2000.  Sub ace-

eaºi coordonare ºi editurã au mai apãrut Rromii în proza româneascã ºi Robia þiganilor
în Þãrile Române. Moldova, 2000 (culegere de texte).

44 Minoritãþi: identitate ºi coexistenþã, coord. Al. Jivan, C. Rus ºi S. Vultur, Timiºoara,
Institutul Intercultural, 2000. 

45 În „Anuarul Institutului de istorie din Cluj”, XXXII, 1993, p.187-193. 
46 În vol. Conferinþa naþionalã de bilingvism, 16-17 iunie 1997, coord. Olga Murvai,

Bucureºti, Edit. Kriterion, 1998, p.300-330. 
47 În „Sociologie româneascã”, 1994, nr. 2-3, p.257-273. Vezi ºi studiile lui din „Revista de

cercetãri sociale”, III, 1996, nr. 3, p.109-119 ºi IV, 1997, nr. 3, p.141-147.
48 În „Slavic Review”, an. 60, 2001, no. 1 (Spring), p.24-49. Margaret Beissinger este ºi

autoarea unei lucrãri mai ample, The Art of the Lãutar. The Epic Tradition of Romania,
New York, 1991.

49 Vezi, foarte recent, Ina Zoon, La periferia societãþii. Romii ºi serviciile publice în România,
Cluj, Centrul de Resurse pentru Comunitãþile de Romi (CRCR), 2001, ºi Stare de impuni-
tate. Încãlcarea drepturilor omului – cazul romilor din România, Cluj, CRCR, 2001. 



din prima jumãtate a secolului XX (Dimitrie Anghel, Gala Galaction, F. Brunea-
Fox º.a.) –, þiganii au constituit un element parcã detaºat de societatea româ-
neascã, dar pitoresc în peisajul urban, de la marile artere centrale pânã la carti-
erele de periferie, cu lustragii, florãrese, vânzãtori de ziare etc. Pe de altã parte,
integrarea lor socialã – îndeosebi a þiganilor nomazi – a constituit o problemã
pentru orice stat modern, numai cã ritmurile, modalitãþile ºi inconsecvenþa ne-a
separat de þãrile occidentale, mereu atente la ce se întâmpla aici nu numai cu
þiganii, dar mai ales cu evreii ºi maghiarii – pentru a invoca cele mai asistate
minoritãþi etnoculturale din perioada interbelicã. Când, de pildã, în 1928 a
venit în România un faimos jurnalist de la „Paris-Soir”, Danjou, pentru a verifi-
ca zvonurile ce neliniºtiserã mediile academice ºi politice occidentale, conform
cãrora þiganii de la noi ar fi fost pe cale de dispariþie (nu fizicã, ci prin asimi-
lare), nedumerirea gazetarilor de aici a fost la fel de intensã ºi dezaprobatoare.
F. Brunea-Fox, unul din marii condeieri ai epocii, remarca „paradoxul acestui
veac saturat de progres ºi de culturã”, care lasã „în umbrã, în barbarie, primi-
tivitate ºi promiscuitate” o întreagã categorie umanã, þiganii. „Pentru niscai
metafore poetice” – arãta jurnalistul într-un numãr din cotidianul Dimineaþa, de
orientare recunoscut democraticã –, „þiganii diblei ºi ai baladelor trebuie pãs-
traþi de dragul contrastului, de dragul imaginilor turistice”, spre a fi surprinºi
pentru o clipã în obiectivele aparatelor de fotografiat ale turiºtilor. Iar ca imagi-
ne de contrast invoca periferia Colentinei, unde de decenii „vegeteazã în gropi
de gunoaie” numeroºi þigani, ce ar trebui lãsaþi aºa doar pentru cã Europa o
cere?!50 Era evident o falsã dilemã, care oricum a rãmas pentru întreaga perioadã
interbelicã fãrã echilibrate rezolvãri.

Cei care au încercat în mod real o rezolvare a situaþiei lor oarecum marginale
au fost chiar þiganii. În aprilie 1933, Calinic I. Popp ªerboianu – invocat deja mai
sus, cu cartea sa Les Tsiganes – a pus bazele „Asociaþiei Generale a Þiganilor din
România”, atrãgând în acest proiect una din cele mai influente societãþi ale lãu-
tarilor, „Junimea Muzicalã”. Scopul asociaþiei este sintetic cuprins într-un Apel
cãtre toþi þiganii din România51 ºi acoperã, în mare, douã direcþii fundamentale
de soluþionat în viaþa acestei etnii: una de ordin cultural (înfiinþarea de grãdiniþe
pentru copii, accesul la educaþie, pregãtire profesionalã calificatã, fondarea unei
„Universitãþi populare” þigãneºti, editarea unui organ de expresie periodic, con-
servarea ºi cultivarea tradiþiilor etc) ºi alta de naturã socialã (înfiinþarea de can-
tine populare pentru sãraci, a unui spital, de cãmine pentru cei fãrã locuinþã, de
organisme financiare pentru întrajutorare, asistenþã medicalã ºi juridicã gratuitã,
intervenþia pe lângã autoritãþi pentru sedentarizarea þiganilor nomazi prin îm-
proprietãrire cu loturi de pãmânt etc), prevederi însoþite de dorinþa expresã a li-
derilor þigani de a rezolva problemele de imagine ale etniei (de naturã infrac-
þionalã, moralitate etc) ºi interdicþia de a implica asociaþia în viaþa politicã.
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50 F. Brunea-Fox, Memoria reportajului, Bucureºti, Edit. Eminescu, 1985, p.153-156 (art.
Viaþa de ºatrã a þiganilor nomazi, publicat în 1928).

51 În formã tipãritã poate fi consultat la Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos.
34/1922-1938, f.32; Idem, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.4. Vezi ºi
„Timpul”, Craiova, II, 1933, nr. 11-12 (25 sept.), p.1-2. Apelul a fost publicat ºi în vol.
Minoritãþile naþionale din România, III, 1931-1938, coord. I. Scurtu, Bucureºti, Arhivele
Naþionale ale României, 1999, p.180-182.



La scurt timp însã, între doi din principalii lideri ai Asociaþiei – Calinic I.
Popp ªerboianu ºi A. Lãzãrescu-Lãzuricã – au apãrut divergenþe, ceea ce va face
ca în luna septembrie 1933 sã aparã „Uniunea Generalã a Romilor din Româ-
nia”, sub conducerea celui din urmã, þigan de origine ºi prosper om de afaceri
bucureºtean, semnatar ocazional al câtorva articole în „Universul” ºi „Adevãrul
literar”. Cât priveºte programul Uniunii 52, dezideratele nu diferã de cele cuprin-
se în Apelul mai sus menþionat, însã sub aspect organizatoric Lãzãrescu este
mult mai activ, reuºind sã convoace la 8 octombrie 1933 primul congres al þiga-
nilor din România ºi sã fie ales „voievod” al acestora, activând totodatã o serie
de filiale judeþene. Semnificativ este faptul cã Uniunea a fost imediat susþinutã
de Biserica Ortodoxã Românã prin reprezentantul ei, patriarhul Miron Cristea,
iar ca preºedinte de onoare a fost numit Grigoraº Dinicu, descendentul unei
vechi familii de virtuoºi lãutari, absolvent al Conservatorului din Bucureºti ºi
inegalabil mesager al tradiþiilor muzicale româneºti ºi þigãneºti în strãinãtate
(numit „Rege al þiganilor” de The Daily Chronicale din Londra, la 24 februarie
1928). Mai mult chiar, Lãzãrescu-Lãzuricã impune pentru întâia datã în con-
ºtiinþa contemporanilor utilizarea noþiunii de rom în locul celei de þigan, care
în limba etniei înseamnã „om”, „bãrbat”, extinsã de el la semnificaþia de „om iu-
bitor de libertate”.

Nici aceastã Uniune nu a fost feritã de rivalitãþi interne, la 29 mai 1934 G.A.
Lãzãrescu fiind nevoit sã demisioneze din fruntea Uniunii53, noul „voievod” de-
venind Gh. Niculescu, comerciant din Bucureºti, care va modifica titulatura în
„Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din România”. În fapt, ceea ce pãrea un
transfer paºnic de atribuþii între Lãzãrescu ºi Niculescu, a cãpãtat ulterior
aspectul unei rivalitãþi aprige, cel dintâi aliindu-se cu C.I. Popp ªerboianu,
ambele grupãri desfãºurând o intensã campanie de atragere a filialelor din þarã,
îndeosebi a celor din Ardeal, mai bine organizate ºi cu resurse financiare mult
mai consistente. În acest context, din toamna anului 1934 pânã în primãvara
celui urmãtor a avut loc o serie de adunãri ale filialelor judeþene, cu scop orga-
nizatoric, dar ºi de adeziune la una din cele douã organizaþii.

Mai mult sau mai puþin activã, „Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din
România” a funcþionat pânã în 1941, timp în care – pânã în martie 1938, când
s-au dizolvat toate asociaþiile, grupãrile ºi partidele politice – a colaborat cu
diverºi lideri politici neromi în vederea trimiterii în Parlamentul þãrii a câtorva
reprezentanþi. Începând cu luna noiembrie 1934, Gh. Niculescu a fondat ºi zia-
rul „Glasul romilor” care, deºi era proiectat sã aparã sãptãmânal, pânã în 1940
nu a avut decât 14 numere, cu o tematicã ce a acoperit în principal activitatea
organizaþiei, polemici ºi câteva articole de vulgarizare relative la istoria acestei
etnii. Tot sub acest aspect, se cuvine a menþiona linia oarecum autonomã a orga-
nizaþiei regionale a þiganilor din Oltenia, sub conducerea lui Aurel Manolescu-
Dolj, care încã din septembrie 1933 a editat periodicul „Timpul”, la Craiova 54,
devenit din anul urmãtor organ de expresie al filialei romilor din localitate, cu
simpatii declarate când faþã de Calinic Popp ªerboianu ºi Lãzãrescu-Lãzuricã,
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52 Pentru statutul ºi regulamentul Uniunii vezi Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei
Capitalei, dos. 123/1933, f.56-65.

53 Ibidem, f.93.
54 A apãrut între 1932-1938 în 70 de numere.



când faþã de Gh. Niculescu55. Mai importantã este însã iniþierea la Craiova a
Bibliotecii „O róm”, care trebuia sã patroneze editarea de lucrãri referitoare la
istoria ºi folclorul þigãnesc. Aflatã sub conducerea lui C.S. Nicolãescu-Plopºor –
doctor în istorie al Universitãþii din Bucureºti (1932), dupã o specializare la
Paris56 – Biblioteca „O róm” a editat în 1934 douã volume intitulate Ghilea roma-
ne (Cântece þigãneºti) ºi Peramisea romane (Poveºti þigãneºti), ambele întocmite
pe baza cercetãrilor efectuate de Nicolãescu-Plopºor în mijlocul þiganilor ursari
din Gubaucea (jud. Dolj)57.

Instalarea în România, începând cu martie 1938, a unor regimuri autoritare
(dictatura regalã, „statul naþional legionar” ºi guvernarea I. Antonescu) ºi adop-
tarea unei legislaþii rasiste, aduce schimbãri profunde ºi în ceea ce priveºte situ-
aþia þiganilor, îndeosebi începând cu anul 1942, când aceºtia sunt supuºi unui
regim forþat de deportare. 

Ignoratã cu desãvârºire de istoriografia românã de pânã în ultimul deceniu
al secolului XX, tema „deportãrii” þiganilor în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial a cãutat ºi ea sã recupereze decalajul ºi sã scoatã din uitare încã unul
din mecanismele regimului antonescian care manifesta, printre altele, o vãditã
ostilitate faþã de toþi acei supuºi ne-români, cu sau fãrã cetãþenie. Iar con-
tribuþiile ultimului deceniu nu sunt de neglijat58, cu atât mai mult cu cât ele au
cãutat sã-ºi întãreascã analizele pornind mai ales de la acele surse documentare
provenite de la principalele instituþii ale statului totalitar implicate în mecanis-
mul epurãrii: Preºedinþia Consiliului de Miniºtri, Inspectoratul General de Po-
liþie, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Prefectura Poliþiei Capitalei ºi, într-o
oarecare mãsurã, Marele Stat Major al Armatei. 

În felul acesta s-a putut cuantifica ponderea celor care au luat calea
dezrãdãcinãrii într-un spaþiu cât mai la est de România ºi care nu beneficia încã
de un statut cert: Transnistria. Defriºarea fondurilor arhivistice a putut stabili
pânã acum criteriile pe baza cãrora s-a fãcut deportarea ºi numãrul aproxima-
tiv al celor trimiºi dincolo de Nistru. Au fost expulzaþi din þarã totalitatea þiga-
nilor nomazi (corturari) recenzaþi la data de 25 mai 1942, în numãr de 11.441
persoane (bãrbaþi: 2352; femei: 2375; copii: 6714), ºi 13.176 þigani sedentari –
cifre înregistrate într-o sintezã a deportãrilor din 9 octombrie 1942 59. Încercãrile
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55 În ultimele douã numere din toamna lui 1937, ziarul îºi manifestã deschis susþinerea
în alegeri a Partidului Naþional Creºtin. Mai mult chiar, nr. 67-68 (din 20 octombrie)
apare pe prima paginã cu zvastica ºi cu „jurãmântul” romilor de a vota cu O. Goga.

56 C.S. Nicolãescu-Plopºor (1900-1968) era la acea datã secretarul general al organizaþiei
locale a Partidului Naþional Liberal-Georgist. În anul urmãtor – 1935 –, Plopºor a intrat
în conflict cu liderii þigani locali, care vor începe împotriva lui o campanie defãimã-
toare deosebit de virulentã, fiind apreciat ca „un escroc ordinar al vieþii politice ºi un
hoþ de rând al literaturii ce o dã la ivealã” (cf. „Timpul”, Craiova, IV, 1935, nr.48, 31
iulie, p.1-2). Dupã 1944 a intrat în rândurile P.C.R., devenind director al Muzeului
Olteniei, al filialei Arhivelor locale, profesor universitar, membru corespondent al
Academiei R.S.R., cunoscut îndeosebi pentru studiile sale de arheologie.

57 Vezi „Timpul”, Craiova, III, 1934, nr.42-43 (12 august), p.2. Nicolãescu-Plopºor a pub-
licat ºi câteva documente medievale despre þigani în „Arhivele Olteniei” (V, 1926,
nr.25-26).

58 Din studiile mai semnificative s-ar putea menþiona cele ale lui D. ªandru, Radu Ioanid,
Viorel Achim ºi Dorel Bancoº, invocaþi deja.

59 Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.204-205.
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unor autori de a amplifica ponderea celor obligaþi a-ºi pãrãsi þara nu par a fi lip-
site de argumente, invocând-se alte câteva deportãri ulterioare ale celor ce s-au
sustras acþiunii iniþiale (reduºi numeric, sub o sutã de persoane), dar necon-
tabilizând cifra celor reveniþi în scurt timp la domiciliile lor, deportaþi fãrã a se
fi încadrat în prevederile ordonanþelor ce reglementau acþiunea, ºi care au con-
stituit un lot consistent, de peste o mie de persoane.

Ca ºi în cazul evreilor, una din problemele de prim rang pare a fi cea a
cifrelor, ºi nu fãrã îndreptãþire. Finalmente, totul devine o chestiune de „filo-
zofie a numerelor”, care trece parcã în umbrã alte aspecte, nu mai puþin impor-
tante. Însã inflamãrile pãtimaºe trebuie sã rãmânã în afara studiilor într-adevãr
istorice, iar anexarea calvarului deportãrii þiganilor la soluþia preconizatã ºi
aplicatã populaþiei evreieºti este în mod cert forþatã, prea puþine elemente
având similaritãþi. La fel cum atitudinile autoritãþilor române faþã de cele douã
probleme au fost sensibil diferite comparativ cu celelalte state care au procla-
mat o „soluþie finalã”. 

În privinþa þiganilor deportaþi la est de Nistru nu se cunoaºte ºi nu a fost
reclamat pânã acum nici mãcar un singur caz de asasinat comis de autoritãþile
de ordine sau militare româneºti ºi germane, ca sã nu mai vorbim de un posibil
pogrom sau masacru. Se pot imputa pierderile de vieþi doar foarte proastei orga-
nizãri a deportãrii, a locurilor de primire ºi încartiruire, la care se adaugã –
fireºte – o sumã de factori specifici pe care-i vom invoca ceva mai jos pe baza
unor surse documentare autentice, care dovedesc cã autoritãþile române au fost
mereu la curent cu cele întâmplate iar reacþiile pentru ameliorarea condiþiilor
au fost minimale.

În primul rând, soluþia deportãrii þiganilor a avut cu totul alte raþiuni decât
în cazul evreilor. Evident, nu poate fi negatã conotaþia rasialã, de vreme ce
utilizarea termenului de „þigan” este permanentã în discursul epocii. Însã pre-
cizãrile se impun, stenogramele ºedinþelor Consiliului de Miniºtri oferind
elemente suficiente pentru înþelegerea deciziilor ºi soluþiilor adoptate. La 7
februarie 1941, mareºalul Antonescu semnala, dupã o altã suitã de probleme
fãrã legãturã cu subiectul nostru, un aspect „foarte dureros, al vieþii oraºelor
noastre”, mahalalele. „Din timpuri îndepãrtate – arãta conducãtorul statului –,
de când s-a desfiinþat robia, ºi mai ales dupã rãzboi, a fost o invazie a tuturor
þiganilor ºi a tuturor elementelor slabe de la sate. Tot ce nu era capabil la sate
sã ducã o muncã grea a venit la oraº, unde, prin diferite mijloace, îºi câºtigã
existenþa, fãrã sã munceascã. De aceea, în împrejurimile Bucureºtilor s-au
creat mahalale infecte ºi oameni fãrã cãpãtâi, care aþi vãzut cum au inundat
în stradã zilele trecute, când a fost rebeliunea. Au comis jafuri ºi erau pe
punctul sã dea statul peste cap”. În acest context, mareºalul conchide cã aces-
te elemente, îndeosebi þiganii, trebuie îndepãrtate din capitalã. „Soluþia – con-
tinuã el – ar fi sã aºteptãm pânã se asaneazã Bãlþile Dunãrii, ca sã facem sate
þigãneºti acolo ºi sã-i ocupãm cu pescuitul etc. Pânã atunci, trebuie însã mult
timp. O altã soluþie este sã intrãm în tratative cu marii proprietari. În Bãrãgan,
totdeauna a fost lipsã de braþe de muncã. Sã construim aceste sate, nu defini-
tiv, dar sã facem niºte case ºi barãci, organizaþie sumarã, comerþ, cârciumi etc.
Sã facem o statisticã a lor ºi sã-i ridicãm odatã, în masã, ºi sã-i ducem în acele



sate. Facem trei-patru sate, de câte 5-6000 familii, ºi instalãm acolo gardienii
împrejurul lor, sã nu poatã sã iasã” 60. 

Aºadar, „problema þiganilor” nu apare ca una strict rasialã, ca în cazul
evreilor, întãritã de legi ºi prevederi discriminatorii pe temeiul etnicitãþii, ci în
primul rând ca o chestiune de apãrare a ordinii publice ºi asanare moralã, prin
impunerea „cultului muncii”. Chiar conducãtorul statului aprecia ceva mai de-
parte cã „printre aceºti þigani sunt ºi muncitori” care trebuie lãsaþi în pace61, iar
cifra avansatã de el pentru cei care trebuie sã fie sedentarizaþi în Bãrãgan –
maxim 20.000 oameni – pãrea în epocã puþin semnificativã prin raportãrile la
statistica din 193062 ori cifrele oferite de George Potra în volumul sãu din 1939,
referitor la istoria þiganilor 63. Ideea a fost reluatã ºi în ºedinþa Consiliului de
Miniºtri din 11 martie 1941, cu ocazia discutãrii Legii muncii obligatorii, lege
ce trebuia sã aibã ca bazã principiul cã „þara trebuie sã fie redresatã”, iar acest
lucru nu se putea împlini decât „prin munca intensivã ºi coordonatã a tuturor”.
În acest context, Mihai Antonescu vedea rezolvatã ºi problema þiganilor, atât
prin scoaterea lor din capitalã sau alte mari centre urbane, cât ºi prin implicarea
infractorilor în activitãþi socialmente necesare64. 

Rezolvarea acestor probleme nu era însã deloc simplã, iar vreme de câteva
luni s-au tot cãutat diverse soluþii. Într-o primã etapã s-a urmãrit recenzarea
þiganilor din întreaga þarã, pe categorii de nomazi ºi sedentari, în cazul celor din
urmã autoritãþile fiind interesate doar de recidiviºti ºi cei fãrã ocupaþie precisã
prin care sã-ºi justifice întreþinerea în mod cinstit. Efectuarea recensãmântului
a fost hotãrâtã pentru 31 mai 1942 ºi devansat ulterior, prin ordin, la data de 25
mai65, pe baza unor planuri bine stabilite de fiecare inspectorat local de poliþie
ºi în decursul unei singure zile, pentru a nu exista cazuri de sustragere. Acþiu-
nea era necesarã întrucât nu exista la acea datã o statisticã privitoare la þigani,
pentru a se putea lua decizii cât mai adecvate. Pânã la recensãmântul general
din 1930, în statistica româneascã nu a existat noþiunea de „þigan”. Abia atunci
a fost inclusã o atare specificaþie, însã rezultatele au fost incomplete din mai
multe motive. În primul rând, autoritãþile ºi operatorii din teren au evitat de
cele mai multe ori calificarea cuiva ca „þigan” din condescenþã, termenul fiind
considerat peiorativ. Pe de altã parte, nici nu se putea stabili cu certitudine ca-
racterul etnic þigãnesc al unei persoane, fie datoritã asimilãrii sau amestecului
cu alte naþii, fie prin refuzul unora de a fi astfel catalogaþi. Sunt cunoscute
numeroase cazuri de proteste energice contra unei astfel de înregistrãri cu oca-
zia recensãmântului, mergându-se pânã la acuzaþii în instanþele judecãtoreºti
pentru insultã. În aceste împrejurãri, statistica din 1930 nu a înregistrat decât
262.501 persoane ce s-au declarat de neam þigãnesc, iar ca vorbitori ai limbii
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60 Stenogramele ºedinþelor Consiliului de Miniºtri. Guvernarea Ion Antonescu, II (ianuarie-
martie 1941), ed. M.-D. Ciucã, A. Teodorescu, B.Fl. Popovici, Bucureºti, Arhivele Na-
þionale ale României, 1998, p.181.

61 Ibidem.
62 Recensãmântul general al populaþiei României, din 29 decembrie 1930, vol. II, publicat

de Sabin Manuilã, Bucureºti, Imprimeria Naþionalã, 1938.
63 G. Potra, Contribuþiuni la istoricul þiganilor din România, p.125-126 (care indicã aproape

800.000 de membri ai Asociaþiei Generale a Þiganilor din România).
64 Stenogramele ºedinþelor Consiliului de Miniºtri. Guvernarea Ion Antonescu, II, p.593-595.
65 Cf. Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.6.



numai 101.015. Este adevãrat, în schimb, cã la recensãmântul din 1940 înregis-
trãrile s-au fãcut mai în detaliu, existând deja rudimentele unei legislaþii rasi-
ale. Însã pânã în vara anului 1942 imensul material adunat nu fusese prelucrat,
iar el numãra peste 6 milioane de formulare, cuprinzând informaþii nici pânã
azi prelucrate. De altfel, ar fi fost o muncã greu de conceput într-o þarã aflatã în
rãzboi ºi care numai pentru analizarea datelor relative la þiganii din sectoarele
agricole Institutul Central de Statisticã angajase pânã la 7 iulie 1942 peste 1000
de operatori66.

Recenzarea þiganilor la 25 mai 1942 a avut ºi un scop imediat, cu o zi înainte
expediindu-se în teritoriu – „foarte urgent” ºi „strict secret” – ordinul Preºedin-
þiei Consiliului de Miniºtri nr. 70 (din 22 mai), care stabilea mãsurile ce trebuie
executate „pentru asigurarea ordinii interne ºi eliminarea elementelor eterogene
ºi parazitare”. La punctul 1, ordonanþa prevedea ca þiganii nomazi sã fie „ime-
diat dirijaþi pe jos ºi pe drumurile cele mai scurte (...) spre Transnistria, unde
vor fi instalaþi prin grija Guvernãmântului”. La punctul 2 se solicita clasarea pe
categorii a þiganilor sedentari ºi degajarea aºezãrilor urbane ºi rurale de „toþi
þiganii parazitari, retrograzi ºi necinstiþi, pripãºiþi ºi toleraþi prin o condamna-
bilã nepãsare a conducerii treburilor noastre publice de pânã acum”. Secretul
operaþiunii era invocat tocmai pentru a „se evita sustrageri ºi agitaþii de spirite”,
ridicarea þiganilor nomazi urmând a se face „în masã ºi prin surprindere, însã
organizat ºi cu omenie” 67. Ceilalþi þigani – sedentari, dar fãrã ocupaþie – urmau
sã fie distribuiþi în þarã ºi utilizaþi la diverse munci (construcþii, fabrici de cã-
rãmizi, grãdinãrit etc), asigurându-li-se în mod obligatoriu cazarea68.

Despre felul în care s-a fãcut recenzarea aflãm, de pildã, dintr-un „plan de
lucru” al poliþiei din Bacãu: „Începând de astãzi 24 mai 1942, orele 14, se vor
închide barierele oraºului ºi nu se va mai lãsa sã intre sau sã iasã nici un þigan
din oraº, inclusiv în cursul zilei de 25”, dupã care 27 de echipe de poliþiºti ur-
mau sã înregistreze populaþia þigãneascã din perimetrul astfel circumscris, in-
terzicându-se apoi orice deplasare a acestora 69. Deportarea þiganilor nomazi s-a
desfãºurat pe parcursul a trei sãptãmâni, impunându-li-se itinerarii obligatorii,
iar Inspectoratul General al Jandarmeriei centralizând ºi contabilizând cu exac-
titate derularea acþiunii, pânã la data de 15 august ajungând în Transnistria
7958 persoane70.

A urmat apoi etapa a doua a deportãrilor, ce cuprindea evacuarea þiganilor
sedentari, „cei condamnaþi pentru orice fel de delicte, recidiviºti, pungaºi de
buzunare, pungaºii din trenuri, bâlciuri, borfaºii, precum ºi toþi aceia pentru ca-
re aveþi indicii cã trãiesc din furt”, împreunã cu familia71 (în accepþiune þigã-
neascã). Între timp, pe la mijlocul lunii august, Ion Antonescu, aflat într-o in-
specþie prin Bucureºti, a gãsit oraºul ºi „suburbanele pline de þigani”, „unii fãrã
nici un rost, alþii vânzãtori de flori, vânzãtoare de porumb fiert, femei cu bidi-
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66 Arh. St.Bucureºti, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri. Cabinet, dos. 560/1942, f.17-19.
67 Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.1-3.
68 Arh.St.Boroºani, Prefectura jud. Botoºani, dos. 99/1942, f.162.
69 Deportarea romilor în Transnistria, ed. Vasile Ionescu, Bucureºti, Edit. „Aven amentza”,

2001, p.102-103.
70 Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 166/1942, f.171-172.
71 Ibidem, dos. 126/1942, f.3.



nele pe umeri, cerºetori, copii vãxuitori de ghete în picioarele goale ºi murdari;
la Bãneasa, chiar în faþa locuinþei Domnului Mareºal, un cartier de þigani, într-o
stare de murdãrie de nedescris”72, elemente numai bune de a influenþa decizii
în sensul de mai sus. 

Operaþia de evacuare a þiganilor sedentari a fost pregãtitã pânã în detaliu de
Inspectoratul General al Jandarmeriei, fapt ce a constituit mai târziu, cu ocazia
„procesului marii trãdãri naþionale”, unul din capetele importante de acuzare a
generalului C.Z. Vasiliu, la care el a declarat, în apãrare, cã a trimite „24.000 de
oameni din toate colþurile þãrii fãrã sã faci organizare însemneazã sã-i trimiþi pe
toþi la moarte”73. ªi într-adevãr, documentele de arhivã indicã eforturi organiza-
torice deosebite, am putea spune matematice: au fost pregãtite 9 trenuri menite
a-i colecta pe þigani din cele mai importante oraºe ale þãrii, cu orare precis sta-
bilite ºi respectate, cu asigurarea hranei pe timpul transportului etc74. Operaþia
de evacuare a început la data de 12 septembrie ºi s-a încheiat în numai patru
zile, la 16 septembrie, însumând 13.176 persoane trecute în Transnistria75. 

Semnificativ este faptul cã în urma executãrii celor douã valuri de deportãri,
absolut toþi þiganii au ajuns la destinaþie, fapt confirmat de procesele verbale de
predare-primire, chiar dacã din numãrul total al acestora douã treimi o consti-
tuiau femeile ºi copii, situaþie sensibil diferitã dacã o raportãm la evacuarea
evreilor din Iaºi, de pildã, la sfârºitul lunii iunie 1941, finalizatã prin mai multe
sute de morþi76. Mai mult chiar, ulterior datei de 15 septembrie, au existat sufi-
ciente familii de þigani care au solicitat permisiunea de a pleca în Transnistria
fie în ideea cã vor fi împroprietãriþi, fie pentru a se reataºa clanului.

Ajunºi în Transnistria, þiganii – de ambele categorii – au fost organizaþi în
virtutea deciziei 3149 a guvernatorului Gh. Alexianu, care prevedea aºezarea
lor în sate, în grupuri de 150-350, sub conducerea unui lider de al lor ºi cu
obligaþia de a munci potrivit calificãrii ce o au, „fiind retribuiþi ca ºi muncitorii
locali”, iar în caz de randament superior se prevedeau bonificaþii de 30% din
valoarea surplusului. În schimb, li se limita dreptul de a pãrãsi localitatea fãrã
autorizaþia pretorului, în caz contrar fiind internaþi într-un „lagãr de represalii”
existent în fiecare judeþ77. Reglementãrilor iniþiale li s-au adãugat de-a lungul
vremii altele, în funcþie de situaþiile nou create. La 11 septembrie 1942, de pil-
dã, datoritã faptului cã împreunã cu familiile deportate au luat drumul Trans-
nistriei ºi alte persoane care nu se încadrau în ordinele iniþiale (vehiculându-se
ideea unei împroprietãriri în zonã), iar unii evacuaþi aveau rude care fãcuserã
rãzboiul sau erau mobilizaþi, se ordonã ca acestor þigani sã li se creeze o situa-
þie mai bunã, prin avantaje materiale deosebite (pãmânt, casã, locuri de muncã
mai uºoare etc), ca dovadã cã „statul nu ignorã pe cei care îºi fac cu conºtiinþã
datoria cãtre þarã”78.

Numai cã ceea ce s-a preconizat iniþial de cãtre autoritãþi a devenit aproape
imediat dupã încheierea operaþiunilor de deportare sursa unor drame care
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75 Ibidem, f.204-205.
76 R. Ioanid, Evreii sub regimul Antonescu, p.107-113.
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anevoie ar putea fi surprinse în doar câteva rânduri. La numai câteva sãp-
tãmâni, din luna octombrie 1942, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri, Inspec-
toratele generale de jandarmi ºi poliþie, prefecturile judeþene au fost asaltate de
o sumedenie de petiþionari care solicitau readucerea în þarã a diverselor rude
expulzate în Transnistria. Mare parte din aceste cereri constituie „minibiografii”
ale þiganilor anonimi, care în fond trãiserã ca veritabili români, perfect asimi-
laþi ºi activi în momentele cruciale ale þãrii: participanþi la rãzboiul balcanic din
1913, la prima mare conflagraþie mondialã, fuseserã rãniþi sau mutilaþi, primise-
rã decoraþii ºi înalte ordine militare, au fost împroprietãriþi, aveau acum pro-
priile afaceri prospere etc, etc. Toate aceste solicitãri ascundeau drame famil-
iale, mai puþin înþelese iniþial de autoritãþi, pentru care accepþiunea de familie
în sens juridic nu se potrivea cu cea a þiganilor, ca sã dãm un singur exemplu.
Pe de altã parte, rãsfoind listele cu cei trimiºi dincolo de Nistru, constaþi exis-
tenþa unui univers infracþional cât se poate de divers ºi incomod pentru oa-
menii de rând, pe care autoritãþile au încercat sã-i protejeze recurgând la soluþia
deportãrii, dar numai a „þiganilor”!

Cu toate acestea, în urma nenumãratelor plângeri înaintate de þigani ºi veri-
ficate de autoritãþi, generalul C.Z. Vasiliu constata cã „majoritatea lor erau înte-
meiate, dovedindu-se prin aceasta lipsa de conºtiinciozitate ºi înþelegere a orga-
nelor subalterne în executarea unui ordin”, drept pentru care solicitã o reve-
rificare a tuturor deportaþilor ºi îndreptarea nedreptãþilor sãvârºite79. La anoma-
liile reclamate, evident, au contribuit chiar þiganii. Datoritã diverselor zvonuri
conform cãrora vor fi împroprietãriþi în Transnistria, mulþi din ei s-au îmbarcat
clandestin în trenurile destinate deportaþilor de facto, unii declarând mincinos
cã sunt autorii unor infracþiuni, numai sã fie trecuþi în categoria „evacuabililor”.
Alþii, de regulã cei mobilizaþi, au înscenat cãsãtorii false cu femei destinate de-
portãrii numai pentru a avea motiv de a scãpa de serviciul militar etc80. În con-
secinþã, pentru a se stabili cu certitudine situaþia þiganilor evacuaþi în Trans-
nistria ºi a rezolva reclamaþiile, s-au alcãtuit trei comisii care trebuiau sã trieze
pe cei ce se cuveneau sã revinã în þarã (un total de 7.341 de cereri)81, lucrare fi-
nalizatã pânã la Crãciunul anului 1942, ºi sã constate condiþiile de viaþã ale ce-
lor deportaþi, cu propuneri pentru ameliorarea lor. Cert este faptul cã rezultatele
cercetãrilor nu au rãmas fãrã finalitate, începând cu luna ianuarie 1943 mai
mulþi þigani reîntorcându-se în þarã, operaþiune sistatã ºi recontinuatã de mai
multe ori datoritã riscurilor de a se declanºa o epidemie de tifos exantematic.

Cu voie sau fãrã voie deportaþi în Transnistria, þiganii au aflat aici condiþii
de existenþã departe de nãdejdile lor ºi intenþiile autoritãþilor. Dãrile de seamã
ºi rapoartele instituþiilor de ordine menþionau cã starea de spirit a populaþiei
bãºtinaºe din Transnistria (ucrainieni) este bunã, acomodându-se cu ocupaþia
româneascã ºi fãrã regretul de a fi scãpat de regimul sovietic, cu excepþia
aºezãrilor unde au fost încartiruiþi þiganii, care au reuºit sã impunã prin con-
duita lor un regim de teamã ºi dezordine. De pildã, cei plasaþi în judeþul Ocea-
cov, fie prin sate cu ucrainieni, fie în niºte foste cazãrmi, au constituit o mare
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problemã pentru autoritãþi. „Din cauzã cã nu li s-a dat lemne sau alt combus-
tibil pentru fierberea hranei ºi încãlzit – menþioneazã un raport din 5 decem-
brie 1942 –, þiganii au devastat aproape toatã partea lemnoasã  a clãdirilor [...]
ºi le-au pus pe foc”. Fiind iarnã ºi neputând fi lãsaþi în respectivele incinte,
„prin faptul cã sunt dezbrãcaþi într-un aºa hal cã sunt de plâns”, autoritãþile au
decis sã fie cazaþi prin comunele din apropiere, ucrainienii fiind mutaþi într-o
jumãtate a localitãþii, iar în cealaltã jumãtate þiganii, dupã ce vor fi deparazi-
taþi. Transportaþi în cãruþe, datoritã slãbiciunii fizice ºi a frigului, dintr-un lot
de 300 þigani mutaþi, pe drum au murit 4. Au ajuns în aceastã stare, în numai
trei luni, datoritã hranei insuficiente ce o primeau (400 gr. pâine cei care
munceau, 200 gr. bãtrânii ºi copii, puþini cartofi ºi arareori peºte sãrat). „Din
cauza proastei alimentãri – menþioneazã raportul citat –, þiganii [...] au slãbit
într-atât cã au ajuns numai schelete. Zilnic mureau – mai ales în ultimul timp –
câte 10-15 þigani. Erau plini de paraziþi. Vizita medicalã nu li se fãcea deloc,
iar medicamente nu aveau. Sunt goi, fãrã haine pe ei, iar rufãria ºi încãlþãmin-
tea le lipseºte de asemenea completamente. Sunt femei a cãror corp (partea in-
ferioarã) este gol în adevãratul sens al cuvântului. [...] În general situaþia þiga-
nilor este groaznicã ºi aproape de neînchipuit. Din cauza mizeriei, mulþi din-
tre ei au ajuns niºte umbre ºi aproape sãlbateci. Aceastã stare a lor se datoreºte
din cauza relei cazãri ºi alimentãri, precum ºi a frigului. Din cauza foametei la
care sunt supuºi, i-au speriat pe ucrainieni cu furturile”. Iar raportul fãcea toto-
datã un bilanþ cutremurãtor: numai în judeþul Oceacov, pânã la 25 noiembrie
1942 au murit 309 þigani. De aceea, ºi nemulþumirile semnalate, mulþi þigani
cinstiþi rãmânând sã trãiascã în asemenea condiþii, în vreme ce veritabilii in-
fractori reuºeau prin diverse mijloace sã se reîntoarcã în þarã. Mai mult chiar,
printre þiganii aflaþi în suferinþã aici se gãseau ºi 62 familii de români ºi 6 de
turci ridicate din eroare 82.

Informaþii similare, dar cu un plus de date concrete, aflãm ºi din Memoriul
unei comisii a Inspectoratului General de Jandarmerie, din 21 decembrie 1942,
pentru zona Covaliovca, din care rezultã nepãsarea autoritãþilor locale în ce pri-
veºte situaþia þiganilor. În afara faptului cã aceºtia erau nesupravegheaþi, depla-
sându-se în deplinã libertate ºi sãvârºind tot felul de infracþiuni, condiþiile de
încartiruire erau ºi ele greu de închipuit: în Covaliocva 1100 persoane ocupau
54 de case din care fuseserã evacuaþi ucrainienii; la Androtefca, pendinte de
prima localitate, 3500 de þigani stãteau în 122 case etc – cu alte cuvinte, la o
casã cu 2-3 camere reveneau cam 30-40 de persoane (o camerã având în cazul
cel mai fericit 3 x 4 m.). Marea problemã era ºi aici hrana, necãpãtând nimic
vreme de 4 ºi chiar 8 zile. De aceea, conchidea Memoriul , „s-a furat pânã în pre-
zent de cãtre þigani, de pe câmp ºi de prin curþile locuitorilor, circa 20-25 hec-
tare de porumb, 7 vite, 5 porci, numeroase pãsãri ºi alte alimente [...], dar totuºi
au murit de foame ºi de mizerie circa 200 persoane ºi zilnic mor între 5-10 per-
soane”. Din aceastã cauzã, localnicii au fost nevoiþi sã angajeze paznici ºi „nu
rareori aceste gãrzi au maltratat pânã la sânge pe þiganii prinºi la furturi”83.
Astfel de informaþii ºi descrieri se gãsesc în mai toate rapoartele ºi dãrile de sea-
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mã trimise lunar la Bucureºti, oferind un tablou cât mai aproape de realitãþile
din Transnistria.

Starea de lucruri prezentatã sumar mai sus a ºi fost cauza ce a determinat
pe mulþi þigani sã facã tot posibilul pentru a reveni în þarã, de la falsificarea
autorizaþiilor necesare oricãrei asemenea deplasãri pânã la cele mai neaºtep-
tate ºi ingenioase ºiretlicuri. Dacã în cazul primului exemplu, lucrurile pãreau
mai simplu de realizat, mita datã anumitor autoritãþi putând oricând procura
o autorizaþie de reîntoarcere (care apoi, prin fals, putea fi utilizatã de zeci de
persoane), alþi þigani au trecut prin veritabile aventuri, nu de puþine ori cu
complicitatea dezinteresatã a unor ofiþeri sau soldaþi ai armatei ori jan-
darmeriei. Ana Cârpaci, de pildã, a plecat din Transnistria cu puþin înainte de
Crãciunul anului 1942, având parte de o întoarcere fãrã mari emoþii. „Am ple-
cat de acolo mai mulþi, vreo 60 inºi – relateazã ea –, oameni ºi muieri, fiindcã
un domn cãpitan care ne împãrþea mâncarea a zis cã dacã putem sã scãpãm,
sã ne ducem care unde putem sã nu murim de foame”. A plecat spre Odessa,
unde s-a urcat într-un tren de persoane, ajungând finalmente la Bucureºti.
Absolut toþi controlorii de bilete s-au arãtat mai mult decât înþelegãtori, iar
mulþi pasageri le-au dãruit bani ºi alimente84. Alþi þigani au revenit cu sprijinul
unor soldaþi, ascunºi într-un avion transportat pe cãile ferate85. Câteva femei,
„pe când descãrcau mangal în gara Trihate (Transnistria), a trecut un tren mili-
tar spre þarã ºi ele au început a plânge. Ostaºii, întrebându-le de unde sunt ºi
aflând cã sunt din România, le-a luat ºi pe ele în tren, aducându-le pânã la
Mãrãºeºti”, iar de acolo pânã la Roman au mers pe jos86. Iar asemenea exemple
sunt nenumãrate ºi ar putea constitui subiectul unor studii speciale.

În mod cert, iniþiativa factorilor de decizie din România acelor ani de a
deporta pe toþi þiganii nomazi (în speranþa sedentarizãrii lor, dar în afara
graniþelor) ºi, parþial, pe cei nenomazi, dar care reprezentau un pericol pentru
ordinea ºi siguranþa internã, s-a dovedit a fi o acþiune prost organizatã final-
mente ºi care nu a rezolvat mai nimic din intenþiile guvernanþilor. Evident, nu
insistãm aici asupra aspectului moral al acþiunii, asupra cãruia istoria ºi-a dat
deja verdictul. Politica antiþigãneascã promovatã de regimul I. Antonescu se
înscrie într-un lung ºir de atitudini discriminatorii pe criterii rasiale nicicum
justificabile. Aºa cum se va constata ºi din lectura documentelor incluse în
acest volum, acþiunea deportãrii ºi internãrii þiganilor în ghetouri era departe de
ideea unei „soluþii intermediare”, generând suferinþe greu de imaginat ºi traume
à la longue.

Iatã de ce subiectul rãmâne încã deschis pentru ulterioare analize din varii
perspective, cartea care apare acum fiind doar un început în direcþia publicãrii
de documente relative la istoria þiganilor de dupã 1919. Noi ºi noi surse docu-
mentare îºi aºteaptã editorii, chiar noi intenþionând a duce efortul mai departe
printr-un volum consacrat istoriei acestei etnii în timpul regimului comunist. 

Lucian Nastasã

84 Ibidem, dos. 130/1942, vol. I, f.85-86.
85 Ibidem, vol. II, f.70.
86 Ibidem, f.79.



NOTÃ ASUPRA EDIÞIEI

Volumul de faþã cautã sã reuneascã într-o manierã reprezentativã docu-
mente relative la istoria þiganilor din România în intervalul 1919-1944. 

Identificarea ºi selecþia materialelor arhivistice a constituit o problemã deloc
simplã din cel puþin douã motive. Pe de o parte, în perioada interbelicã þiganii
nu erau priviþi ca o etnie distinctã ºi din acest motiv identificarea documentelor
relative la ei pe baza inventarelor arhivistice s-a dovedit o acþiune dificilã; pe
de altã parte, din 1942, când s-a pus în practicã soluþia deportãrii lor în Trans-
nistria, sursele abundã ºi sunt de o mare întindere ºi complexitate. În acest con-
text, s-a impus o selecþie destul de severã a materialului documentar din anii
celui de-al doilea rãzboi mondial atât sub aspect calitativ, dar ºi cantitativ, date
fiind limitele pe care ar trebui sã le aibã totuºi un volum tipãrit. În selecþia
materialului am urmãrit în primul rând sã furnizãm toate acele documente care
pot contribui, într-o manierã reprezentativã, la reconstituirea istoriei acestei
etnii. Principiul ce ne-a cãlãuzit a fost acela de a acoperi o tipologie cât mai
diversã de probleme. De aceea, ne asumãm ºi responsabilitatea pentru even-
tualele lipsuri ce vor fi invocate de posibilii comentatori, pe care i-am dori mult
mai abili decât noi în a gestiona o asemenea cantitate de informaþie. Între mai
multe opþiuni pãgubitoare (în primul rând de a nu publica nimic), am ales pe
cea mai puþin dãunãtoare: o culegere de documente cât de cât articulatã ºi co-
erentã pe aceastã temã. Volumul nu poate ºi nici nu ºi-a propus sã acopere în
totalitate o temã atât de complexã. 

Aºadar, departe de a fi exhaustiv, volumul se doreºte un stimul pentru abor-
darea unui domeniu neglijat al istoriei României ºi al comunitãþii romilor de
aici. El vine sã se adauge mai vechiului efort restitutiv al lui G. Potra (Contribu-
þiuni la istoricul þiganilor din România, Bucureºti, Fundaþia Regele Carol I, 1939)
ºi foarte recentului travaliu al lui Vasile Ionescu (Deportarea romilor în Trans-
nistria. De la Auschwitz la Bug, Bucureºti, Edit. Aven amentza”, 2001), deºi câte-
va documente tipãrite de cel din urmã se regãsesc ºi la noi din cel puþin douã
motive: pe de o parte, am intenþionat sã oferim un volum coerent de documente
care sã acopere intervalul de timp menþionat; pe de alta, editorul amintit citeazã
uneori fonduri documentare aflate la Fundaþia „Aven amentza”, în fotocopii,
fãrã a indica ºi corespondentul din arhivele publice naþionale. De altfel, editorii
volumului de faþã vor rãmâne cu regretul cã au aflat mult prea târziu de efortu-
rile lui Vasile Ionescu de a pregãti un tom asemãnãtor, când aveam deja totul
pregãtit pentru tipar, întrucât colaborãrile în astfel de iniþiative nu pot fi decât
benefice. 
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Documentele au fost rânduite cronologic, astfel încât lectura sã poatã con-
duce la o imagine cât mai fidelã a istoriei romilor de-a lungul perioadei invo-
cate. La transcrierea materialelor arhivistice s-a avut în vedere normele actuale
ale textologiei, respectându-se cât mai fidel faptele de limbã ºi actualizând
ortografia. Erorile provenite din lapsus calami ºi punctuaþia au fost îndreptate
tacit. Abrevierile utilizate iniþial în documente au fost pãstrate aidoma, dacã
coincid cu cele de azi, iar atunci când ele ies din tipicul nostru, le-am întregit
doar când au apãrut prima oarã. Cum e ºi firesc, inconsecvenþele în abrevieri
sunt cât se poate de fireºti de vreme ce emitenþii sunt de o asemenea diversi-
tate. De asemenea, fãrã a semnala în vreun fel, am corectat erorile strecurate în
numele proprii ale diverselor persoane invocate, multe din rapoartele auto-
ritãþilor neglijând acest aspect. Nu am îndreptat însã numele unuia din liderii
þiganilor, Lãzãrescu-Lãzuricã, care apare sub diverse forme ortografice: Lãzu-
rescu, Lãzureanu etc, întrucât chiar el manifesta inconsecvenþã în utilizarea nu-
melui. Întregirile noastre au fost marcate prin paranteze drepte. Aceleaºi sem-
ne au fost utilizate ºi pentru indicarea omisiunilor dintr-un anume document,
acestea neavând legãturã cu tematica volumului.

Notele editorului, aºezate la sfârºitul fiecãrui document (dupã indicaþia sur-
sei), sunt minime ºi au drept scop de a oferi lãmuriri asupra contextului istoric
ori asupra unor persoane sau evenimente ce solicitau aceasta.

Totodatã, au mai fost incluse în volum, într-un capitol de Anexe, câteva mãr-
turii ale supravieþuitorilor din Transnistria (culese de Andrea Varga), mult prea
interesante pentru a nu fi recuperate într-un asemenea context. Câteva facsimi-
le, hãrþi, ilustraþii ºi un indice de nume vor încheia volumul, pe care îl dorim
nu numai atractiv, dar ºi interesant sub aspectul conþinutului.

Structura volumului, selecþia ºi prelucrarea materialelor, notele de editor ºi
rezumatele documentelor au fost concepute de Lucian Nastasã.

Anevoie de surmontat a fost dilema utilizãrii în titlul cãrþii a termenului de
„þigan” sau a celui de „rom”. Am optat pentru prima noþiune, întrucât aceasta
este atestatã istoric încã din sec. XIII, iar documentele din volumul de faþã in-
dicã clar folosirea ei în exclusivitate pânã în anul 1933. Pe de altã parte, evita-
rea termenului de „rom” s-a întemeiat ºi pe faptul cã sintagma „Romii din Ro-
mânia” poartã cu sine o expresie verbalã mult prea rezonantã.

Nu putem încheia fãrã a ne exprima gratitudinea faþã de Centrul pentru
Resurse ºi Diversitate Etnoculturalã din Cluj, în mod deosebit faþã de Levente
Salat ºi Gábor Ádám, care au pus în lucru ample programe culturale ºi sociale
pentru valorificarea multiculturalitãþii în spaþiul românesc.

Un gând aparte de mulþumire îl îndreptãm spre Andreea Andreescu, care
cu o pasiune de-a dreptul debordantã a acceptat implicarea în realizarea aces-
tui volum, fãcând o muncã de documentare copleºitoare. De aceea, poate ar fi
meritat sã figureze chiar printre editori. Însã tinereþea ºi destoinicia ei o vor rãs-
plãti pe viitor mai mult decât o putem face noi.

26



LISTA DOCUMENTELOR

1. 1. 1919 iulie 30. Cluj1919 iulie 30. Cluj: Þiganii muzicanþi din Cluj sunt nemulþumiþi de
prezenþa în oraº a celor din provincie, care le fac concurenþã ºi le diminu-
eazã veniturile. Cer expulzarea acestora.

2. 2. 1919. Cluj1919. Cluj: Þiganul Öttvös Miháj reclamã pe muzicanþii din afara Clujului,
care îi fac concurenþã neloaialã.

3. 3. 1922 ianuarie 19. Aiton (jud.Cluj)1922 ianuarie 19. Aiton (jud.Cluj): Prezenþa þiganilor corturari în localitate
constituie un pericol pentru populaþie. Se cere îndepãrtarea lor.

4. 4. 1922 februarie 25. Cluj1922 februarie 25. Cluj: Decizie a Prefecturii judeþului Cojocna de expul-
zare a þiganilor nomazi de pe teritoriul acestei unitãþi administrative.

5. 5. 1922 martie 2. Cluj1922 martie 2. Cluj: Studiu despre „Chestiunea þiganilor din Transilvania”,
însoþit de o adresã ce menþiona intenþia guvernului maghiar din 1914 de a
transforma cetatea Fãgãraºului într-o instituþie de cazare ºi educare a aces-
tora, ca mijloc de asimilare.

6. 6. 1922 martie 4. Sãrmaº (jud.Cluj)1922 martie 4. Sãrmaº (jud.Cluj): Ordinul de expulzare a caravanelor de
þigani nomazi din cuprinsul plasei Sãrmaº, cu verificarea averii mobile a
acestora.

7. 7. 1922 aprilie 26. Cluj1922 aprilie 26. Cluj: Evacuarea þiganilor din grotele de pe „Fellegvár”
(Cluj), dupã ce au fost deparazitaþi.

8. 8. 1922 mai 18. Cluj1922 mai 18. Cluj: Mutarea þiganilor nomazi stabiliþi în afara comuniei
Sânpaul, lângã ºoseaua naþionalã, în interiorul localitãþii, pentru a fi su-
pravegheaþi mai uºor.

9. 9. 1922 mai 30. Cluj1922 mai 30. Cluj: Intervenþie a Oficiului Sanitar Urban pentru înde-
pãrtarea þiganilor din zona unde sunt depozitate gunoaiele oraºului, pen-
tru a se evita rãspândirea bolilor contagioase.

10. 10. 1922 iunie 26. Bucureºti1922 iunie 26. Bucureºti: Luarea de mãsuri pentru a împiedica deplasarea
þiganilor nomazi prin þarã ºi rãspândirea tifosului exantematic.

11. 11. 1923 februarie 6. Cluj1923 februarie 6. Cluj: Plângere a locuitorilor din zona „Fellegvár” contra
þiganilor stabiliþi aici, sursã de mizerie ºi boli contagioase.

12. 12. 1924 martie. Cluj1924 martie. Cluj: Serviciul epidemiilor din judeþ atenþioneazã Prefectura
asupra pericolului deplasãrii nomazilor dintr-o localitate în alta, în ceea ce
priveºte rãspândirea tifosului exantematic.

13. 13. 1928 iulie 30. Oradea1928 iulie 30. Oradea: Informare fãcutã de Poliþia din Oradea despre
intenþia statului ungar de a trimite peste graniþe pe toþi þiganii nomazi. Se
cere luarea de mãsuri pentru a împiedica acest lucru, dat fiind pericolul
pentru liniºtea ºi siguranþa publicã.
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14. 14. 1928 octombrie 22. Bucureºti1928 octombrie 22. Bucureºti: Societatea pentru Protecþia Animalelor
semnaleazã obiceiul unor þigani de a umbla cu urºi prin localitãþi, oferind
spectacole în cadrul cãrora animalele au de suferit. Solicitã oprirea unei
astfel de îndeletniciri.

15. 15. 1929 ianuarie 21. Cluj1929 ianuarie 21. Cluj: Profesorul universitar Romul Vuia, directorul Mu-
zeului Etnografic al Ardealului, intervine în favoarea unui þigan stabilit
într-una din grotele de pe „Cetãþuia”, acesta asigurând protecþia monu-
mentului.

16. 16. 1930 aprilie 4. Bucureºti1930 aprilie 4. Bucureºti: Protestul în capitalã a unui grup de þigani lãutari
contra prezenþei în þarã a muzicanþilor strãini.

17. 17. 1932 aprilie 14. Cluj1932 aprilie 14. Cluj: Plângerea locuitorilor dintr-un cartier clujean îm-
potriva comportamentului þiganilor stabiliþi acolo. Se solicitã mutarea
acestora. 

18. 18. 1932 aprilie 21. Cluj1932 aprilie 21. Cluj: Solicitarea romilor din „Colonia Þiganilor” de a li se
atribui un alt loc de aºezare, întrucât actualul amplasament este adeseori
inundat de revãrsarea râurilor Someº ºi Nãdaº.

19. 19. 1933 martie 4. Bucureºti1933 martie 4. Bucureºti: Vizita preºedintelui sindicatului muzicanþilor
din România, N. Niculescu, la Brãila ºi prin alte oraºe din Moldova în ve-
derea afilierii diverselor asociaþii de profil la un organism central.

20. 20. 1933 aprilie 24. Cluj1933 aprilie 24. Cluj: Solicitarea voievodului din „Colonia Þiganilor” de a
se atribui comunitãþii un alt teren, la periferia oraºului, pentru familiile
care au avut de suferit în urma inundaþiilor.

21. 21. 1933 septembrie 1. Bucureºti1933 septembrie 1. Bucureºti: Referat asupra „Asociaþiei Generale a Þiga-
nilor din România”, întemeiatã din iniþiativa arhimandritului Calinic I.
Popp ªerboianu. Sunt prezentate scopurile asociaþiei, numãrul de membri,
venituri etc. Documentul este însoþit de un „Apel cãtre toþi þiganii din
România”.

22. 22. 1933 septembrie 13. Craiova1933 septembrie 13. Craiova: Adunare la sediul din Craiova a Asociaþiei
Þiganilor din România pentru diverse probleme organizatorice.

23. 23. 1933 septembrie 14. Craiova1933 septembrie 14. Craiova: Adunarea þiganilor din Corabia pentru a înfi-
inþa o Societate de ajutor reciproc. 

24. 24. 1933 septembrie 30. Bucureºti1933 septembrie 30. Bucureºti: Referat cu privire la cele douã organizaþii
ale þiganilor („Asociaþia Generalã” ºi „Uniunea Generalã”) ºi a rivalitãþii
dintre ele. Sunt prezentaþi liderii ºi obiectivele acestor organizaþii. Infor-
marea are scopul de a oferi autoritãþilor o imagine a situaþiei, pornind de
la solicitarea „Asociaþiei” de a i se permite convocarea la Bucureºti a unui
congres naþional.

25. 25. 1933 septembrie. Bucureºti1933 septembrie. Bucureºti: Chemare la adunarea organizatã de Asociaþia
Generalã a Þiganilor la Bucureºti, în 8 octombrie.

26. 26. 1933 octombrie 5. Bucureºti1933 octombrie 5. Bucureºti: Consiliul Central Bisericesc al Patriarhiei
Române recunoaºte ca preºedinte al Uniunii Generale a Romilor pe G.A.
Lãzãrescu-Lãzuricã.

27. 27. 1933 octombrie [6]. Bucureºti1933 octombrie [6]. Bucureºti: Chemare la primul congres al romilor, ce va
avea loc la Bucureºti în 8 octombrie, prezentându-se sumar programul ºi
intenþiile Uniunii Generale a Romilor. 

28. 28. 1933 octombrie 7. Bucureºti1933 octombrie 7. Bucureºti: Notã asupra congresului Uniunii Generale a
Romilor din 8 octombrie, la iniþiativa lui G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã ºi cu
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susþinerea Patriarhiei. Este prezentat programul ce va fi dezvoltat de
Lãzãrescu în discursul sãu în faþa romilor din Capitalã ºi din provincie.

29. 29. 1933 octombrie 9. Bucureºti1933 octombrie 9. Bucureºti: Scrisoare adresatã de G.A. Lãzãrescu prefec-
tului poliþiei Bucureºti, în care îºi motiveazã dreptul de a fi recunoscut ca
preºedinte al Uniunii Generale a Romilor, aducând totodatã acuzaþii arhi-
mandritului Calinic Popp ªerboianu, considerat un impostor.

30. 30. 1933 octombrie 9. Bucureºti1933 octombrie 9. Bucureºti: Notã relativã la despãrþirea celor doi lideri ai
Uniunii, G.A. Lãzãrescu ºi Calinic Popp ªerboianu, invocându-se ºi moti-
vele, în principal de naturã politicã.

31. 31. 1933 octombrie 10. Bucureºti1933 octombrie 10. Bucureºti: Descrierea desfãºurãrii congresului romilor
din 8 octombrie. În anexã este prezentatã o „Moþiune”, prin care se pro-
clamã solidaritatea participanþilor cu G.A. Lãzãrescu, ºi telegrama adresatã
Regelui. 

32. 32. 1933 octombrie 13. Bucureºti1933 octombrie 13. Bucureºti: Referat asupra sciziunii în rândul organizaþiei
romilor, pe de o parte C. Popp ªerboianu, pe de alta G.A. Lãzãrescu. Romii
nu sunt încã hotãrâþi de partea cãruia sã treacã ºi de aceea se recomandã a
se aproba lui ªerboianu þinerea unei întruniri la 15 octombrie.

33. 33. 1933 octombrie 14. Bucureºti1933 octombrie 14. Bucureºti: Calinic Popp ªerboianu solicitã autorizaþie
pentru întrunirea membrilor Asociaþiei Generale a Þiganilor din România,
proiectatã a avea loc la Bucureºti în 15 octombrie.

34. 34. 1933 octombrie 14. Bucureºti1933 octombrie 14. Bucureºti: Referat întocmit de Direcþia Generalã a Po-
liþiei pe marginea Asociaþiei Generale a Þiganilor ºi a sciziunii dintre C.
Popp ªerboianu ºi G.A. Lãzãrescu.

35. 35. 1933 octombrie 17. Bucureºti1933 octombrie 17. Bucureºti: Lãmuriri înaintate raportorului permanent al
Comisiei internaþionale de poliþie criminalã de la Viena în ceea ce priveºte
existenþa în România a douã organizaþii ale romilor, în vederea con-
tracarãrii unor false informaþii apãrute în „Neues Wiener Tageblatt”.

36. 36. 1933 noiembrie 5. Bucureºti1933 noiembrie 5. Bucureºti: Notã asupra obiectivelor ºi organizãrii Aso-
ciaþiei Generale a Þiganilor de sub conducerea lui Calinic Popp ªerboianu.

37. 37. 1933 noiembrie 8. Bucureºti1933 noiembrie 8. Bucureºti: Prefectul de Bucureºti este înºtiinþat cã a fost
ales membru consilier de onoare al Uniunii Generale a Romilor.

38. 38. 1933 noiembrie 16. Bucureºti1933 noiembrie 16. Bucureºti: Statutul ºi Regulamentul Uniunii Generale
a Romilor din România. În anexã, actul de autentificare prin notariat.

39. 39. 1933 decembrie 4. Bucureºti1933 decembrie 4. Bucureºti: Relatarea desfãºurãrii celor douã întruniri
ale Asociaþiei romilor de sub conducerea lui G.A. Lãzãrescu, din Bucureºti
(3 decembrie).

40. 40. 1934 ianuarie 9. Bucureºti1934 ianuarie 9. Bucureºti: Referat prin care se recomandã neacordarea de
personalitate juridicã Uniunii Generale a Romilor, întrucât nu sunt înde-
plinite condiþiile prevãzute de lege.

41. 41. 1934 martie. Bucureºti1934 martie. Bucureºti: Anunþul organizãrii primului festival artistic-cul-
tural al romilor, cu þinerea de conferinþe, spectacol de teatru, defilare, con-
certe de muzicã, prezentarea diverselor obiceiuri tradiþionale etc.

42. 42. 1934 martie 27. Bucureºti1934 martie 27. Bucureºti: Se revine cu un nou referat prin care se reco-
mandã neacordarea de personalitate juridicã Uniunii Generale a Romilor,
întrucât nu sunt îndeplinite condiþiile prevãzute de lege.

43. 43. 1934 mai 14. Bucureºti1934 mai 14. Bucureºti: Informare asupra Asociaþiei artiºtilor instrumen-
tiºti ºi lãutari din Piteºti, care solicitã recunoaºterea ca persoanã juridicã.

29



44. 44. 1934 mai 29. Huedin1934 mai 29. Huedin: Primãria oraºului solicitã prefecturii repartizarea pe
întreg judeþul a celor 38 familii de þigani nomazi stabiliþi la periferia
Huedinului.

45. 45. 1934 mai 30. Cluj1934 mai 30. Cluj: Informare asupra vizitei fãcute la Blaj de fruntaºii
Uniunii Romilor, sub conducerea lui G.A. Lãzãrescu, ºi alegerea preºedin-
telui filialei Târnava Micã.

46. 46. 1934 mai 31. Bucureºti1934 mai 31. Bucureºti: Se anunþã demisia din fruntea Uniunii Generale a
Romilor a lui G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã ºi alegerea ca preºedinte a lui G.
Niculescu. În anexã, demisia celui dintâi.

47. 47. 1934 mai 31. Cluj1934 mai 31. Cluj: Descrierea desfãºurãrii congresului romilor de la Me-
diaº, la care a participat ºi „voievodul” G.A. Lãzãrescu.

48. 48. 1934 mai. Bucureºti1934 mai. Bucureºti: Înºtiinþare adresatã de G. Niculescu tuturor romilor
în ceea ce priveºte statutul actual al lui G.A. Lãzãrescu ºi a calomniilor pe
care le difuzeazã.

49. 49. 1934 iunie 21. Cluj1934 iunie 21. Cluj: Adunarea de constituire a comitetului local din
Târnãveni al Uniunii Romilor. Relatarea desfãºurãrii evenimentului, a dis-
cursurilor þinute, participanþi etc.

50. 50. 1934 iulie 15. Cluj1934 iulie 15. Cluj: Notã telefonicã asupra adunãrii Uniunii Romilor la
Blaj, în prezenþa lui G.A. Lãzãrescu ºi Andrei Zima, preºedintele organi-
zaþiilor din Transilvania.

51. 51. 1934 august 7. Cluj1934 august 7. Cluj: Descriere în amãnunt a desfãºurãrii adunãrii de la Blaj
a romilor din jud. Târnava Micã, cu rezumarea conþinutului discursurilor
ce s-au þinut.

52. 52. 1934 august 11. Bucureºti1934 august 11. Bucureºti : Statutul ºi regulamentul Asociaþiei Generale a
Romilor din România, al cãrui preºedinte este Gh. Niculescu. În anexã,
sentinþa tribunalului de acordare a personalitãþii juridice. 

53. 53. 1934 august 13. Turnu Severin1934 august 13. Turnu Severin : Raport asupra serbãrii câmpeneºti organi-
zatã de Uniunea Generalã a Romilor în localitate, printre alþii participând
preºedintele G. Niculescu ºi deputatul M. Vârvoreanu.

54. 54. 1934 septembrie 7. 1934 septembrie 7. BucureºtiBucureºti: Consiliul Bisericesc al Patriarhiei informea-
zã cã au fost retrase cãrþile ºi titlurile de misionari ale lui Gh. Niculescu, N.
Niculescu ºi C. Alexandrescu, deoarece au promovat dezbinarea romilor.

55. 55. 1934 septembrie. Sibiu1934 septembrie. Sibiu: Chemare de participare la congresul general al
romilor din jud. Sibiu, organizat sub preºedinþia lui C.I. Popp ªerboianu ºi
G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã.

56. 56. 1934 septembrie 12. Bucureºti1934 septembrie 12. Bucureºti: Scrisoare adresatã de C.I. Popp ªerboianu
lui G. Niculescu, prin care cel dintâi se disociazã de G.A. Lãzãrescu ºi afir-
mã cã miºcarea de organizare a romilor iniþiatã de el nu urmãreºte scopuri
politice ori confesionale.

57. 57. 1934 septembrie 16. Clu1934 septembrie 16. Cluj: Informare asupra Congresului Uniunii Generale
a Romilor, filiala Sibiu, cu rezumarea conþinutului discursurilor.

58. 58. 1934 septembrie 17. Satu Mare1934 septembrie 17. Satu Mare: Medicul veterinar Gh. Predescu reclamã
pe G.A. Lãzãrescu cã ar fi încasat taxa de însciere în Uniune fãrã a elibera
chitanþã. 

59. 59. 1934 septembrie 19. Cluj1934 septembrie 19. Cluj : Se anunþã pregãtirea unui congres al romilor la
Sighiºoara, în anexã fiind prezentat programul ºi participanþii.
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60. 60. 1934 septembrie 20. Bucureºti1934 septembrie 20. Bucureºti: Aviz favorabil din partea Ministerului
muncii, sãnãtãþii ºi ocrotirilor sociale de a se recunoaºte personalitatea
juridicã Uniunii Generale a Romilor, cu condiþia de schimbare a titulaturii
în Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor.

61. 61. 1934 septembrie 25. Bucureºti1934 septembrie 25. Bucureºti: Ordin al ministrului de Interne I. Inculeþ
referitor la modul de eliberare de cãtre autoritãþile locale a actelor de iden-
titate pentru romi.

62. 62. 1934 septembrie 26. Cluj1934 septembrie 26. Cluj: Descrierea desfãºurãrii adunãrii romilor de la
Sighiºoara, cu rezumate ale discursurilor ºi numele celor aleºi în fruntea
organizaþiei de Târnava Mare.

63. 63. 1934 septembrie 28. Bucureºti1934 septembrie 28. Bucureºti: Raport favorabil al prefectului Capitalei
asupra actelor constitutive ale Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din
România.

64. 64. 1934 octombrie 2. Bucureºti1934 octombrie 2. Bucureºti: Ministerul de Interne interzice Uniunii dizi-
dente a lui G.A. Lãzãrescu de a þine o întrunire publicã, neavând recu-
noaºtere juridicã.

65. 65. 1934 octombrie 5. Cernãuþi1934 octombrie 5. Cernãuþi: Descrierea desfãºurãrii la Rãdãuþi a întrunirii
romilor din judeþ, cu rezumarea discursurilor. Se anexeazã manifestul
rãspândit cu aceastã ocazie.

66. 66. 1934 octombrie 9. Cluj1934 octombrie 9. Cluj: Constituirea la Deva a comitetului executiv al
Organizaþiei Romilor din jud. Hunedoara. În anexã, procesul-verbal al ºe-
dinþei de constituire.

67. 67. 1934 octombrie 11. Cluj1934 octombrie 11. Cluj: Informare asupra desfãºurãrii congresului gene-
ral al Uniunii Romilor, care a avut loc la Târnãveni, cu rezumarea discur-
surilor.

68. 68. 1934 octombrie 30. Cluj1934 octombrie 30. Cluj: Raport asupra desfãºurãrii congresului judeþean
al romilor de la Deva, din 26 octombrie, la care a participat ºi preºedintele
Uniuniii, G.A. Lãzãrescu.

69. 69. 1934 octombrie. Bucureºti1934 octombrie. Bucureºti: Declaraþie a lui Gh. Niculescu în legãturã cu
cele douã tentative de constituire a unei asociaþii a romilor, negând lui
G.A. Lãzãrescu orice calitate de lider.

70. 70. 1934 noiembrie 12. Bucureºti1934 noiembrie 12. Bucureºti: Recomandarea ministrului de Interne de a
nu se mai elibera þiganilor nomazi autorizaþii de deplasare dintr-o locali-
tate în alta, constatându-se creºterea infracþiunilor comise contra propri-
etãþii ºi persoanelor.

71. 71. 1934 decembrie 11. Cluj1934 decembrie 11. Cluj : Adunarea romilor din Valea Jiului la Petroºani ºi
înfiinþarea unei filiale locale a Uniunii Romilor.

72. 72. 1934 decembrie 11. Bucureºti1934 decembrie 11. Bucureºti: Atenþionare asupra informaþiilor apãrute în
„Tempo”, conform cãrora regele þiganilor, Mihai Kwieck, se aflã la Cer-
nãuþi, iar de acolo are intenþia a se întâlni cu o oficialitate din U.R.S.S. în
vederea înfiinþãrii unui stat þigãnesc în India.

73. 73. 1934 decembrie 19. Bucureºti1934 decembrie 19. Bucureºti: Referat asupra situaþiei în care se aflã efor-
turile de organizare a romilor, cu indicarea dizidenþelor ºi a manierei în
care se manifestã rivalitãþile dintre ele.

74. 74. 1935 ianuarie 22. Cluj1935 ianuarie 22. Cluj : Solicitarea locuitorilor din Colonia Þiganilor de a
li se distribui în mod gratuit lemne de cãtre primãrie. 
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75. 75. 1935 ianuarie 26. Timiºoara1935 ianuarie 26. Timiºoara: Congresul romilor, filiala Orºova, în urma
cãruia a fost ales comitetul de conducere.

76. 76. 1935 februarie 3. Caracal1935 februarie 3. Caracal: Acordul poliþiei locale în ceea ce priveºte solici-
tarea Asociaþiei romilor din judeþul Romanaþi de a i se recunoaºte person-
alitatea juridicã.

77. 77. 1935 februarie 3. Cluj1935 februarie 3. Cluj: Întrunirea la Sibiu a reprezentanþilor romilor din
judeþele transilvane în problema organizãrii viitoare, dezbãtându-se con-
flictul cu comitetul central al Uniunii Generale a Romilor din Bucureºti.

78. 78. 1935 martie 7. Bucureºti1935 martie 7. Bucureºti: Adunarea la Ploieºti a membrilor Asociaþiei
Romilor, filiala Prahova, ºi recunoaºterea ca preºedinte pe þarã a lui Gh.
Niculescu. Se aleg organele locale de conducere.

79. 79. 1935 aprilie 4. Craiova1935 aprilie 4. Craiova: Raport al poliþiei din Caracal în legãturã cu aduna-
rea romilor din localitate pentru aprobarea statutului organizaþiei, propus
de C.I. Popp ªerboianu, ºi alegerea unui nou comitet local de coordonare.

80. 80. 1935 aprilie. Bucureºti1935 aprilie. Bucureºti: Referat asupra Asociaþiei Generale a Þiganilor din
România, întocmit de Biroul de Studii al poliþiei. Se face un istoric al efor-
turilor de organizare a romilor, cu prezentarea liderilor ºi existenþa diver-
selor dizidenþe.

81. 81. 1935 aprilie 17. Bucureºti1935 aprilie 17. Bucureºti: Întrunirea asociaþiei dizidente a romilor din
Ploieºti, care a recunoscut pe G.A. Lãzãrescu ca preºedinte.

82. 82. 1935 aprilie 17. Bucureºti1935 aprilie 17. Bucureºti: Întrunirea romilor din Vãlenii de Munte, în
cadrul cãreia a fost prezentat programul Uniunii, alegându-se totodatã
preºedintele filialei.

83. 83. 1935 mai. Cluj1935 mai. Cluj : ªedinþa comitetului Asociaþiei Romilor din jud. Sibiu, în
care s-a discutat programul de organizare a filialelor comunale.

84. 84. 1935 mai 15. Huedin1935 mai 15. Huedin: Informare asupra a 36 de familii de þigani nomazi
stabilite la periferia localitãþii ºi dificultatea de a le repartiza în perimetrul
altor comune învecinate, datoritã refuzului de a fi primite. Greutatea de a
fi supravegheaþi ºi identificaþi. În anexã, neputinþa autoritãþilor din Fildu
de Jos de a-i gãzdui ºi de a-i trece în lista de membri ai comunii. 

85. 85. 1935 mai 31. Caracal1935 mai 31. Caracal: Raport asupra întrunirii Asociaþiei „Barbu Lãutaru”
din localitate ºi alegerea comitetului de conducere.

86. 86. 1935 iunie 24. Cluj1935 iunie 24. Cluj: Adunarea Societãþii „Înfrãþirea Neorusticã” din Cal-
bor, ce reuneºte doar o parte din romii judeþului Fãgãraº. 

87. 87. 1935 iunie 25. Cluj1935 iunie 25. Cluj : Ordin al prefectului pentru repartizarea unor familii
de þigani din Huedin în câteva aºezãri limitrofe ºi înscrierea lor în lista
membrilor comunali. 

88. 88. 1935 iunie 26. Cluj1935 iunie 26. Cluj: Cererea locuitorilor din cartierul „Între Ape” de a fi
îndepãrtaþi þiganii stabiliþi acolo, datoritã mizeriei ºi a gãlãgiei pe care o fac.

89. 89. 1935 iunie 28. Cluj1935 iunie 28. Cluj: Descrierea desfãºurãrii congresului romilor din Fãgã-
raº, la care au participat Gh. Niculescu, preºedintele Asociaþiei Uniunii Ge-
nerale a Romilor din România, ºi conducãtorii filialelor din Ardeal.

90. 90. 1935 august. Turnu Severin1935 august. Turnu Severin : Raport asupra serbãrii organizate în localitate
de Uniunea Romilor din România.

91. 91. 1935 august 18. Ploieºti1935 august 18. Ploieºti: Adunarea Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor,
filiala Buzãu, cu participarea preºedintelui Gh. Niculescu ºi a lui Matei
Postelnicu, din partea Partidului Poporului. 
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92. 92. 1935 august 28. Bucureºti1935 august 28. Bucureºti: Reclamaþie a lui N. Niculescu, secretarul gene-
ral al Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor, contra lui N.G. Lache ºi
Apostol Matei, care þin întruniri ale romilor în mod ilegal.

93. 93. 1935 octombrie 2. Bucureºti1935 octombrie 2. Bucureºti: Scrisoare a lui Gh. Niculescu cãtre prefectul
judeþului Cluj, prin care se anunþã înfiinþarea unei filiale aici ºi i se solici-
tã acceptarea calitãþii de membru de onoare.

94. 94. 1935 noiembrie 9. Timiºoara1935 noiembrie 9. Timiºoara: Adunarea de constituire a unei filiale a
Uniunii Generale a Romilor la Caransebeº ºi alegerea comitetului de con-
ducere.

95. 95. 1935 noiembrie 21. Lugoj1935 noiembrie 21. Lugoj: ªedinþa restrânsã a membrilor comitetului exe-
cutiv din filiala Orºova a Uniunii Generale a Romilor, în cadrul cãreia s-a
dat citire unei circulare venitã de la comitetul central din Bucureºti.

96. 96. 1935 decembrie 11. Lugoj1935 decembrie 11. Lugoj : Adunarea filialei romilor din Orºova, la care
s-a discutat despre eventualitatea desfiinþãrii datoritã lipsei de mijloace
materiale.

97. 97. 1936 ianuarie 16. Bucureºti1936 ianuarie 16. Bucureºti: Informare asupra constatãrilor din teren în ce
priveºte existenþa ºi funcþionarea Asociaþiei Generale a Þiganilor. 

98. 98. 1936 ianuarie 20. Reºiþa1936 ianuarie 20. Reºiþa: Înfiinþarea filialei romilor din localitate,
prezentarea statutelor ºi alegerea comitetului de conducere.

99. 99. 1936 martie 13. Cluj1936 martie 13. Cluj: Cerere adresatã ministrului de Interne de cãtre „Soci-
etatea lãutarilor din România” pentru a se impune restaurantelor din Cluj
utilizarea pe mai departe a lãutarilor þigani, îndepãrtaþi prin aducerea
orchestrelor de jazz.

100. 1936 martie 27. Bucureºti100. 1936 martie 27. Bucureºti: Referat asupra istoricului Asociaþiei Generale a
Romilor din România, cu evocarea rivalitãþilor dintre diverºii lideri. Sunt
prezentate câteva din întrunirile mai importante ale romilor ºi se men-
þioneazã comitetul de conducere pe þarã, în frunte cu Gh. Niculescu. 

101. 1936 martie 28. Ploieºti101. 1936 martie 28. Ploieºti: Întrunirea romilor din oraºul Panciu ºi hotãrârea
de a se afilia la Asociaþia Generalã a Romilor. În anexã, procesul-verbal de
constituire ºi afiliere la Uniunea Generalã a Romilor.

102. 1936 aprilie 7. Ploieºti102. 1936 aprilie 7. Ploieºti: Adunarea romilor din Ploieºti, sub preºedinþia lui
Stelian Barbu. Vorbitorii au elogiat ataºamentul acestei etnii faþã de þarã,
explicând celor prezenþi necesitatea de înscriere în Asociaþie.

103. 1936 aprilie 8. Cluj103. 1936 aprilie 8. Cluj : Societatea Lãutarilor din Cluj revine cu cererea ca
ministrul de Interne sã oblige pe proprietarii de restaurante sã angajeze pe
þiganii lãutari, singurii promotori ai muzicii româneºti autentice.

104. 104. 1936 mai 2. Lugoj1936 mai 2. Lugoj: Constituirea în localitate a unei filiale a Uniunii Generale
a Romilor. În prezenþa delegatului de la centru, Nucu Grigoraº, sunt prezen-
tate scopurile organizaþiei, alegându-se totodatã forul de conducere.

105.105. 1936 mai 11. Reºiþa1936 mai 11. Reºiþa: Adunarea filialei locale, cu participarea vicepreºedin-
telui pe þarã Grigore Ioan, cu scopul atragerii a cât mai mulþi romi.

106. 106. 1936 iunie 2. Cluj1936 iunie 2. Cluj: În urma plângerii Societãþii Lãutarilor din Cluj, adre-
satã ministrului de Interne, s-au fãcut repartizãrile nominale ale cân-
tãreþilor romi fãrã angajament. În anexã, procesul-verbal ce înregistreazã
înþelegerea dintre autoritãþile locale ºi proprietarii restaurantelor în privin-
þa angajãrii, în anumite condiþii, a lãutarilor þigani.
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107. 107. 1936 august 18. Timiºoara1936 august 18. Timiºoara: ªedinþa filialei din localitate a Asociaþiei
Generale a Romilor, cu participarea lui Nucu Grigoraº, care a vorbit par-
ticipanþilor în românã ºi maghiarã, îndemnându-i la integrare socialã ºi
aderarea la aceastã organizaþie.

108. 108. 1936 august 27. Craiova1936 august 27. Craiova : Consfãtuirea restrânsã a romilor din Turnu Seve-
rin, în care s-a cerut schimbarea vechiului comitet de conducere a filialei.
S-a hotãrât totodatã înfiinþarea unei societãþi de ajutorare în caz de boalã
sau deces.

109. 109. 1936 octombrie 5. Bucureºti1936 octombrie 5. Bucureºti: Amânarea unei reuniuni a romilor ce urmã-
rea înfiinþarea unei cooperative de consum. În anexã, un manifest adresat
romilor din sectorul III Albastru, pe aceastã temã.

110. 110. 1936 octombrie 30. Cluj1936 octombrie 30. Cluj: Se raporteazã prezenþa la Bistriþa a lui Nucu
Grigoraº, delegatul Uniunii Generale a Romilor (U.G.R.) în vederea organi-
zãrii unei filiale în localitate. Dupã prezentarea scopului organizaþiei, s-a
ales comitetul de conducere, fãcându-se recomandarea ca romii de aici sã
fie solidari, indiferent de limba ce o vorbesc, ºi sã se apropie mai mult de
români.

111. 111. 1937 ianuarie 11. Cluj1937 ianuarie 11. Cluj: Cererea prof. univ. C. Marinescu de a se gãsi un te-
ren pentru ridicarea unui nou edificiu al liceului „G. Bariþiu”. Propune
autoritãþilor acordarea spaþiului numit „Þigãnii”, ca soluþie pentru înde-
pãrtarea romilor de aici.

112. 112. 1937 februarie 27. Iaºi1937 februarie 27. Iaºi: Conferinþã þinutã romilor din Târgu Frumos de Lau-
renþiu Anghel, delegatul U.G.R., pe tema istoriei þiganilor din România.

113. 113. 1937 martie 10. Bucureºti1937 martie 10. Bucureºti: Acuzaþie adusã de G. Niculescu unor fruntaºi
romi din Craiova, care au tipãrit ziarul „Timpul” ºi vor sã implice Uniunea
în politicã, contrar scopurilor declarate la centru.

114. 114. 1937 martie 23. Craiova1937 martie 23. Craiova : Notã informativã asupra consfãtuirii romilor din
Slatina, care se organizeazã ºi îºi aleg un consiliu de conducere.

115. 115. 1937 martie 28. Iaºi1937 martie 28. Iaºi: ªedinþa consiliului de conducere a filialei U.G.R. din
Târgu Frumos, în care se prezintã programul de acþiune ºi diverse schim-
bãri. În anexã, procesul-verbal al ºedinþei.

116. 116. 1937 aprilie 5. Cluj1937 aprilie 5. Cluj : Asociaþia de Ajutorare a Lãutarilor Români din locali-
tate intervine din nou la primãrie pentru a reglementa angajarea romilor
muzicanþi la diversele localuri din Cluj

117. 117. 1937 aprilie 13. Craiova1937 aprilie 13. Craiova: Informare asupra existenþei în România a trei
organizaþii ale romilor ºi despre statutul ziarului „Timpul” din Craiova,
care susþine interesele acestei etnii.

118. 118. 1937 aprilie 17. Bucureºti1937 aprilie 17. Bucureºti: Referat asupra asociaþiei „Redeºteptarea romi-
lor ºi romiþelor din România”, cu indicarea membrilor fondatori ºi a sco-
purilor ce le promoveazã.

119. 119. 1937 aprilie 28. Iaºi1937 aprilie 28. Iaºi: Întrunire a romilor din Târgu Frumos ºi adeziunea
acestora la Uniunea Generalã.

120. 120. 1937 iulie 12. Craiova1937 iulie 12. Craiova: Serbarea câmpeneascã a romilor din Turnu Seve-
rin, cu participarea oficialitãþilor din judeþ. 

121. 121. 1937 august 9. Pãdureni1937 august 9. Pãdureni. Se solicitã informaþii despre Nucu Grigoraº, care
colindã prin jud. Timiº, colectând bani pentru Uniunea Romilor ºi promi-
þând îmbunãtãþirea situaþiei lor.
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122. 122. 1937 septembrie 10. Bucureºti1937 septembrie 10. Bucureºti: Alegera noului comitet de conducere al
Asociaþiei Romilor din Corabia.

123. 123. 1937 octombrie 5. Ploieºti1937 octombrie 5. Ploieºti: Adunarea romilor din Cãlãraºi, prezidatã de
G.A. Lãzãrescu.

124. 124. 1937 octombrie 28. Bucureºti1937 octombrie 28. Bucureºti: Scrisoare adresatã de Gh. Niculescu primu-
lui ministru, prin care solicitã autorizarea unui congres al romilor, acor-
darea unei reduceri pe C.F.R. pentru delegaþii din provincie ºi acoperirea
unei pãrþi din cheltuielile de organizare.

125. 125. 1937 noiembrie 1. Bucureºti1937 noiembrie 1. Bucureºti: Scrisoare adresatã de Gh. Niculescu minis-
trului de Interne, prin care îl roagã sã accepte a fi „naºul” drapelului
Asociaþiei.

126. 126. 1937 noiembrie 4. Bucureºti1937 noiembrie 4. Bucureºti: Gh. Niculescu prezintã ministrului de In-
terne situaþia Asociaþiei din Oltenia, în cadrul cãreia A.Th. Manolescu, di-
rectorul ziarului „Timpul”, se erijeazã în preºedinte al filialei locale ºi in-
tenþioneazã sã convoace un congres. În anexã, procesul-verbal al filialei
Craiova, care nu recunoaºte lui Manolescu nici o calitate.

127. 127. 1937 noiembrie 6. Craiova1937 noiembrie 6. Craiova: Informare asupra interzicerii proiectatului
congres al romilor de la Craiova, în urma intervenþiei conducerii centrale
a Asociaþiei.

128. 128. 1937 noiembrie 16. Bucureºti1937 noiembrie 16. Bucureºti. Referat prin care se propune interzicerea
congresului iniþiat de Gh. Niculescu la Bucureºti atât datoritã eveni-
mentelor politice, cât ºi a faptului cã liderul se aflã în conflict cu alþi doi
foºti preºedinþi ai organizaþiei.

129. 129. 1937 decembrie 4. Cluj1937 decembrie 4. Cluj: Înfiinþarea la Târgu Mureº a unei filiale a Uniunii
Generale a Romilor ºi alegerea comitetului de conducere.

130. 130. 1938 ianuarie 30. Bucureºti1938 ianuarie 30. Bucureºti: Notã informativã asupra desfãºurãrii
întrunirii Asociaþiei romilor din Buzãu.

131. 131. 1938 februarie 4. Craiova1938 februarie 4. Craiova: Referat asupra întrunirii Asociaþiei Cetãþeneºti
a Romilor din Craiova, la care a fost prezent ºi G.A. Lãzãrescu, cu repro-
duceri din discursurile þinute.

132. 132. 1939 aprilie 19. Bucureºti1939 aprilie 19. Bucureºti: Prezentarea istoricului Uniunii Generale a
Romilor, cu diversele dizidenþe, ºi a poziþiei ocupate de Nucu Grigoraº în
asociaþia condusã de Gh. Niculescu.

133. 133. 1939 octombrie 2. Bucureºti1939 octombrie 2. Bucureºti: Cererea lui Gh. Niculescu adresatã minis-
trului de Interne, prin care solicitã modificarea legii privitoare la percepe-
rea impozitului, cuantumul ridicat al acestuia determinând proprietarii de
restaurante sã renunþe la lãutari.

134. 134. 1939 octombrie 11. Bucureºti1939 octombrie 11. Bucureºti: Propuneri fãcute de Gh. Niculescu minis-
trului de Interne în ceea ce priveºte impozitarea pe spectacole.

135. 135. 1939 octombrie 22. Bucureºti1939 octombrie 22. Bucureºti: Darea de seamã a consiliului de adminis-
traþie ºi raportul cenzorilor Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor pe anii
1937-1938.

136. 136. 1940 februarie 7. Budeºti1940 februarie 7. Budeºti: Þinerea în carantinã a romilor nomazi pentru
combaterea tifosului ºi scarlatinei.

137. 137. 1940 iulie 22. Bucureºti1940 iulie 22. Bucureºti: Referat în care se aratã cã Organizaþia Cetãþeneas-
cã a Romilor din România nu are un caracter subversiv, iar dupã promul-
garea legii de desfiinþare a partidelor politice ºi-a încetat cu totul activitatea.
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138. 138. 1940 august 8. Cluj1940 august 8. Cluj : Solicitarea locuitorilor din Colonia romilor de a se a-
mâna pe anul viitor mutarea lor.

139. 139. 1940 septembrie 5. Bucureºti1940 septembrie 5. Bucureºti: Se cer informaþii despre comitetul de con-
ducere al Breslei muzicanþilor lãutari din Þinutul Marea, pentru o even-
tualã recunoaºtere juridicã.

140. 140. 1940 septembrie 5. Bucureºti1940 septembrie 5. Bucureºti: Se cer informaþii despre comitetul de con-
ducere al Breslei muzicanþilor lãutari din Þinutul Prut, pentru o eventualã
recunoaºtere juridicã.

141. 141. 1940 octombrie 12. Bucureºti1940 octombrie 12. Bucureºti: Solicitarea primarului Capitalei de a nu se
mai permite þiganilor nomazi popasul în comunele suburbane.

142. 142. 1940 noiembrie 9. Bucureºti1940 noiembrie 9. Bucureºti: Ordin circular referitor la mãsurile ce trebuie
luate pentru preîntâmpinarea tifosului exantematic, la rãspândirea cãruia
contribuie ºi romii. În anexe, copia adresei Ministerului Sãnãtãþii ºi a jur-
nalului Consiliului de Miniºtri.

143. 143. 1940 noiembrie 30. Bucureºti1940 noiembrie 30. Bucureºti: Ordinul ministrului de Interne de a se
interzice utilizarea urºilor în spectacolele susþinute de romi.

144. 144. 1940 decembrie 17. Iaºi1940 decembrie 17. Iaºi: Informaþii despre membrii Breslei lãutarilor mu-
zicanþi din Iaºi ºi avizul favorabil pentru recunoaºterea personalitãþii
juridice.

145. 145. 1941 februarie 17. Bonþida1941 februarie 17. Bonþida: Anchetã asupra plângerilor fãcute de romii din
Rãscruci (jud. Cluj) contra judecãtorului din localitate, care îi neîndrep-
tãþeºte. În anexã, mãrturia preotului în ceea ce priveºte calitatea de buni
cetãþeni a acestora.

146. 146. 1941 mai 27. Bucureºti1941 mai 27. Bucureºti: Ordin de internare în lagãr a conducãtorilor co-
muniºti, evacuarea din Bucureºti a unor categorii de strãini ºi a þiganilor
nomazi.

147. 147. 1942 mai 5. Bucureºti1942 mai 5. Bucureºti: Ordinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri relativ
la întocmirea unui studiu asupra modalitãþilor de deportare a romilor în
Transnistria.

148. 148. 1942 mai 17. Bucureºti1942 mai 17. Bucureºti: Ordin privitor la efectuarea unui recensãmânt al
romilor nomazi ºi sedentari, cu indicarea elementelor ce trebuie în-
registrate.

149. 149. 1942 mai 21 Bucureºti1942 mai 21 Bucureºti: Dispoziþie de urgentare a recensãmântului ordo-
nat, care trebuie finalizat pânã la 25 mai.

150. 150. 1942 mai 24 Bucureºti1942 mai 24 Bucureºti: Ordinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri
asupra modului de evacuare a þiganilor nomazi.

151. 151. 1942 mai. Bucureºti1942 mai. Bucureºti: Situaþia efectivelor de þigani pe teritoriul rural ºi
urban al þãrii la data de 25 mai, dupã efectuarea recensãmântului.

152. 152. 1942 mai 28. Bucureºti1942 mai 28. Bucureºti: Rezoluþia mareºalului I. Antonescu în ceea ce pri-
veºte scoaterea þiganilor din oraºe ºi încartiruirea lor în tabere de muncã
în interiorul þãrii.

153. 153. 1942 mai 28. Hotin1942 mai 28. Hotin: Situaþia þiganilor nomazi ºi sedentari aflaþi pe raza
Legiunii de Jandarmi Hotin la data de 25 mai.

154. 154. 1942 mai 30. Bucureºti1942 mai 30. Bucureºti: Ordinul de evacuare a þiganilor nomazi în Trans-
nistria, indicându-se rutele ºi modalitatea de executare.
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155. 155. 1942 mai 30. Bucureºti1942 mai 30. Bucureºti: Inspectoratul de Jandarmi din Chiºinãu este
înºtiinþat de trecerea þiganilor nomazi în Basarabia, acesta urmând sã-i
transfere mai departe, indicându-se punctele de trecere ºi de predare.

156. 156. 1942 mai 30. Bucureºti1942 mai 30. Bucureºti: Inspectoratul de Jandarmi din Transnistria este
informat despre modalitãþile în care trebuie executatã preluarea þiganilor
nomazi ºi obligativitatea de a raporta sãptãmânal cifrele celor încartiruiþi.

157. 157. 1942 mai 31. Bucureºti1942 mai 31. Bucureºti: Planul de executare a deportãrii þiganilor nomazi
în Transnistria, cu harta operativã.

158. 158. 1942 iunie 4. Bucureºti1942 iunie 4. Bucureºti: Completare la un ordin anterior, în ceea ce
priveºte punctele de trecere spre Basarabia a þiganilor nomazi.

159. 159. 1942 iunie 4. Galaþi1942 iunie 4. Galaþi: Informare a Inspectoratului de Jandarmi din Galaþi
asupra faptului cã unul din punctele de trecere a þiganilor nomazi nu
poate fi utilizat datoritã unui pod aflat în reparaþie.

160. 160. 1942 iunie 4. Bucureºti1942 iunie 4. Bucureºti: Ordin de preluare a þiganilor nomazi de cãtre In-
spectoratul de Jandarmi din Iaºi, pentru a-i trece în Basarabia prin punc-
tul Albiþa.

161. 161. 1942 iunie 6. Botoºani1942 iunie 6. Botoºani: Se solicitã numãrul de romi din oraº disponibili
pentru a fi utilizaþi la grãdinãrit ºi fabricarea cãrãmizilor.

162. 162. 1942 iunie 7. Bucureºti1942 iunie 7. Bucureºti: Informare asupra punctelor de trecere spre Trans-
nistria a romilor din raza Inspectoratului de Jandarmi Galaþi.

163. 163. 1942 iunie 9. Bucureºti1942 iunie 9. Bucureºti: Ordin conform cãruia þiganii deþinuþi în peniten-
ciare rãmân acolo pânã la executarea pedepsei, urmând apoi a fi deportaþi.

164. 164. 1942 iunie 9. Bucureºti1942 iunie 9. Bucureºti: Se solicitã Inspectoratului de Jandarmi Chiºinãu
verificarea numãrului de þigani nomazi deportaþi, întrucât existã necon-
cordanþe cu situaþiile prezentate de alte inspectorate.

165. 165. 1942 iunie 9. Bucureºti1942 iunie 9. Bucureºti: Se solicitã Inspectoratului de Jandarmi Galaþi ve-
rificarea numãrului de þigani nomazi trecuþi în Basarabia, întrucât au
apãrut neconcordanþe între rapoartele diverselor inspectorate. Se înregis-
treazã numãrul de sãlaºe, cu cuantumul membrilor.

166. 166. 1942 iunie 9. Bucureºti1942 iunie 9. Bucureºti: Se cere Inspectoratului de Jandarmi Bucureºti veri-
ficarea numãrului de þigani nomazi încredinþaþi circumscripþiei din Galaþi.

167. 167. 1942 iunie 9. Bucureºti1942 iunie 9. Bucureºti: Se cere Inspectoratului de Jandarmi Iaºi verifi-
carea numãrului de þigani nomazi încredinþaþi circumscripþiei din
Chiºinãu.

168. 168. 1942 iunie 10. Bucureºti1942 iunie 10. Bucureºti: Inspectoratului de Jandarmi Constanþa i se încre-
dinþeazã mai multe sãlaºe de þigani din Ilfov, pentru a fi trecute mai depar-
te prin Legiunea de Jandarmi Brãila.

169. 169. 1942 iunie 11. Botoºani1942 iunie 11. Botoºani: Numãrul familiilor de romi sedentari din Boto-
ºani ºi Hârlãu disponibile a fi utilizate la grãdinãrit ºi la fabricarea
cãrãmizilor.

170. 170. 1942 iunie 12. Botoºani1942 iunie 12. Botoºani: Numãrul romilor sedentari din mediul rural al
jud. Botoºani, pe comune, categorii de vârstã ºi sex.

171. 171. 1942 iunie 12. Iaºi1942 iunie 12. Iaºi: Informare asupra unor þigani nomazi din Moineºti,
aflaþi în arestul poliþiei.

172. 172. 1942 iunie 15. Bucureºti1942 iunie 15. Bucureºti: Neacceptarea de a se utiliza pentru romii nomazi
punctul de trecere Crocmaz înspre Transnistria. Se cere modificarea ordi-
nelor anterioare.
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173. 173. 1942 iunie 16. Bucureºti1942 iunie 16. Bucureºti: Se solicitã Inspectoratelor de Jandarmi 1-10 ºi
Transnistria verificarea situaþiilor statistice cu þiganii nomazi deportaþi, iar
la finalizarea evacuãrilor sã se înainteze o situaþie centralizatoare. Conþine
un tabel cu numãrul romilor evacuaþi, pe inspectorate de jandarmi.

174. 174. 1942 iunie 18. Bucureºti1942 iunie 18. Bucureºti: Stabilirea zilei în care sã se raporteze de cãtre
Inspectoratele de Jandarmi 1-10 situaþiile afluxului de þigani deportaþi.

175. 175. 1942 iunie 21. Cernãuþi1942 iunie 21. Cernãuþi: Raport al Inspectoratului de Jandarmi Cernãuþi
cuprinzând situaþia þiganilor nomazi primiþi între 1-21 iunie pentru a fi
deportaþi.

176. 176. 1942 iunie 22. Bucureºti1942 iunie 22. Bucureºti: Se solicitã Inspectoratelor de Jandarmi 1-10 veri-
ficarea numãrului de þigani nomazi predaþi de la o circumscripþie la alta.

177. 177. 1942 iunie 22. Timiºoara1942 iunie 22. Timiºoara: Motivare asupra erorii Legiunii de Jandarmi
Arad de a fi înregistrat ca þigani nomazi pe alþii sedentari.

178. 178. 1942 iulie 7. Bucureºti1942 iulie 7. Bucureºti: Referat întocmit de Sabin Manuilã pentru Pre-
ºedinþia Consiliului de Miniºtri, în care prezintã sursele statistice pe baza
cãrora se poate stabili numãrul romilor din þarã. Explicã imposibilitatea
utilizãrii datelor înregistrate la recensãmântul general din 1941.

179. 179. 1942 iulie 21. Bucureºti1942 iulie 21. Bucureºti: Directive asupra modului de înregistrare nomi-
nalã a þiganilor stabili, în vederea deportãrii lor în Transnistria.

180. 180. 1942 iulie 25. Bucureºti1942 iulie 25. Bucureºti: Directivã asupra etapelor deportãrii þiganilor
sedentari. Prima categorie de evacuaþi va cuprinde pe cei care au sãvârºit
delicte. Se solicitã listele nominale ale acestora, pe Legiuni.

181. 181. 1942 august 11. Bucureºti1942 august 11. Bucureºti: Sintezã asupra numãrului de þigani nomazi tre-
cuþi peste Nistru în intervalul 1-9 august, la care se adaugã cuantumul
celor deportaþi anterior.

182. 182. 1942 august 12. Alba Iulia1942 august 12. Alba Iulia: Numãrul þiganilor recidiviºti mobilizabili aflaþi
pe raza Inspectoratului de Poliþie Alba Iulia, cu membrii de familie.

183. 183. 1942 august 12. Craiova1942 august 12. Craiova: Numãrul þiganilor mobilizabili din raza Inspec-
toratului de Poliþie Craiova ºi membrii de familie ai acestora.

184 184 1942 august 12. Iaºi1942 august 12. Iaºi: Numãrul þiganilor recidiviºti mobilizabili aflaþi pe
raza Inspectoratului de Poliþie Iaºi, cu membrii de familie.

185. 185. 1942 august 15. Transnistria1942 august 15. Transnistria : Buletin informativ asupra situaþiei þiganilor
deportaþi peste Nistru.

186. 186. 1942 august 20. Bucureºti1942 august 20. Bucureºti: Planul evacuãrii a 12.497 de þigani stabili,
solicitându-se instrucþiuni asupra unor chestiuni legate de transport, baga-
je, hranã ºi lichidarea bunurilor mobile ºi imobile ale acestora.

187. 187. 1942 august 24. Bucureºti1942 august 24. Bucureºti: Confirmare a ordinului Preºedinþiei Consiliului
de Miniºtri referitor la deportarea þiganilor nomazi.

188. 188. 1942 august 27. Bucureºti1942 august 27. Bucureºti: Informare adresatã inspectoratelor de jandarmi
din þarã asupra organizãrii transportului þiganilor sedentari în Transnistria
ºi a modului în care va fi asiguratã paza. În anexã se aflã instrucþiunile
ofiþerilor comandanþi de trenuri.

189. 189. 1942 august 28. Bucureºti1942 august 28. Bucureºti: Instrucþiuni adresate Prefecturii Poliþiei
Capitalei asupra modului în care vor fi expediaþi în Transnistria þiganii
sedentari.

190. 190. 1942 august 31. Bucureºti1942 august 31. Bucureºti: Instrucþiuni privind deportarea þiganilor nemo-
bilizabili care au comis infracþiuni, începând cu data de 12 septembrie.
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191. 191. 1942 august 31. Bucureºti1942 august 31. Bucureºti : Pregãtirile efectuate de Prefectura Poliþiei Ca-
pitalei în vederea bunei desfãºurãri a operaþiunii de deportare a þiganilor.

192. 192. 1942 august 31. Bucureºti1942 august 31. Bucureºti: Inspectoratul de Jandarmi Transnistria este
înºtiinþat despre apropiata deportare a þiganilor stabili recidiviºti, pre-
cizându-se modalitãþile de predare-primire, numãrul de trenuri ce
urmeazã a sosi, supravegherea etc.

193. 193. 1942 septembrie 1. Bucureºti1942 septembrie 1. Bucureºti: Noi dispoziþii în legãturã cu evacuarea þiga-
nilor; chestiuni legate de bagaje, bunurile mobile ºi imobile ale acestora,
hrana pe timpul transportului etc.

194. 194. 1942 septembrie 1. Bucureºti1942 septembrie 1. Bucureºti: Instrucþiuni date Regimentului de Jandarmi
Pedeºtri din Bucureºti asupra modului în care se va face îmbarcarea în
trenuri a þiganilor din sector ºi a condiþiilor de transport ºi pazã pânã în
Transnistria.

195. 195. 1942 septembrie 1. Bucureºti1942 septembrie 1. Bucureºti: Prefectura Poliþiei Capitalei este informatã
asupra detaliilor evacuãrii þiganilor din Bucureºti.

196. 196. 1942 septembrie 1. Bucureºti1942 septembrie 1. Bucureºti: Propunere asupra modului de adunare ºi în-
cartiruire a þiganilor din Bucureºti destinaþi deportãrii în Transnistria,
indicându-se ca localuri de cazare temporarã ºcolile evreieºti din oraº. În
anexã este prezentatã situaþia numericã a celor ce urmeazã a fi evacuaþi.

197. 197. 1942 septembrie. Bucureºti1942 septembrie. Bucureºti: Notã asupra organizãrii transportului în
Transnistria a þiganilor sedentari.

198. 198. 1942 septembrie. Bucureºti1942 septembrie. Bucureºti: Situaþia cu numãrul total al þiganilor ce
urmeazã a fi deportaþi, pe categorii de „mobilizabili” ºi „nemobilizabili”.
În anexã distribuþia lor pe legiuni de jandarmi.

199. 199. 1942 septembrie 2. Bucureºti1942 septembrie 2. Bucureºti: Precizãri suplimentare la efectuarea depor-
tãrii în Transnistria

200. 200. 1942 septembrie 2. Bucureºti1942 septembrie 2. Bucureºti: Rectificãri ºi adãugiri în ce priveºte compu-
nerea trenurilor destinate deportãrii þiganilor.

201. 201. 1942 septembrie 3. Bucureºti1942 septembrie 3. Bucureºti: Informare trimisã Inspectoratului de Jan-
darmi din Tiraspol, cu detalii asupra orarului trenurilor ce urmeazã a
evacua þiganii în Transnistria.

202. 202. 1942 septembrie 3. Bucureºti1942 septembrie 3. Bucureºti: Telegramã cifratã cãtre toate legiunile din
þarã privind asigurarea hranei þiganilor pe timpul transportului în Trans-
nistria. În anexe, calculul costurilor  raþiilor pentru deportaþi ºi însoþitori.

203. 203. 1942 septembrie 4. Bucureºti1942 septembrie 4. Bucureºti: Directive ale Centrului Naþional de Româ-
nizare în legãturã cu modul de preluare a bunurilor mobile ºi imobile ale
þiganilor ce urmeazã a fi deportaþi.

204. 204. 1942 septembrie 4. Iaºi1942 septembrie 4. Iaºi: Radiotelegramã prin care se solicitã informaþii
asupra mãsurilor ce trebuie luate în cazul evacuãrii þiganilor din Târgu
Frumos, numãrul de vagoane alocate pentru aceºtia fiind insuficient.

205. 205. 1942 septembrie 5. Bucureºti1942 septembrie 5. Bucureºti: Informare asupra condiþiilor în care s-a
derulat evacuarea þiganilor nomazi în Transnistria, cu propuneri de
îmbunãtãþire a situaþiei familiilor care aveau membri mobilizaþi în armatã.

206. 206. 1942 septembrie 6. Bucureºti1942 septembrie 6. Bucureºti: Solicitare adresatã Legiunii C.F.R. Bucureºti
de a colabora la deportarea þiganilor ºi evreilor, anexându-se orarul trenu-
rilor, cu detalii asupra numãrului evacuaþilor, a gãrzilor de însoþire, a
vagoanelor etc.
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207. 207. 1942 septembrie 7. Bucureºti1942 septembrie 7. Bucureºti: Analiza statisticã a situaþiei populaþiei þigã-
neºti din România, în cadrul frontierelor de atunci, pe baza rezultatelor
recensãmântului general al populaþiei din 1930. 

208. 208. 1942 septembrie 11. Bucureºti1942 septembrie 11. Bucureºti: Schimbãri în ce priveºte formarea unui
tren ce urmeazã a transporta deportaþii în Transnistria.

209. 209. 1942 septembrie 11. Bucureºti1942 septembrie 11. Bucureºti: Propuneri ale generalului C.Z. Vasiliu în
privinþa tratamentului diferit ce ar trebui aplicat în Transnistria þiganilor
nomazi care au avut sau au membri de familie pe front.

210. 210. 1942 septembrie 12. Bucureºti1942 septembrie 12. Bucureºti: Modificarea compunerii trenului ce
urmeazã a evacua þiganii pe relaþia Alba Iulia-Tighina.

211. 211. 1942 septembrie 12. Bucureºti1942 septembrie 12. Bucureºti: Informare fãcutã de prefectul poliþiei capi-
talei în privinþa executãrii ordinului de evacuare a þiganilor.

212. 212. 1942 septembrie 16. Transnistria1942 septembrie 16. Transnistria : Raport al Inspectoratului de Jandarmi
Transnistria în legãturã cu trenurile ajunse la destinaþie ºi efectivele de þi-
gani înregistrate.

213. 213. 1942 septembrie 18. Constanþa1942 septembrie 18. Constanþa: Raport al Inspectoratului local de poliþie
asupra felului în care a decurs deportarea þiganilor, numãrul acestora pe
legiuni ºi preluarea averilor în custodia Centrului Naþional de
Românizare.

214. 214. 1942 septembrie 21. Timiºoara1942 septembrie 21. Timiºoara : Dare de seamã asupra romilor evacuaþi în
Transnistria, cu explicaþii asupra neconcordanþelor dintre numãrul celor
propuºi pentru deportare ºi cei plecaþi în realitate.

215. 215. 1942 septembrie 22. Botoºani1942 septembrie 22. Botoºani: Informare asupra numãrului de þigani exis-
tenþi în mediul rural pe raza judeþului.

216. 216. 1942 septembrie 24. Botoºani1942 septembrie 24. Botoºani: Numãrul de þigani existenþi în oraºele
Botoºani ºi Hârlãu dupã efectuarea deportãrilor.

217. 217. 1942 septembrie 25. Bucureºti1942 septembrie 25. Bucureºti: Ordin circular în legãturã cu evidenþa
þiganilor aflaþi în penitenciare ºi modalitatea de a fi deportaþi cei ce se vor
elibera dupã efectuarea pedepsei.

218. 218. 1942 septembrie 25. Botoºani1942 septembrie 25. Botoºani: Cerere adresatã prefectului judeþului de un
þigan muzicant pentru a nu fi evacuat cu familia în Transnistria.

219. 219. 1942 septembrie 25. Botoºani1942 septembrie 25. Botoºani: Cerere adresatã prefectului judeþului de un
þigan muzicant, participant la campania din 1941 ºi clasat temporar pe
motive de sãnãtate, pentru a nu fi evacuat în Transnistria.

220. 220. 1942 septembrie 28. Giurgiu1942 septembrie 28. Giurgiu: Cerere adresatã conducãtorului statului de
cãtre trei caporali þigani din localitate, rãniþi în rãzboi, de a nu fi evacuaþi
cu familiile în Transnistria.

221. 221. 1942 septembrie 28. Botoºani1942 septembrie 28. Botoºani: Cerere din partea unui þigan participant la
campania din 1941 ºi rãnit pe front pentru a nu fi clasificat printre
„evacuabili”.

222. 222. 1942 septembrie 28. Alba Iulia1942 septembrie 28. Alba Iulia: Situaþia numericã a þiganilor din judeþ
evacuaþi la 12 septembrie.

223. 223. 1942 septembrie 30. Craiova1942 septembrie 30. Craiova: Situaþia numericã a þiganilor din judeþ eva-
cuaþi în Transnistria.

224. 224. 1942 septembrie 30. Galaþi1942 septembrie 30. Galaþi: Situaþia numericã a þiganilor din judeþ evacu-
aþi în Transnistria.
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225. 225. 1942 septembrie 30. Chiºinãu1942 septembrie 30. Chiºinãu: Situaþia numericã a þiganilor din judeþ eva-
cuaþi în Transnistria.

226. 226. 1942 septembrie. Iaºi1942 septembrie. Iaºi: Situaþia numericã a þiganilor ºi evreilor din judeþele
Moldovei evacuaþi în Transnistria cu trenul E.7, indicându-se numãrul de
vagoane ºi gãrzile însoþitoare.

227. 227. 1942 septembrie. Bucureºti1942 septembrie. Bucureºti: Situaþia trenurilor care evacueazã þiganii în
Transnistria, cu data plecãrii ºi a sosirii la Tighina.

228. 228. 1942 octombrie 1. Timiºoara1942 octombrie 1. Timiºoara: Situaþia numericã a þiganilor din Banat eva-
cuaþi în Transnistria.

229. 229. 1942 octombrie 1. Bucureºti1942 octombrie 1. Bucureºti: Situaþia numericã a þiganilor din circum-
scripþia Inspectoratului regional de poliþie Bucureºti deportaþi în
Transnistria.

230. 230. 1942 octombrie. Constanþa1942 octombrie. Constanþa: Situaþia numericã a þiganilor din circumscrip-
þia Inspectoratului regional de poliþie Constanþa deportaþi în Transnistria.

231. 231. 1942 octombrie 3. Iaºi1942 octombrie 3. Iaºi: Situaþia numericã a þiganilor din circumscripþia
Inspectoratului regional de poliþie Iaºi deportaþi în Transnistria.

232. 232. 1942 octombrie 8. Craiova1942 octombrie 8. Craiova: Notã explicativã asupra necesitãþii deportãrii
unor familii de þigani.

233. 233. 1942 octombrie 9. Bucureºti1942 octombrie 9. Bucureºti: Sintezã cu situaþia numericã a þiganilor no-
mazi ºi sedentari deportaþi în Transnistria.

234. 234. 1942 octombrie 11. Timiºoara1942 octombrie 11. Timiºoara: Proces-verbal asupra situaþiei deportãrilor
din Banat, cu explicaþii asupra motivelor neevacuãrii unor familii de romi.

235. 235. 1942 octombrie 12. Ocnele Mari1942 octombrie 12. Ocnele Mari: Raport în legãturã cu activitatea infrac-
þionalã a unor þigani din regiune, cu propunerea de evacuare a lor în
Transnistria.

236. 236. 1942 octombrie 14. Bucureºti1942 octombrie 14. Bucureºti: Se aduce la cunoºtinþã dispoziþia Consiliu-
lui de Miniºtri de a nu mai fi evacuaþi evreii ºi þiganii în Transnistria, pânã
la noi ordine, cu excepþia celor din urmã care prezintã un pericol contra
ordinii publice.

237. 237. 1942 octombrie 14. Bucureºti1942 octombrie 14. Bucureºti: Cererea unui invalid de rãzboi de a se per-
mite reîntoarcerea din Transnistria a soþiei sale, deportatã.

238. 238. 1942 octombrie 15. Bucureºti1942 octombrie 15. Bucureºti: Informare asupra desfãºurãrii acþiunii de
deportare a romilor.

239. 239. 1942 octombrie 15. Bucureºti1942 octombrie 15. Bucureºti: Cererea unui þigan mobilizat, adresatã ma-
reºalului I. Antonescu, de readucere a familiei în þarã, evacuatã în Trans-
nistria.

240. 240. 1942 octombrie 15. Ploieºti1942 octombrie 15. Ploieºti: Solicitarea unui veteran din primul rãzboi
mondial de a se aproba reîntoarcerea din deportare a fiicei sale.

241. 241. 1942 octombrie 15. Reºiþa1942 octombrie 15. Reºiþa: Solicitare de a se aproba revenirea în þarã a unei
femei cu copil, deportatã în Transnistria.

242. 242. 1942 octombrie 16. Bucureºti1942 octombrie 16. Bucureºti: Regia autonomã a cãilor ferate intervine
pentru neevacuarea þiganilor care lucreazã în atelierele de reparaþii, apre-
ciaþi ca meseriaºi bine calificaþi.

243. 243. 1942 octombrie 16. Iaºi1942 octombrie 16. Iaºi: Informare asupra modului în care s-a desfãºurat
evacuarea þiganilor din aceastã circumscripþie de poliþie.
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244. 244. 1942 octombrie 17. Bucureºti1942 octombrie 17. Bucureºti: Informare în legãturã cu apariþia în oraºul
Râmnicu Sãrat a unor þigani nomazi, neînregistraþi la recensãmânt, ºi care
ar trebui evacuaþi în Transnistria.

245. 245. 1942 octombrie 18. Iaºi1942 octombrie 18. Iaºi: Notã lãmuritoare asupra situaþiei unei þigãnci ne-
evacuatã în Transnistria.

246. 246. 1942 octombrie 19. Bucureºti1942 octombrie 19. Bucureºti: Informare asupra modului în care s-a efec-
tuat recenzarea þiganilor din Târgoviºte. 

247. 247. 1942 octombrie 19. Bucureºti1942 octombrie 19. Bucureºti: La solicitarea unor þigani din Alexandria de
a pleca în Transnistria, se cer lãmuriri de la Direcþia Generalã a Poliþiei în
legãturã cu acest lucru.

248. 248. 1942 octombrie 19. Bucureºti1942 octombrie 19. Bucureºti: Relaþii asupra unor þigani deportaþi în
Transnistria ºi reîntorºi clandestin în oraºul Piteºti.

249. 249. 1942 octombrie 191942 octombrie 19: Notã explicativã a unui subofiþer jandarm asupra
neconcordanþei dintre evidenþa þiganilor înregistraþi pentru a fi deportaþi
ºi numãrul real predat Legiunii din Tiraspol.

250. 250. 1942 octombrie 20. Galaþi1942 octombrie 20. Galaþi: Informare asupra þiganilor din oraºul Mizil ºi
nemulþumirea acestora de a exista pericolul deportãrii.

251. 251. 1942 octombrie 21. Alba Iulia1942 octombrie 21. Alba Iulia: Situaþia numericã din cadrul inspectoratu-
lui regional cu þiganii ce au cazier.

252. 252. 1942 octombrie 22. Bucureºti1942 octombrie 22. Bucureºti: Se solicitã inspectoratelor regionale de poli-
þie tabelele nominale cu þiganii evacuaþi în Transnistria ºi cu cei mobilizaþi.

253. 253. 1942 octombrie 23. Bucureºti1942 octombrie 23. Bucureºti: Datoritã numeroaselor reclamaþii ale ostaºi-
lor þigani, în mare parte confirmate, cã familiile le-au fost ilegal deportate,
se solicitã verificarea tabelelor celor expulzaþi ºi întocmirea unor situaþii
corecte.

254. 254. 1942 octombrie 24. Craiova1942 octombrie 24. Craiova: Raport al comandantului trenului special E.8
asupra manierei în care s-a fãcut trierea ºi evacuarea þiganilor din cadrul
Legiunii de Jandarmi Mehedinþi.

255. 255. 1942 octombrie 25. Bucureºti1942 octombrie 25. Bucureºti: Referat întocmit de ºeful jandarmeriei în
legãturã cu operaþiunile de evacuare a þiganilor din þarã ºi cauzele necon-
cordanþei dintre numãrul celor recenzaþi pentru a fi deportaþi ºi cei ajunºi
în mod real la destinaþie. Explicaþii asupra felului cum au fost trimise în
Transnistria persoane care nu se încadrau în normele stabilite de Consiliul
de Miniºtri. În anexe, situaþii statistice cu þiganii evacuaþi.

256. 256. 1942 octombrie 27. Bucureºti1942 octombrie 27. Bucureºti: Telegramã cifratã cãtre inspectoratele regio-
nale de poliþie prin care explicã noþiunea de „familie” aplicabilã la þigani.

257. 257. 1942 octombrie 27. Craiova1942 octombrie 27. Craiova: Explicaþii asupra felului în care s-a fãcut recen-
zarea þiganilor din Râmnicu Vâlcea ºi care au fost criteriile de calificare. În
anexã, declaraþia unui locuitor al oraºului în legãturã cu aceste lucruri.

258. 258. 1942 octombrie 27. Bucureºti1942 octombrie 27. Bucureºti: Lãmuriri în legãturã cu reclamaþia unui þi-
gan din Vaslui, nemulþumit de înjumãtãþirea raþiei de zahãr.

259. 259. 1942 octombrie 27. Craiova1942 octombrie 27. Craiova: Proces-verbal prin care un tânãr þigan din
localitate îºi retrage reclamaþia adresatã mareºalului Antonescu, prin care
neagã apartenenþa mamei sale la aceastã etnie.

260. 260. 1942 octombrie 27. Hârlãu1942 octombrie 27. Hârlãu: Plângere a unui locuitor din oraº, nemulþumit
cã a fost trecut pe lista þiganilor nomazi, fiind veteran din primul rãzboi
mondial. 
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261. 261. 1942 octombrie 27. Hârlãu1942 octombrie 27. Hârlãu: Plângerea unei vãduve de rãzboi ai cãrei copii
reîntorºi din concentrare au fost trecuþi pe lista þiganilor nomazi.

262. 262. 1942 octombrie 27. Hârlãu1942 octombrie 27. Hârlãu: Plângerea unui comerciant din localitate pen-
tru faptul cã a fost trecut pe lista þiganilor nomazi.

263. 263. 1942 octombrie 28. Hârlãu1942 octombrie 28. Hârlãu : Plângerea unui negustor din localitate ºi vete-
ran din primul rãzboi mondial pentru faptul cã a fost trecut pe lista
þiganilor nomazi.

264. 264. 1942 octombrie 28. Constanþa1942 octombrie 28. Constanþa: Notã informativã asupra felului în care a de-
curs evacuarea þiganilor de pe raza inspectoratului de poliþie Constanþa.

265. 265. 1942 octombrie 28. Bucureºti1942 octombrie 28. Bucureºti: Referat asupra situaþiei numerice centrali-
zate a þiganilor deportaþi contrar ordinelor Inspectoratului General de
Jandarmi ºi motivaþii ale erorilor intervenite. În anexã, situaþia pe legiuni
ºi a femeilor concubine ale celor mobilizaþi.

266. 266. 1942 octombrie 30. Bucureºti1942 octombrie 30. Bucureºti: Decizia ca toþi þiganii nomazi mobilizaþi sã
fie lãsaþi liberi pentru a-ºi urma familiile în Transnistria. Se solicitã infor-
maþii despre militarii ale cãror familii au fost deportate.

267. 267. 1942 octombrie. Craiova1942 octombrie. Craiova : Cerere adresatã mareºalului I. Antonescu de un
comerciant craiovean, veteran din primul rãzboi mondial, de a nu fi trimis
în Transnistria, invocând onestitatea ºi contribuþiile aduse de familia sa în
timpul ambelor conflagraþii.

268. 268. 1942 octombrie. Cãlãraºi1942 octombrie. Cãlãraºi: Cerere adresatã mareºalului Antonescu de a per-
mite revenirea din Transnistria a pãrinþilor ºi fratelui semnatarei.

269. 269. 1942 octombrie. Cãlãraºi1942 octombrie. Cãlãraºi: Cererea unui þigan din localitatea menþionatã,
de profesie lãcãtuº mecanic, de a se permite revenirea din deportare a
soacrei, în etate de 88 ani.

270. 270. 1942 octombrie. Piteºti1942 octombrie. Piteºti: Cererea unei femei de a i se readuce soþul ºi fiica
din Transnistria, invocând faptul cã are doi fii care luptau pe front.

271. 271. 1942 octombrie. Râmnicul Sãrat1942 octombrie. Râmnicul Sãrat: Cererea unui frizer vârstnic din localita-
te de a nu fi expulzat, invocând conduita familiei sale ºi vechimea ei în
oraº.

272. 272. 1942 octombrie. Botoºani1942 octombrie. Botoºani: Mai mulþi locuitori din oraºul Botoºani reclamã
mareºalului Antonescu faptul cã au fost trecuþi pe listele de þigani pasibili
de a fi deportaþi în Transnistria.

273. 273. 1942 octombrie. Turda1942 octombrie. Turda: Cererea unui localnic de a se permite soþiei legiti-
me ºi copilului sãu revenirea din Transnistria, unde au fost deportaþi.

274. 274. 1942 octombrie. Balta Verde (jud. Dolj)1942 octombrie. Balta Verde (jud. Dolj): Cererea mai multor localnici de a
nu fi deportat un þigan fierar, evidenþiind buna conduitã a acestuia ºi utili-
tatea pentru comunitate a meºteºugului pe care îl practicã.

275. 275. 1942 octombrie. Cãlãraºi1942 octombrie. Cãlãraºi: Solicitarea unui birjar din localitatea de a fi ºters
de pe listele cu þiganii pasibili a fi deportaþi în Transnistria, invocând ve-
chimea ºi cinstea familiei sale.

276. 276. 1942 octombrie. Craiova1942 octombrie. Craiova: Intervenþia unor transportatori din localitatea
pentru a nu fi deportat un þigan, mecanic auto ºi potcovar, trecut pe listele
celor pasibili a fi trimiºi în Transnistria.

277. 277. 1942 octombrie. Alba Iulia1942 octombrie. Alba Iulia: Cererea unui þigan de readucere din Trans-
nistria a pãrinþilor ºi soþiei sale (româncã), cu cei 6 copii.
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278. 278. 1942 noiembrie 5. Transnistria1942 noiembrie 5. Transnistria: Explicaþii prezentate Inspectoratului Ge-
neral al Jandarmeriei în ceea ce priveºte neregulile survenite cu ocazia
primirii ºi predãrii þiganilor deportaþi din judeþul Dolj.

279. 279. 1942 noiembrie 5. Bucureºti1942 noiembrie 5. Bucureºti: Raport asupra unei þigãnci din Bacãu, cu
cazier, care trebuie trimisã în Transnistria.

280. 280. 1942 noiembrie 6. Hârlãu1942 noiembrie 6. Hârlãu : Întâmpinare adresatã prefectului judeþului
Botoºani de cãtre un þigan comerciant, nemulþumit de felul în care au
decurs cercetãrile poliþiei din localitate în ceea ce priveºte conduita sa. În
anexã, procesul-verbal de constatare cã reclamantul nu intrã în categoria
celor ce urmeazã a fi deportaþi.

281. 281. 1942 noiembrie 7. Bucureºti1942 noiembrie 7. Bucureºti: Informare asupra intervenþiei lui George
Enescu pe lângã mareºalul Antonescu în favoarea þiganilor deportaþi.

282. 282. 1942 noiembrie 14. Odobeºti1942 noiembrie 14. Odobeºti: Cererea unei þigãnci din localitate de a i se
aduce înapoi soþul din Transnistria, veteran din primul rãzboi mondial.

283. 283. 1942 noiembrie 14. Odobeºti1942 noiembrie 14. Odobeºti: Cererea unei þigãnci din localitate de a se
permite unuia din fiii ei revenirea din Transnistria, ceilalþi bãieþi fiind
mobilizaþi pe front.

284. 284. 1942 noiembrie 25. Bucureºti1942 noiembrie 25. Bucureºti: Ordin în ceea ce priveºte soarta unor þigani
ce au participat la agresarea unui subofiþer însãrcinat a-i excorta cu ocazia
deportãrii lor în Transnistria. În anexã, rezultatele anchetei asupra eveni-
mentului, apreciat ca „rebeliune”.

285. 285. 1942 noiembrie 27. Timiºoara1942 noiembrie 27. Timiºoara: Dare de seamã asupra unor zvonuri vehicu-
late prin localitate în privinþa deportãrii ºi lichidarea unor bunuri imobili-
are de cãtre proprietarii þigani sub preþul pieþei.

286. 286. 1942 noiembrie 27. Iaºi1942 noiembrie 27. Iaºi: Ordin de internare în lagãrele din Transnistria a
proxenetelor de origine evreiascã ºi romã.

287. 287. 1942 noiembrie 28. Galaþi1942 noiembrie 28. Galaþi: Explicaþii date în legãturã cu unele zvonuri ce
au circulat prin oraºul Râmnicul Sãrat referitoare la evacuarea în Trans-
nistria a tuturor þiganilor.

288. 288. 1942 noiembrie 28. Oceacov1942 noiembrie 28. Oceacov : Detalierea mãsurilor ce trebuie luate pentru
încartiruirea, evidenþa ºi organizarea þiganilor deportaþi în aceastã regiune,
stabilindu-se totodatã cota de hranã ce trebuie asiguratã ºi modalitãþile de
distribuþie, precum ºi mãsurile sanitare ce se cuvin a fi luate.

289. 289. 1942 noiembrie 29. Galaþi1942 noiembrie 29. Galaþi: Relaþii asupra unor þigani care se încadrau în
criteriile de evacuare, însã s-au sustras, fiind depistaþi de organele de
poliþie.

290. 290. 1942 noiembrie 29. Galaþi1942 noiembrie 29. Galaþi: Informare asupra unor þigani pentru care s-a
solicitat readucerea lor în þarã.

291. 291. 1942 noiembrie 30. Galaþi1942 noiembrie 30. Galaþi: Rezultatele anchetei privitoare la sosirea în
localitate a doi þigani care au fost deportaþi în Transnistria ºi daþi în urmã-
rire pe þarã.

292. 292. 1942 noiembrie. Zimnicea1942 noiembrie. Zimnicea: Cererea unor þigani din localitate, adresatã ma-
reºalului Antonescu, de a se aproba revenirea din Transnistria a unor rude
care au plecat acolo de bunãvoie.

293. 293. 1942 noiembrie. Bacãu1942 noiembrie. Bacãu: Solicitarea unui þigan din localitate de a se per-
mite soþiei ºi copiilor lui revenirea din Transnistria.
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294. 294. 1942 decembrie 3. Alba Iulia1942 decembrie 3. Alba Iulia: Notã asupra stãrii de spirit a þiganilor rãmaºi
în localitate, nemulþumiþi de tratamentul la care sunt supuºi, ºi zvonurile
conform cãrora unii din ei vor sã plece în Ungaria.

295. 295. 1942 decembrie 3. Piteºti1942 decembrie 3. Piteºti: Relaþii asupra unui þigan a cãrui familie a fost
deportatã, recomandându-se readucerea ei în þarã.

296. 296. 1942 decembrie 4. Constanþa1942 decembrie 4. Constanþa: Referinþe asupra unui þigan din Cãlãraºi,
care adresase o plângere mareºalului Antonescu.

297. 297. 1942 decembrie 4. Chiºinãu1942 decembrie 4. Chiºinãu: Informare despre ultimele tentative de fugã
din Transnistria a mai multor þigani.

298. 298. 1942 decembrie 4. Chitila1942 decembrie 4. Chitila: Cerere a unui militar activ, de origine romã, de
a se permite revenirea în þarã a pãrinþilor sãi.

299. 299. 1942 decembrie 5. Bacãu1942 decembrie 5. Bacãu : Relaþii asupra unei þigãnci din localitate, plecatã
de bunãvoie în Transnistria, ºi care solicitã revenirea în þarã. În anexã,
declaraþia ei.

300. 300. 1942 decembrie 5. Oceacov1942 decembrie 5. Oceacov: Dare de seamã asupra situaþiei generale din re-
giune, cu referinþe la starea þiganilor deportaþi ºi nemulþumirile acestora.

301. 301. 1942 decembrie 7. Galaþi1942 decembrie 7. Galaþi: Despre starea de spirit a þiganilor din Buzãu ºi
Galaþi în privinþa eventualei lor deportãri în Transnistria.

302. 302. 1942 decembrie 7. Piteºti1942 decembrie 7. Piteºti: Cererea unui jandarm de a i se permite deplasa-
rea în Transnistria pentru readucerea familiei sale în þarã.

303. 303. 1942 decembrie 7. Alba Iulia1942 decembrie 7. Alba Iulia: Referat pe marginea mai multor reclamaþii
ale unor þigani aflaþi în situaþia de a fi deportaþi sau ale cãror familii au fost
trimise în Transnistria. În anexã, declaraþia unuia dintre nemulþumiþi ºi un
raport asupra comportamentului unor þigani rãmaºi în localitate.

304. 304. 1942 decembrie 9. Bucureºti1942 decembrie 9. Bucureºti: Numirea componenþei a trei comisii menite
sã cerceteze abuzurile sãvârºite cu ocazia deportãrilor ºi sã stabileascã
evacuaþii care ar trebui readuºi în þarã.

305.305. 1942 decembrie 11. Bucureºti1942 decembrie 11. Bucureºti: Adresã cãtre Guvernãmântul Transnistriei,
prin care se înºtiinþeazã formarea unor comisii menite sã cerceteze recla-
maþiile diverºilor þigani deportaþi care nu se încadrau în prevederile
ordinelor de expulzare.

306. 306. 1942 decembrie 17. Bucureºti1942 decembrie 17. Bucureºti: Se cer indicaþii în legãturã cu mãsurile ce
trebuie luate pentru încartiruirea unor familii de þigani din Sibiu recent
revenite din Transnistria.

307. 307. 1942 decembrie 18. Transnistria1942 decembrie 18. Transnistria: Decizia nr. 3149 a guvernatorului civil al
Transnistriei în privinþa încartiruirii þiganilor deportaþi pe acest teritoriu ºi
a utilizãrii lor la diverse munci. Sunt stabilite condiþiile de lucru.

308. 308. 1942 decembrie 20. Piteºti1942 decembrie 20. Piteºti: Mãsurile luate contra mai multor þigani reve-
niþi din Transnistria pe baza unor autorizaþii false.

309. 309. 1942 decembrie 21. Bucureºti1942 decembrie 21. Bucureºti: Memoriul Comisiei a III-a din zona Cova-
liovca, însãrcinatã cu controlul ºi stabilirea situaþiei þiganilor sedentari de-
portaþi în regiune.

310. 310. 1942 decembrie 27. Transnistria1942 decembrie 27. Transnistria : Informare asupra depistãrii unor þigani
ce intenþionau sã se reîntoarcã în þarã pe baza unor autorizaþii false.

311. 311. 1942 decembrie. Craiova1942 decembrie. Craiova : Cererea unui soldat de a se acorda familiei sale
autorizaþie de revenire din Transnistria.
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312. 312. 1942 decembrie. Ploieºti1942 decembrie. Ploieºti: Cererea mai multor meseriaºi din localitate, unii
veterani din primul rãzboi, de a nu mai fi consideraþi þigani ºi, astfel, sã fie
radiaþi de pe listele viitorilor deportaþi în Transnistria.

313. 313. 1942 decembrie. Târgu Jiu1942 decembrie. Târgu Jiu: Solicitarea unui soldat, participant pe frontul
din Crimeea, de a i se readuce familia din Transnistria.

314. 314. 1943 ianuarie 2. Maciova (jud. Mehedinþi)1943 ianuarie 2. Maciova (jud. Mehedinþi): Proces-verbal cu interogatoriul
mai multor þigani fugiþi din Transnistria.

315. 315. 1943 ianuarie 15. Transnistria1943 ianuarie 15. Transnistria: Buletin informativ pe luna decembrie 1942
asupra condiþiilor de viaþã ºi a stãrii de spirit a þiganilor deportaþi în
Transnistria.

316. 1943 ianuarie 15. Bucureºti: Instrucþiuni privitoare la combaterea epi-
demiilor în cazul þiganilor care se reîntorc din Transnistria.

317. 1943 ianuarie 22. Bucureºti: Adresã relativã la gratuitatea cãlãtoriilor pe
C.F.R. a soldaþilor þigani care se deplaseazã în Transnistria pentru a-ºi cã-
uta familiile.

318. 318. 1943 ianuarie 24. Bucureºti1943 ianuarie 24. Bucureºti: Mãsuri ce trebuie luate pentru a împiedica
rãspândirea tifosului exantematic adus de þiganii reveniþi din Transnistria.
Se recomandã sistarea acordãrii de autorizaþii de reîntoarcere în þarã. În
anexã, ordinul Ministerului Afacerilor Interne.

319. 319. 1943 ianuarie 24. Bucureºti1943 ianuarie 24. Bucureºti: Se solicitã Legiunii de Jandarmi din Sibiu o
informare asupra mãsurilor luate pentru împiedicarea rãspândirii tifosu-
lui exantematic. În anexã, o informare a Ministerului Muncii ºi Ocrotirilor
Sociale pe aceastã temã.

320. 1943 februarie 2. Bucureºti: Instrucþiuni asupra controalelor ce trebuie
efectuate cu ocazia repatrierii þiganilor din Transnistria, îndeosebi pentru
combaterea epidemiilor.

321. 321. 1943 februarie 5. Bucureºti1943 februarie 5. Bucureºti: Referat de sintezã asupra constatãrilor celor
trei comisii însãrcinate cu cercetarea plângerilor þiganilor deportaþi în Trans-
nistria. În anexe, situaþii statistice cu cei care au solicitat readucerea în þarã.

322. 322. 1943 februarie 6. Transnistria1943 februarie 6. Transnistria: Situaþia numericã ºi repartiþia pe localitãþi
a þiganilor deportaþi în judeþul Oceacov.

323. 323. 1943 februarie 17. Bucureºti1943 februarie 17. Bucureºti: Informare asupra þiganilor repatriaþi din
Transnistria la Sibiu, bolnavi de tifos exantematic.

324. 324. 1943 februarie. Balta1943 februarie. Balta: Notã informativã asupra situaþiei ºi stãrii de spirit a
þiganilor deportaþi în acest judeþ.

325. 325. 1943 februarie. Golta1943 februarie. Golta: Notã informativã asupra situaþiei ºi stãrii de spirit a
þiganilor deportaþi în perimetrul acestei Legiuni de Jandarmi.

326. 326. 1943 martie 3. Balta1943 martie 3. Balta: Notã informativã asupra situaþiei þiganilor aflaþi în
perimetrul acestei Legiuni de Jandarmi.

327. 327. 1943 martie 21. Craiova1943 martie 21. Craiova: Raport asupra unor þigani reveniþi legal din
Transnistria, dar care au comis din nou infracþiuni. Se solicitã deportarea
acestora.

328. 328. 1943 martie. Transnistria1943 martie. Transnistria: Buletin informativ despre situaþia ºi starea de
spirit a þiganilor deportaþi în Transnistria.

329. 329. 1943 aprilie 30. Alba Iulia1943 aprilie 30. Alba Iulia: Numãrul ºi situaþia þiganilor din Transilvania,
pe legiuni, care au fugit din Transnistria; unii din ei au fost din nou
deportaþi.
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330. 330. 1943 mai 15. Bucureºti1943 mai 15. Bucureºti: Pedepsirea ºefului de post din Stolnici-Argeº,
vinovat de netrimiterea unor þigani în Transnistria, deºi aceºtia se înca-
drau în prevederile ordinului de deportare.

331. 331. 1943 iunie 9. Bucureºti1943 iunie 9. Bucureºti: Informare despre þiganii care lucreazã pe moºiile
unor mari proprietari, în condiþii insalubre. În anexã, situaþia numericã a
acestor þigani, pe moºii.

332. 332. 1943 iulie. Bucureºti1943 iulie. Bucureºti: Notã despre lotul de þigani din jud. Argeº retrimis în
Transnistria, dupã ce aceºtia reveniserã în þarã clandestin.

333. 333. 1943 august 51943 august 5: Cererea unui soldat activ, român de origine, de a se permite
revenirea soacrei sale din Transnistria.

334. 334. 1943 august 8. Bucureºti1943 august 8. Bucureºti: Informare asupra deportãrii unor þigani din Pi-
teºti, reveniþi în mod clandestin din Transnistria.

335. 335. 1943 august 10. Bãlþi1943 august 10. Bãlþi: Informare asupra unui act de tâlhãrie sãvârºit de un
grup de þigani, deferiþi Curþii Marþiale.

336. 336. 1943 august 19. Bucureºti1943 august 19. Bucureºti: Raport asupra avatarurilor deportãrii unui grup
de þigani din Piteºti, reveniþi clandestin din Transnistria.

337. 337. 1943 august 24. Hunedoara1943 august 24. Hunedoara: Rezultatele anchetei efectuate de poliþie în ur-
ma reclamaþiei unui þigan din com. Ciopea, trecut pe lista celor evacuabili.

338. 338. 1943 octombrie 1. Galaþi1943 octombrie 1. Galaþi: Raport asupra unor þigani reveniþi clandestin din
Transnistria. În anexã, procesul-verbal de anchetã.

339. 339. 1943 octombrie. Odessa1943 octombrie. Odessa: Buletin asupra stãrii de spirit a þiganilor depor-
taþi în Transnistria.

340. 340. 1943 octombrie 15. Iaºi1943 octombrie 15. Iaºi: Relaþii asupra unor þigani din com. Dãmieneºti
(jud. Roman) reveniþi clandestin din Transnistria.

341. 341. 1943 octombrie 16. Brãila1943 octombrie 16. Brãila: Informare asupra unor furturi sãvârºite de
þigani ºi prezenþa în oraºul Buzãu a mai multor zeci de evadaþi din Trans-
nistria.

342. 342. 1943 octombrie 21. Botoºani1943 octombrie 21. Botoºani: Raport asupra þiganilor reveniþi clandestin
din Transnistria. 

343. 343. 1943 noiembrie 3. Oceacov1943 noiembrie 3. Oceacov : Notã informativã în legãturã cu situaþia ºi
starea de spirit a þiganilor deportaþi în regiune.

344. 344. 1943 noiembrie 11. Alba Iulia1943 noiembrie 11. Alba Iulia : Raport privitor la executarea ordinului de
reevacuare a unor þigani din Ardeal, reveniþi clandestin din Transnistria.

345. 345. 1943 noiembrie 12. Bucureºti1943 noiembrie 12. Bucureºti: Raport în legãturã cu mai mulþi þigani
îmbarcaþi într-un tren de cãtre germani, pentru a fi readuºi în þarã. Auto-
ritãþile române intenþioneazã a împiedica aceastã operaþiune.

346. 346. 1943 noiembrie 23. Odessa1943 noiembrie 23. Odessa: Buletin informativ asupra stãrii de spirit a
þiganilor din Transnistria, cu atenþionarea asupra numãrului mare de de-
portaþi care se îndreaptã clandestin spre þarã.

347. 347. 1943 decembrie 9. Balta1943 decembrie 9. Balta: Instrucþiuni în ce priveºte regimul þiganilor de-
portaþi în Transnistria, în noile conjuncturi de pe frontul de est. 

348. 348. 1943 decembrie 22. Turda1943 decembrie 22. Turda : Relaþii în legãturã cu þiganii veniþi în România
de pe teritoriul cedat Ungariei, cu propunerea de a fi deportaþi în Trans-
nistria.

349. 349. 1943 decembrie 26. Bucureºti1943 decembrie 26. Bucureºti: Se comunicã Inspectoratului de Jandarmi
Balta ordinul de rezoluþie în ce priveºte soluþionarea unor probleme ale
þiganilor legate de muncã, hranã, adãposturi.
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350. 350. 1943 decembrie. Odessa1943 decembrie. Odessa: Buletin informativ asupra situaþiei ºi stãrii de
spirit a þiganilor din Transnistria.

351. 351. 1944 ianuarie 18. Bucureºti1944 ianuarie 18. Bucureºti: Înregistrarea numericã a þiganilor refugiaþi
din nordul Transilvaniei în teritoriile româneºti ºi decizia de a nu fi depor-
taþi în Transnistria.

352. 352. 1944 martie 15. Odessa1944 martie 15. Odessa: Informare asupra ordinului cifrat al lui Mihai
Antonescu în legãturã cu evacuarea din Transnistria a cetãþenilor români,
fãrã deosebire de etnie.

353. 353. 1944 aprilie 12. Bucureºti1944 aprilie 12. Bucureºti: Ordinul mareºalului Antonescu privitor la obli-
gaþia proprietarilor de moºii care au þigani la muncã de a le construi lo-
cuinþe.

354.354. 1944 aprilie 19. Bucureºti1944 aprilie 19. Bucureºti: Ordin circular de mãsuri ce trebuie luate cu
þiganii reveniþi din Transnistria.

355.355. 1944 aprilie 23. Bucureºti1944 aprilie 23. Bucureºti: Instrucþiuni în ce priveºte utilizarea þiganilor la
muncile agricole, interzicându-le totodatã libera circulaþie prin þarã.

356. 356. 1944 mai 17. Bucureºti1944 mai 17. Bucureºti: Ordin circular pentru eficientizarea mãsurilor
contra þiganilor reveniþi din Transnistria.

357. 357. 1944 mai 28. Bucureºti1944 mai 28. Bucureºti: Condiþiile de viaþã ale þiganilor aflaþi la muncã pe
diversele moºii din þarã.

358. 358. 1944 mai 30. Craiova1944 mai 30. Craiova: Proces-verbal cu mãsurile ce urmeazã a fi luate de
autoritãþile locale în privinþa þiganilor reveniþi din Transnistria.

359. 359. 1944 iunie 2. Galaþi1944 iunie 2. Galaþi: Prezentarea situaþiei create în regiune prin afluxul
mare de þigani reveniþi din Transnistria, cu propunerea de a se crea lagãre
de muncã pentru aceºtia.

360. 360. 1944 iunie 7. Bucureºti1944 iunie 7. Bucureºti: Datele centralizate ale moºiilor care au þigani la
muncã ºi felul în care a fost respectat ordinul lui I. Antonescu de a se
asigura acestora condiþii mai bune de locuit.

361. 361. 1944 august 13. Bucureºti1944 august 13. Bucureºti: Ordinul Marelui Stat Major al Armatei de
radiere din evidenþele militare a tuturor þiganilor care au fost deportaþi în
Transnistria ºi efectuarea unui calcul aproximativ al celor reveniþi în þarã.

362.362. 1944 august 17. Bucureºti1944 august 17. Bucureºti: Notã asupra ordinului de a se raporta numãrul
total al þiganilor reveniþi din Transnistria, locul unde s-au stabilit ºi ocu-
paþia lor.

363. 1944 august 19. Jaliºtea (jud. Putna)363. 1944 august 19. Jaliºtea (jud. Putna): Solicitarea unor þigani, care au fost
deportaþi în Transnistria ºi au revenit în þarã, de a li se permite exercitarea
profesiei ºi în alte localitãþi.

364. 364. 1944 septembrie 6. Bucureºti1944 septembrie 6. Bucureºti: Notã asupra dispoziþiei ca toþi þiganii care
au fost deportaþi în Transnistria sã fie ºterºi din controalele armatei.

365.365. 1944 septembrie 16. Bucureºti1944 septembrie 16. Bucureºti: Ordin circular prin care se cere ca þiganii re-
veniþi din Transnistria sã fie lãsaþi a-ºi exercita profesiile pe care le doresc.



LIST OF DOCUMENTS

1. 1. July 30, 1919, ClujJuly 30, 1919, Cluj: The musician Gypsies of Cluj are displeased with the
presence in town of musicians from the provinces who compete with
them and reduce their chances of earning. They demand that the latter be
expelled.

2. 2. 1919, Cluj1919, Cluj : Miháj Öttvös, a Gypsy, complains about musicians from out-
side Cluj, who compete with him dishonestly.

3. 3. January 19, 1922, Aiton (Cluj County)January 19, 1922, Aiton (Cluj County) : The presence of tent-dweller
Gypsies in the locality is a danger for the population. Their removal is
demanded.

4. 4. February 25, 1922, ClujFebruary 25, 1922, Cluj: The Cojocna County Prefecture decides to expel
the nomad Gypsies from the territory in its administration. 

5. 5. March 2, 1922, ClujMarch 2, 1922, Cluj: Study on “Chestiunea þiganilor din Transilvania”
[“The Gypsy Issue in Transylvania"], accompanied by an address that
mentions the intention of the Hungarian Government in 1914 to change
the Fortress of Fãgãraº into boarding place and education center for
Gypsies, as a means of assimilating them.

6. 6. March 4, 1922, Sãrmaº (Cluj County)March 4, 1922, Sãrmaº (Cluj County) : Order to expel the nomad Gypsies'
caravans from the territory of Sãrmaº borough, after checking their mo-
vables.

7. 7. April 26, 1922, ClujApril 26, 1922, Cluj: Evacuation of Gypsies from the caves on “Fellegvár”
Hill (Cluj), after being disinfected.

8. 8. May 18, 1922, ClujMay 18, 1922, Cluj: Moving the nomad Gypsies from near the country road
outside the village of  Sânpaul, inside the locality, in order for them to be
easier to supervise.

9. 9. May 30, 1922, ClujMay 30, 1922, Cluj: Intervention of the Urban Sanitary Office for the
removal of the Gypsies from the area of the garbage piles of the city, in
order to avoid spreading contagious diseases.

10. 10. June 26, 1922, BucureºtiJune 26, 1922, Bucureºti: Measures taken to stop the nomad Gypsies from
traveling around the country to prevent the spreading of typhoid fever.

11. 11. February 6, 1923, ClujFebruary 6, 1923, Cluj: Complaint filed by the inhabitants in the area of
“Fellegvár” about the Gypsies settled here, who spread dirt and contageous
diseases.

12. 12. March, 1924, ClujMarch, 1924, Cluj: The Epidemic Department of the county warns the
Prefecture about the danger of nomads moving from one locality to another
and spreading the germs of typhoid fever.

13. 13. July 30, 1928, OradeaJuly 30, 1928, Oradea: The Oradea Police Department informs on the
intention of the Hungarian state to send all the nomad Gypsies abroad.
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Measures are demanded to prevent this, given the danger it represents for
public safety.

14.14. October 22, 1928, BucureºtiOctober 22, 1928, Bucureºti: The Society for the Protection of Animals
calls attention to the Gypsies' habit to walk bears in localities, putting on
shows in which the bears suffer. They demand that this habit be stopped.

15.15. January 21, 1929, ClujJanuary 21, 1929, Cluj : University professor Romul Vuia, director of the
Ethnographic Museum of Transylvania, writes in support of a Gypsy liv-
ing in one of the caves on “Cetãþuia” Hill, arguing that he watches the
monument on the hill. 

16.16. April 4, 1930, BucureºtiApril 4, 1930, Bucureºti: A group of Gypsy musicians protest in the capi-
tal against the presence in the country of foreign musicians.

17. 17. April 14, 1932, ClujApril 14, 1932, Cluj: Complaint filed by the inhabitants of one of the
neighborhoods in Cluj against the conduct of the Gypsies that settled
there. They demand their removal.

18. 18. April 21, 1932, ClujApril 21, 1932, Cluj : Demand of the Gypsies in “Colonia Þiganilor”
[“Gypsies' Colony”] to be granted another place to settle, as the current one
is often flooded by the Someº and the Nadãº.  

19. 19. March 4, 1933, BucureºtiMarch 4, 1933, Bucureºti: Visit paid by N. Niculescu, president of the
Musicians' Trade Union in Romania, to Brãila and other towns in
Moldavia, in order to encourage the affiliation of different associations in
the field to a central organization.

20. 20. April 24, 1933, ClujApril 24, 1933, Cluj: Request of the Prince of “Colonia Þiganilor”
[„Gypsies' Colony”] to grant his community another piece of land on the
outskirts of the town, for the families affected by the floods.

21. 21. September 1, 1933, BucureºtiSeptember 1, 1933, Bucureºti: Paper on “Asociaþia generalã a þiganilor din
România” [“The General Association of Gypsies in Romania”], established
through the initiative of  the priest Calinic I. Popp ªerboianu. It lays down
the objectives of the association, its membership, income, etc. The docu-
ment is accompanied by an  “Apel cãtre toþi þiganii din România” [“Appeal
to All the Gypsies in Romania”].

22. 22. September 13, 1933, CraiovaSeptember 13, 1933, Craiova : Meeting of the Romanian Association of
Gypsies at the office in Craiova, to discuss different organizational issues.

23. 23. September 14, 1933, CraiovaSeptember 14, 1933, Craiova: Meeting of the Gypsies in Corabia to set up
a Mutual Assistance Society. 

24. 24. September 30, 1933, BucureºtiSeptember 30, 1933, Bucureºti: Report on the two Gypsy organizations
(“Asociaþia generalã” [“General Association”] and “Uniunea generalã”
[“General Union”]) and on the rivalries between them. The leaders and
objectives of the organizations are presented. The report intends to pro-
vide the authorities with a clear image of the situation, starting from the
request of the “Association” to be allowed to convoke a national congress
in Bucureºti.

25. 25. September 1933, BucureºtiSeptember 1933, Bucureºti: Call to participate in the meeting organized by
the General Association of the Gypsies in Romania, to be held in Bucu-
reºti, on October 8.

26. 26. October 5, 1933, BucureºtiOctober 5, 1933, Bucureºti: The Central Church Council of the Romania
Patriarch recognizes G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã as president of the General
Union of the Roma.
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27. 27. October [6], 1933, BucureºtiOctober [6], 1933, Bucureºti: Call to participate in the first Roma congress,
held in Bucureºti on October 8, brief presentation of the program and of
the intentions of the General Union of the Roma. 

28. 28. October 7, 1933, BucureºtiOctober 7, 1933, Bucureºti: Note on the congress held by the General
Union of the Roma on October 8. The note was written by G.A. Lãzãrescu-
Lãzuricã and supported by the Patriarchy. It presents the program
Lãzãrescu will elaborate on in his speech held in front of the Roma of the
capital city and of the provinces 

29. 29. October 9, 1933, BucureºtiOctober 9, 1933, Bucureºti: Letter sent by G.A. Lãzãrescu to the prefect of
the Police Department of Bucureºti, in which  the former argues for his
right to be recognized as president of the General Union of the Roma, and
accuses the priest Calinic Popp ªerboianu of being an impostor.

30. 30. October 9, 1933, BucureºtiOctober 9, 1933, Bucureºti: Note related to the separation of the two lead-
ers of the Union, G.A. Lãzãrescu and Calinic Popp ªerboianu, invoking the
reasons for the separation, mainly of political nature.

31. 31. October 10, 1933, BucureºtiOctober 10, 1933, Bucureºti: Proceedings of the Roma Congress held on
October 8. The annex introduces a “Motion”, which proclaims the soli-
darity of the participants with G.A. Lãzãrescu, and a telegram to the King. 

32. 32. October 13, 1933, BucureºtiOctober 13, 1933, Bucureºti:  Report on the secession in the Roma organi-
zation between the groups led by C. Popp ªerboianu, and G.A. Lãzãrescu.
The Roma are not yet decided which group to adhere to, and therefore they
recommend that ªerboianu be allowed to hold a meeting on October 15.

33. 33. October 14, 1933, BucureºtiOctober 14, 1933, Bucureºti: Calinic Popp ªerboianu demands to be
authorized to hold a meeting of the members of the General Association of
the Gypsies in Romania, planned to take place in Bucureºti on October 15.

34. 34. October 14, 1933, BucureºtiOctober 14, 1933, Bucureºti: Report of the General Police Department on
the General Association of the Gypsies and the secession between C. Popp
ªerboianu and G.A. Lãzãrescu.

35. 35. October 17, 1933, BucureºtiOctober 17, 1933, Bucureºti: Clarifications given to the permanent reporter
of the International Commission of Criminal Police in Vienna regarding
the existence of two Roma organizations in Romania, with a view to dis-
proving some false information published in the “Neues Wiener
Tageblatt”.

36.36. November 5, 1933, BucureºtiNovember 5, 1933, Bucureºti: Note on the objectives and structure of the
General Association of the Gypsies under the leadership of Calinic Popp
ªerboianu.

37.37. November 8, 1933, BucureºtiNovember 8, 1933, Bucureºti : The Prefect of Bucureºti is informed that he
was chosen Honorary Councillor of the General Union of the Roma.

38.38. November 16, 1933, BucureºtiNovember 16, 1933, Bucureºti: The Statute and Regulations of the General
Union of the Roma in Romania. In the annex, the legal document issued
by the notary public.

39. 39. December 4, 1933, BucureºtiDecember 4, 1933, Bucureºti: Proceedings of the two meetings of the Ro-
ma Association under the presidency of G.A. Lãzãrescu, held in Bucureºti
on December 3.

40. 40. January 9, 1934, BucureºtiJanuary 9, 1934, Bucureºti: Recommendation that the General Union of
the Roma not be granted legal personality, on the grounds that the legal
conditions are not met.
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41. 41. March 1934, BucureºtiMarch 1934, Bucureºti: Announcement of the first cultural festival of the
Roma to be organized, as well as conferences, plays, marches, concerts,
presentation of different traditions, etc.

42. 42. March 27, 1934, BucureºtiMarch 27, 1934, Bucureºti: Another document to urge that the General
Union of the Roma not be granted legal personality, on the grounds that
the legal conditions are not met.

43. 43. May 14, 1934, BucureºtiMay 14, 1934, Bucureºti: Information on the Association of Instrumental
Artists and Fiddlers from Piteºti, who seek recognition as legal person.

44. 44. May 29, 1934, HuedinMay 29, 1934, Huedin: The Town Hall of Huedin demands that the
Prefecture distribute the 38 nomad Gypsy families established outside
Huedin on the entire territory of the county.

45. 45. May 30, 1934, ClujMay 30, 1934, Cluj : Report on the visit to Blaj of the heads of the Roma
Union, under the leadership of G.A. Lãzãrescu, and the election of the
Târnava Micã branch president.

46. 46. May 31, 1934, BucureºtiMay 31, 1934, Bucureºti: Announcement of the resignation of G.A. Lãzã-
rescu-Lãzuricã from the leadership of the General Union of the Roma, and
election of G. Niculescu as president. The annex contains the resignation
of the former.

47. 47. May 31, 1934, ClujMay 31, 1934, Cluj : Presentation of the Roma congress in Mediaº, which
was attended by 'Prince' G.A. Lãzãrescu.

48. 48. May, 1934, BucureºtiMay, 1934, Bucureºti: Information signed by G. Niculescu to all the Roma,
as regards the current status of G.A. Lãzãrescu and the slanderous sta-
tements that he spreads.

49. 49. June 21, 1934, ClujJune 21, 1934, Cluj : Meeting to set up the local committee of the Roma
Union in Diciosânmartin. Report on the activities, the speeches made, the
participants, etc.

50. 50. July 15, 1934, ClujJuly 15, 1934, Cluj : Telephone report on the meeting of the Roma Union of
Blaj, in the presence of G.A. Lãzãrescu and Andrei Zima, president of the
Transylvanian organization.

51. 51. August 7, 1934, ClujAugust 7, 1934, Cluj: Minute description of the Blaj meeting of the Roma
of Târnava Micã County, including the summary of the speeches.

52. 52. August 11, 1934, BucureºtiAugust 11, 1934, Bucureºti: Statute and regulations of the General
Association of the Roma in Romania, whose president is Gh. Niculescu.
In the annex, the sentence of the court that grants it legal personality. 

53. 53. August 13, 1934, Turnu SeverinAugust 13, 1934, Turnu Severin: Report on the open-air festival organized
by the local branch of the General Association of the Roma in Romania.
Among other participants, attendants included president Gh. Niculescu
and deputy M. Vârvoreanu.

54. 54. September 7, 1934, BucureºtiSeptember 7, 1934, Bucureºti: The Church Council of the Patriarchy in-
forms that the books and missionary titles of Gh. Niculescu, N. Niculescu
and C. Alexandrescu have been withdrawn, because they promote segre-
gation of the Roma.

55. 55. September 1934, SibiuSeptember 1934, Sibiu: Call to participate in the general congress of the
Roma in Sibiu County, organized under the presidency of C.I. Popp
ªerboianu and G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã.

56. 56. September 12, 1934, BucureºtiSeptember 12, 1934, Bucureºti: Letter addressed by C.I. Popp ªerboianu to
G. Niculescu, in which the former declares that he dissociates himself
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from G.A. Lãzãrescu, and states that the movement to organize the Roma
that he initiated does not pursue political or confessional goals.

57. 57. September 16, 1934, ClSeptember 16, 1934, Cluj: Information on the Congress of the Sibiu
Branch of the General Union of the Roma, including the summary of the
speeches.

58. 58. September 17, 1934, Satu MareSeptember 17, 1934, Satu Mare: Veterinary doctor Gh. Predescu files a
complaint against G.A. Lãzãrescu for the reason that the latter has taken
his membership fee for the Union without issuing a receipt. 

59. 59. September 19, 1934, ClujSeptember 19, 1934, Cluj: Preparations for a congress of the Roma in
Sighiºoara are announced, the annex including the program and the list of
participants.

60. 60. September 20, 1934, BucureºtiSeptember 20, 1934, Bucureºti: Written permission of the Ministry of
Labor, Healthcare and Social Protection to recognize the legal personality
of the General Union of the Roma on condition that they change their
name to the General Union of the Roma Association.

61. 61. September 25, 1934, BucureºtiSeptember 25, 1934, Bucureºti: Order of the Minister of Home Affairs I.
Inculeþ referring to the procedure the local authorities are to follow in issu-
ing identity cards for the Roma.

62. 62. September 26, 1934, ClujSeptember 26, 1934, Cluj: Description of the meeting of the Roma in
Sighiºoara, including the summary of the speeches and the names of the
elected leaders of the Târnava Mare association.

63. 63. September 28, 1934, BucureºtiSeptember 28, 1934, Bucureºti: Favorable report of the Prefect of the
Capital on the constitutive documents of the Romanian General Union of
the Roma Association.

64. 64. October 2, 1934, BucureºtiOctober 2, 1934, Bucureºti: The Ministry of Home Affairs forbids the dis-
sident union led by G.A. Lãzãrescu to hold public meetings, on the
grounds that it does not have legal recognition.

65. 65. October 5, 1934, CernãuþiOctober 5, 1934, Cernãuþi: Description of the meeting held in Rãdãuþi for
the Roma in the county, including the summary of the speeches. The leaf-
let handed out on this occasion is enclosed.

66. 66. October 9, 1934, ClujOctober 9, 1934, Cluj: Setting up the Executive Board of the Roma Orga-
nization of Hunedoara County in Deva. The annex includes the minutes of
the constitutive meeting.

67. 67. October 11, 1934, ClujOctober 11, 1934, Cluj: Information on the General Congress of the Roma
Union, held in Diciosânmartin, including the summary of the speeches.

68. 68. October 30, 1934, ClujOctober 30, 1934, Cluj:  Report on the County Congress of the Roma in
Deva, of October 26, attended by Union President G.A. Lãzãrescu.

69. 69. October, 1934, BucureºtiOctober, 1934, Bucureºti: Statement of Gh. Niculescu on the two attempts
to set up a Roma association, refusing to recognize G.A. Lãzãrescu's leader-
ship.

70. 70. November 12, 1934, BucureºtiNovember 12, 1934, Bucureºti: Recommendation of the Ministry of Home
Affairs to stop issuing authorizations to nomad Gypsies to travel from one
locality to another, warning that an increase in damage caused to both
people and property has been noticed.

71. 71. December 11, 1934, ClujDecember 11, 1934, Cluj : Meeting of the Roma from Valea Jiului in
Petroºani, and setting up the local branch of the Roma Union.
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72. 72. December 11, 1934, BucureºtiDecember 11, 1934, Bucureºti: Calling attention to the information pub-
lished in the “Tempo”, according to which Roma King Mihai Kwieck is in
Cernãuþi, and intends to meet with an official person from the USSR to
discuss establishing a Gypsy state in India.

73. 73. December 19, 1934, BucureºtiDecember 19, 1934, Bucureºti: Report on the current efforts of the Roma
to establish organizations, underscoring the situation of the dissident or-
ganizations and the state of rivalries between them.

74. 74. January 22, 1935, ClujJanuary 22, 1935, Cluj : Request of the inhabitants of the Gypsy Colony to
be given free firewood by the Town Hall. 

75. 75. January 26, 1935, TimiºoaraJanuary 26, 1935, Timiºoara : Congress of the Roma, the Orºova branch,
followed by the election of a steering committee.

76. 76. February 3, 1935, CaracalFebruary 3, 1935, Caracal: Agreement of the local police to recognize the
legal personality of the Romanaþi County Roma Association.

77. 77. February 3, 1935, ClujFebruary 3, 1935, Cluj: The Sibiu Meeting of the Roma representatives of
Transylvanian counties with a view to starting an organization, and to
debate the conflict with the steering committee of the General Union of
the Roma in Bucureºti.

78. 78. March 7, 1935, BucureºtiMarch 7, 1935, Bucureºti: The Ploieºti meeting of the Prahova branch
members of the Roma Association, and recognition of Gh. Niculescu as
national president. The local steering committees are elected.

79. 79. April 4, 1935, CraiovaApril 4, 1935, Craiova: Report of the Caracal local police department on
the meeting held by the Roma in town to approve the statute of the orga-
nization as proposed by Calinic Popp ªerboianu, and to elect the new local
steering committee.

80. 80. April 1935, BucureºtiApril 1935, Bucureºti: Report on the General Association of the Gypsies in
Romania, filed by the Investigation Office of the Police. A review of the
efforts to set up the organization of the Roma is given, including the pre-
sentation of the leaders and the different dissents.

81. 81. April 17, 1935, BucureºtiApril 17, 1935, Bucureºti: The meeting of the dissident association of the
Roma in Ploieºti, which recognized G.A. Lãzãrescu as president.

82. 82. April 17, 1935, BucureºtiApril 17, 1935, Bucureºti: Meeting of the Roma in Vãlenii de Munte, where
the participants are presented the program of the Union, and the president
of the branch is elected.

83. 83. May, 1935, ClujMay, 1935, Cluj : Meeting of the committee of the Roma Association in
Sibiu County, where the program to organize communal branches was
also discussed.

84. 84. May 15, 1935, HuedinMay 15, 1935, Huedin : Information issued on the thirty-six nomad Gypsy
families established on the outskirts of the locality, and the difficulty
raised by distributing them in other communes, due to the refusal of the
communes to receive them.  In the annexes, the impossiblity of the autho-
rities in Fildu de Jos to take in the families and to include them in the list
of inhabitants of the commune. 

85. 85. May 31, 1935, CaracalMay 31, 1935, Caracal: Report on the meeting of the “Barbu Lãutaru”
Association in the locality and the election of the steering committee.

8686 June 24, 1935, ClujJune 24, 1935, Cluj: Meeting of the Society “Înfrãþirea Neorusticã”
[“Neorustic Brotherhood”] of Calbor, which comprises some of the Roma
of Fãgãraº County. 



87. 87. June 25, 1935, ClujJune 25, 1935, Cluj: Order of the Prefect to distribute the Gypsy families in
Huedin  in some neighboring settlements and to list them among the
inhabitants of the commune.

88. 88. June 26, 1935, ClujJune 26, 1935, Cluj: Request of the inhabitants of the neighborhood “Între
Ape” [“Between Waters”] to remove the Gypsies established there, because
of the mess and noise that they make.

89. 89. June 28, 1935, ClujJune 28, 1935, Cluj: Description of the Roma congress in Fãgãraº, attended
by Gh. Niculescu, president of the Romanian General Union of the Roma
Association, leader of the Transylvanian branch.

90. 90. August 1935, Turnu SeverinAugust 1935, Turnu Severin : Report on the celebration organized in the
locality by the Roma Union of Romania.

91. 91. August 18, 1935, PloieºtiAugust 18, 1935, Ploieºti: Meeting of the general Union of the Roma
Association, Buzãu branch, attended by president Gh. Niculescu and
Matei Postelnicu, delegated by the Partidul Poporului [People's Party]. 

92. 92. August 28, 1935, BucureºtiAugust 28, 1935, Bucureºti: Complaint signed by N. Niculescu, secretary
general of the General Union of the Roma Association, against N.G. Lache
and Apostol Matei, who allegedly organize illegal meetings of the Roma.

93. 93. October 2, 1935, BucureºtiOctober 2, 1935, Bucureºti: Letter signed by Gh. Niculescu to the prefect
of Cluj County, which notifies the latter about the setting up of a branch
in the county, and invites him to accept to be honorary member of the
organization.

94. 94. November 9, 1935, TimiºoaraNovember 9, 1935, Timiºoara: Meeting to set up the Caransebeº branch of
the General Union of the Roma, and to elect the steering committee.

95. 95. November 21, 1935, LugojNovember 21, 1935, Lugoj: Meeting of the members of the Executive Board
of the Orºova branch of the General Union of the Roma. A letter from the
central committee in Bucureºti was read to the participants.

96. 96. December 11, 1935, LugojDecember 11, 1935, Lugoj: Meeting of the Orºova branch of the Roma orga-
nization, where participants discussed the possibility of closing the
branch, due to the lack of material resources.

97. 97. January 16, 1936, BucureºtiJanuary 16, 1936, Bucureºti: Report on the field findings about the General
Association of the Gypsies. 

98. 98. January 20, 1936, ReºiþaJanuary 20, 1936, Reºiþa: Setting up the Roma organization branch in
town, presentation of the statute, and election of the steering committee.

99. 99. March 13, 1936, ClujMarch 13, 1936, Cluj : Request from the “Societatea lãutarilor din
România” [“Romanian Fiddlers' Society”] to the Minister of Home Affairs,
in order to force the restaurants in Cluj to employ again Gypsy fiddlers,
who were pushed out when jazz bands were brought in. 

100.100. March 27, 1936, BucureºtiMarch 27, 1936, Bucureºti: Report on the history of the Romanian General
Association of the Roma, with mention of the rivalries between different
leaders. Some of the most important Roma meetings are presented, and the
steering committee for the whole country is named, under the leadership
of Gh. Niculescu. 

101. 101. March 28, 1936, PloieºtiMarch 28, 1936, Ploieºti: Meeting of the Roma from Panciu, and their
decision to become affiliates of the General Association of the Roma. The
annex includes the minutes of the settingup meeting and the meeting
where affiliation to the General Union of the Roma was decided.
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102. 102. April 7, 1936, PloieºtiApril 7, 1936, Ploieºti: Meeting of the Roma in Ploieºti, under the leader-
ship of Stelian Barbu. The speakers praise the ethnic group’s  loyalty to the
country, explaining to those attending the need to join the Association.

103. 103. April 8, 1936, ClujApril 8, 1936, Cluj : The Cluj Fiddlers' Society addresses another request to
the Minister of Home Affairs to force restaurant owners to employ Gypsy
fiddlers, the only promoters of genuine Romanian music. 

104. 104. May 2, 1936, LugojMay 2, 1936, Lugoj: Setting up the local branch of the General Roma
Union, in the presence of delegate Nucu Grigoraº from the head organiza-
tion. The objectives of the organization are presented, and the steering
committee is elected. 

105. 105. May 11, 1936, ReºiþaMay 11, 1936, Reºiþa: Meeting of the local branch, attended by national
organization vice-president Grigore Ioan, with a view to attracting as many
Roma participants as possible.

106. 106. June 2, 1936, ClujJune 2, 1936, Cluj : Subsequent to a complaint filed by the Cluj Fiddlers'
Society, addressed to the Minister of Home Affairs, the unemployed Roma
musicians were assigned jobs. In the annex, the minutes that record the
agreement between the local authorities and restaurant owners to the
effect of employing Gypsy fiddlers under specified circumstances.

107. 107. August 18, 1936, TimiºoaraAugust 18, 1936, Timiºoara : Meeting of the local branch of the General
Association of the Roma, attended by Nucu Grigoraº, who spoke to the
participants in Romanian and Hungarian, encouraging them to integrate in
the society and join the organization. 

108. 108. August 27, 1936, CraiovaAugust 27, 1936, Craiova: Meeting of the Roma in Turnu Severin. The
replacement of the old steering committee of the branch was requested. A
decision was taken to set up an aid society in case of sickness or death of
the members. 

109. 109. October 5, 1936, BucureºtiOctober 5, 1936, Bucureºti: Delay of a Roma reunion which intended to set
up a consumers' cooperative. The annex includes a manifesto informing
about this, addressed to the Roma in Blue Sector III.

110. 110. October 30, 1936, ClujOctober 30, 1936, Cluj: Report on the visit of delegate of the General Union
of the Roma (G.U.R) Nucu Grigoraº to Bistriþa with a view to setting up a
branch in the town. After the presentation of the goals of the organization,
the steering committee was elected, and recommendations were made that
regardless of the language they spoke, the Roma in town should be united,
and should establish closer relationships with the Romanians.

111. 111. January 11, 1937, ClujJanuary 11, 1937, Cluj : University professor C. Marinescu's request to allot
space for the new building of “G.Bariþiu” High School. He recommends to
the authorities to allot the piece of land called “Þigãnii” [“Gypsylands”] as
a solution to remove the Roma from there. 

112. 112. February 27, 1937, IaºiFebruary 27, 1937, Iaºi: Conference for the Roma from Târgu Frumos held
by Laurenþiu Anghel, delegate of the General Union, on the history of the
Gypsies in Romania.

113. 113. March 10, 1937, BucureºtiMarch 10, 1937, Bucureºti: G. Niculescu accuses some Roma leaders of
Craiova who printed the newspaper “Timpul” [“Time”] of intending to
drag the Union into politics, contrary to the goals declared by the central
office of the organization.
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114. 114. March 23, 1937, CraiovaMarch 23, 1937, Craiova: Report on the meeting of the Roma of Slatina,
who make preparations to get organized and elect a steering committee.

115. 115. March 28, 1937, IaºiMarch 28, 1937, Iaºi: Meeting of the G.U.R. management team of Târgu
Frumos, where the action plan and different changes envisaged are pre-
sented. The annex includes the minutes of the meeting.

116. 116. April 5, 1937, ClujApril 5, 1937, Cluj: Request of the Romanian Musicians' Support
Association in town that the Town Hall should regulate the employment
of Roma musicians in different restaurants in Cluj.

117. 117. April 13, 1937, CraiovaApril 13, 1937, Craiova : Report on the existence of three Roma organiza-
tions in Romania, and on the statute of the newspaper “Timpul” [“Time”]
published in Craiova which supports this ethnic group.

118. 118. April 17, 1937, BucureºtiApril 17, 1937, Bucureºti: Report on the association “Redeºteptarea romi-
lor ºi romiþelor din România” [“Awakening of Roma Men and Women in
Romania”], including the list of the founder members and the goals of the
organization.

119.119. April 28, 1937, IaºiApril 28, 1937, Iaºi: Meeting of the Roma from Târgu Frumos and their
affiliation to the General Union.

120. 120. July 12, 1937, CraiovaJuly 12, 1937, Craiova : Field festival of the Roma of Turnu Severin, attend-
ed by the officials of the county. 

121. 121. August 9, 1937, PãdureniAugust 9, 1937, Pãdureni. Information is sought about Nucu Grigoraº,
who travels around Timiº County, raising money for the Roma Union, and
promising an improvement of their situation.

122. 122. September 10, 1937, BucureºtiSeptember 10, 1937, Bucureºti: Election of the new steering committee of
the Roma Association of Corabia.

123. 123. October 5, 1937, PloieºtiOctober 5, 1937, Ploieºti: Meeting of the Roma of Cãlãraºi, presided by
G.A. Lãzãrescu.

124. 124. October 28, 1937, BucureºtiOctober 28, 1937, Bucureºti: Letter from Gh. Niculescu to the Prime
Minister, requesting permission to hold a Roma Congress, asking for
reductions for the train fare of delegates from the provinces, and for fina-
cial support to organize the congress.

125. 125. November 1, 1937, BucureºtiNovember 1, 1937, Bucureºti: Letter from Gh. Niculescu addressed to the
Minister of Home Affairs, inviting him to be the “Godfather” of the Asso-
ciation flag.

126. 126. November 4, 1937, BucureºtiNovember 4, 1937, Bucureºti: Gh. Niculescu informs the Minister of Home
Affairs about the situation of the Oltenia Association, where A. Th. Mano-
lescu, director of the newspaper “Timpul” [“Time”], claims to be president
of the local branch, and prepares to call together a congress. The annex
includes the minutes of the Craiova branch meeting, which does not re-
cognize Manolescu as leader.

127. 127. November 6, 1937, CraiovaNovember 6, 1937, Craiova: Report on the prohibition to organize the
planned congress in Craiova, as a result of interventions from the central
steering committee.

128. 128. November 16, 1937, BucureºtiNovember 16, 1937, Bucureºti. Report that states the prohibition to orga-
nize the congress initiated by Gh. Niculescu in Bucureºti, due to both the
political events, and the conflictual situation between the leader and two
ex-leaders of the organization.
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129. 129. December 4, 1937, ClujDecember 4, 1937, Cluj: Setting up a branch of the General Union of the
Roma in Târgu Mureº, and election of the steering committee. 

130. 130. January 30, 1938, BucureºtiJanuary 30, 1938, Bucureºti: Proceedings of the meeting of the Roma
Association of Buzãu.

131. 131. February 4, 1938, CraiovaFebruary 4, 1938, Craiova: Report on the meeting of the Citizens' Asso-
ciation of the Roma of Craiova, attended by G.A. Lãzãrescu, including
parts of the speeches.

132. 132. April 19, 1939, BucureºtiApril 19, 1939, Bucureºti: Historical review of the General Union of the
Roma, including different dissidents, and the position held by Nucu
Grigoraº in the association led by G. Niculescu.

133. 133. October 2, 1939, BucureºtiOctober 2, 1939, Bucureºti: Gh. Niculescu's request addressed to the
Minister of Home Affairs, to modify the tax law, as the amount of tax to be
paid makes restaurant owners sack bands of musicians.

134. 134. October 11, 1939, BucureºtiOctober 11, 1939, Bucureºti: Proposals made by Gh. Niculescu to the
Minister of Home Affairs as regards the tax on performances. 

135. 135. October 22, 1939, BucureºtiOctober 22, 1939, Bucureºti: Report of the Administrative Board and of the
Internal Audit Board of the General Roma Union Association for the years
1937-1938.

136. 136. February 7, 1940, BudeºtiFebruary 7, 1940, Budeºti: Quarantine of the nomad Roma population to
prevent typhoid fever and scarlet fever from spreading.

137. 137. July 22, 1940, BucureºtiJuly 22, 1940, Bucureºti: Report showing that the Romanian Roma
Citizens' Organization is a subversive organization, and that after passing
the law to dissolve political parties it stopped its activity altogether.

138. 138. August 8, 1940, ClujAugust 8, 1940, Cluj: Request of the inhabitants of the Roma Colony to
postpone their removal for the next year.

139. 139. September 5, 1940, BucureºtiSeptember 5, 1940, Bucureºti: Information is requested on the leadership
of the Musicians' Guild from Þinutul Marea, to the effect of their legal
recognition.

140. 140. September 5, 1940, BucureºtiSeptember 5, 1940, Bucureºti: Information is requested on the leadership
of the Musicians' Guild from Þinutul Prut, to the effect of their legal
recognition.

141. 141. October 12, 1940, BucureºtiOctober 12, 1940, Bucureºti: Request of the Mayor of the capital to forbid
nomad Gypsies to stop in the suburban communes of the city.

142. 142. November 9, 1940, BucureºtiNovember 9, 1940, Bucureºti: Order including the measures to be taken to
prevent typhoid exanthema, which is also spread by the Gypsies. The
annexes include a copy of the order of the Health Ministry, and a copy of
the agenda of the Ministers' Council.

143. 143. November 30, 1940, BucureºtiNovember 30, 1940, Bucureºti: Order of the Minister of Home Affairs to
forbid the use of bears in performances given by the Gypsies.

144. 144. December 17, 1940, IaºiDecember 17, 1940, Iaºi: Information on the Musicians' Guild of Iaºi and
the document granting permission for their recognition as legal person.

145. 145. February 17, 1941, BonþidaFebruary 17, 1941, Bonþida: Investigation into the complaint made by the
Roma from Rãscruci (Cluj County) against the local judge, who treats them
unfairly. The annex includes the statement of the priest according to
whom the Roma are good citizens.

146.146. May 27, 1941, BucureºtiMay 27, 1941, Bucureºti: Sending the communist leaders to camps, eviction
of a certain category of foreigners and nomad Gypsies from Bucureºti.
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147. 147. May 5, 1942, BucureºtiMay 5, 1942, Bucureºti: Order of the Presidency of the Ministers' Council
referring to the means of deporting the Roma to Transniester.

148. 148. May 17, 1942, BucureºtiMay 17, 1942, Bucureºti: Order to do a census of the nomad and settled
Roma, indicating the elements that need to be recorded.

149. 149. May 21, 1942, BucureºtiMay 21, 1942, Bucureºti: Order to have the census done urgently, to be
finalized by 25th May.

150. 150. May 24, 1942, BucureºtiMay 24, 1942, Bucureºti: Order of the Presidency of the Ministers' Council
on the procedure to evict nomad Gypsies.

151. 151. May 1942, BucureºtiMay 1942, Bucureºti : Situation of the Gypsy population in the rural and
urban areas of the country on 25 th May, after the completion of the census.

152. 152. May 28, 1942, BucureºtiMay 28, 1942, Bucureºti: Resolution of Marshall I. Antonescu referring to
the eviction of Gypsies from cities, and their inclusion in work camps. 

153. 153. May 28, 1942, HotinMay 28, 1942, Hotin: Situation as of 25 th May of the nomad and settled
Gypsies within the area supervised by the Hotin Gendarme Legion.

154. 154. May 30, 1942, BucureºtiMay 30, 1942, Bucureºti: Order to evict the nomad Roma to Transniester,
with the indication of the itinerary to be followed and the procedure of
carrying out the order.

155. 155. May 30, 1942, BucureºtiMay 30, 1942, Bucureºti: The Chiºinãu Gendarmerie is announced that
the nomad Gypsies have crossed the border into Bessarabia, and the
Gendarmerie is in charge of transferring them further, along the specified
itinerary and the described procedure.

156. 156. May 30, 1942, BucureºtiMay 30, 1942, Bucureºti: The Transniester Gendarmerie is informed on
the procedure to take over the nomad Gypsies, and on the gendarmerie's
obligation to report the number of those brought to the camp every week. 

157. 157. May 31, 1942, BucureºtiMay 31, 1942, Bucureºti: Plan to deport the nomad Gypsies to Transniester
and the operations map.

158.158. June 4, 1942, BucureºtiJune 4, 1942, Bucureºti: Completion to a previous order referring to the
border passes to Bessarabia to be used for the deportation of the nomad
Gypsies.

159. 159. June 4, 1942, GalaþiJune 4, 1942, Galaþi: Report of the Galaþi Gendarmerie on the impossibility
to use one of the specified border passes, due to a bridge under repair.

160. 160. June 4, 1942, BucureºtiJune 4, 1942, Bucureºti: Order addressed to the Iaºi Gendarmerie to take
over the nomad Gypsies, and to transfer them to Bessarabia at the Albiþa
border pass.

161.161. June 6, 1942, BotoºaniJune 6, 1942, Botoºani: The number of Roma available in town to work as
gardeners and brickmakers is requested.

162. 162. June 7, 1942, BucureºtiJune 7, 1942, Bucureºti: Report on the passes of the Roma to Transniester
within the area under the control of the Galaþi Gendarmerie.

163. 163. June 9, 1942, BucureºtiJune 9, 1942, Bucureºti: Order stipulating that the Gypsies are to stay in
prison until completion of their sentence, and then to be deported.

164. 164. June 9, 1942, BucureºtiJune 9, 1942, Bucureºti: The Gendarmerie of Chiºinãu is asked to check
the number of deported nomad Gypsies, as there are differences between
the situations reported  by gendarmeries.

165. 165. June 9, 1942, BucureºtiJune 9, 1942, Bucureºti: The Gendarmerie of Galaþi is asked to check the
number of deported nomad Gypsies, as there are differences between the
various situations reported by gendarmeries. The number of shelters and
that of the members are also recorded.
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166. 166. June 9, 1942, BucureºtiJune 9, 1942, Bucureºti: The Bucureºti Gendarmerie is asked to check the
number of  nomad Gypsies passed over to the Galaþi Gendarmerie.

167. 167. June 9, 1942, BucureºtiJune 9, 1942, Bucureºti: The Iaºi Gendarmerie is asked to check the num-
ber of nomad Gypsies passed over to the Chiºinãu Gendarmerie.

168. 168. June 10, 1942, BucureºtiJune 10, 1942, Bucureºti: The Constanþa Gendarmerie is given more shel-
ters for the Gypsies of Ilfov, in order for these to be passed on via the Brãila
Gendarmerie.

169. 169. June 11, 1942, BotoºaniJune 11, 1942, Botoºani: The number of settled Roma from Botoºani and
Hârlãu available to use in gardening and brickmaking.

170. 170. June 12, 1942, BotoºaniJune 12, 1942, Botoºani: The number of settled Roma in Botoºani County,
specified by communes, age and sex groups.

171. 171. June 12, 1942, IaºiJune 12, 1942, Iaºi: Report on nomad Gypsies from Moineºti, arrested by
the police.

172. 172. June 15, 1942, BucureºtiJune 15, 1942, Bucureºti: Refusal to  use the Crocmaz border pass for the
nomad Gypsies on their way to Transniester. Modification of the previous
orders is requested.

173. 173. June 16, 1942. BucureºtiJune 16, 1942. Bucureºti: Gendarmeries 1-10 and the Gendarmerie of
Transniester are asked to check the statistics on the deported nomad
Gypsies, and at the end of the eviction to foreword a centralized situation.
Enclosed is a table including the number of evicted Roma in each gen-
darmerie.

174. 174. June 18, 1942, BucureºtiJune 18, 1942, Bucureºti: Decision on the day that Gendarmeries 1-10 shall
report on the flux on deported Gypsies.

175.175. June 21, 1942, CernãuþiJune 21, 1942, Cernãuþi: Report of the Cernãuþi Gendarmerie on the situa-
tion between June 1-21 of the nomad Gypsies taken over for deportation. 

176. 176. June 22, 1942, BucureºtiJune 22, 1942, Bucureºti: Gendarmeries 1-10 are asked to check the num-
ber of nomad Gypsies handed over from one gendarmerie to another.

177. 177. June 22, 1942, TimiºoaraJune 22, 1942, Timiºoara : Explanation of the reason why the Arad
Gendarmerie recorded settled Gypsies as nomad Gypsies.

178. 178. July 7, 1942, BucureºtiJuly 7, 1942, Bucureºti: Report written by Sabin Manuilã for the Presi-
dency of the Ministers' Council, in which he presents the statistical
sources that can be used to establish the number of Roma countrywide.
The document explains the impossibility of using the data in the 1941
census.

179. 179. July 21, 1942, BucureºtiJuly 21, 1942, Bucureºti: Instructions accompanying the precedure to use
for the individual registration of settled Gypsies to the effect of their de-
portation to Transniester.

180. 180. July 25, 1942, BucureºtiJuly 25, 1942, Bucureºti: Instructions pertaining to the stages of deporta-
tion of settled Gypsies. The first category of evicted Gypsies shall include
those who have committed crimes. Nominal lists of those belonging to this
category are requested from each Legion.

181. 181. August 11, 1942, BucureºtiAugust 11, 1942, Bucureºti: Synthesis on the number of nomad Gypsies
that passed the Niester between 1-9 August, and the number of those
deported before that period. 

182. 182. August 12, 1942, Alba IuliaAugust 12, 1942, Alba Iulia: The number of recidivist mobilized Gypsies
in the area under the control of the Alba Iulia Police Department, and the
members of their family.
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183. 183. August 12, 1942, CraiovaAugust 12, 1942, Craiova: The number of Gypsies mobilized in the area of
the Craiova Police Department, and the members of their family.

184 184 August 12, 1942, IaºiAugust 12, 1942, Iaºi: The number of recidivist mobilized Gypsies in the
area under the control of the Iaºi Police Department, and the members of
their families.

185. 185. August 15, 1942, TransniesterAugust 15, 1942, Transniester: Informative leaflet about the situation of
the Gypsies deported over the Bugu.

186. 186. August 20, 1942, BucureºtiAugust 20, 1942, Bucureºti: Evacuation plan of 12,497 settled Gypsies,
requesting instruction for transportation, luggage, food, and liquidation of
their estate and other movables.

187. 187. August 24, 1942, BucureºtiAugust 24, 1942, Bucureºti: Confirmation of the order of the Presidency of
the Ministers' Council referring to the deportation of nomad Gypsies.

188. 188. August 27, 1942, BucureºtiAugust 27, 1942, Bucureºti: Information provided to the gendarmeries in
the country on the procedure to organize transportation of settled Gypsies
to Transniester, and to ensure their guard. The annexes include instruc-
tions for the train commanding officers.

189. 189. August 28, 1942, BucureºtiAugust 28, 1942, Bucureºti: Instructions for the Police Department of the
capital on how to transport the settled Gypsies to Transniester.

190. 190. August 31, 1942, BucureºtiAugust 31, 1942, Bucureºti: Instructions for the procedure to deport un-
mobilized criminal Gypsies, beginning with September 12.

191. 191. August 31, 1942, BucureºtiAugust 31, 1942, Bucureºti: Preparations of the Police Department of the
capital for the deportation of the Gypsies.

192. 192. August 31, 1942, BucureºtiAugust 31, 1942, Bucureºti: The Transniester Gendarmerie is informed
about the upcoming deportation of recidivist settled Gypsies, and about
how they should be handed over, the number of trains that should arrive,
how they should be guarded, etc. 

193. 193. September 1, 1942, BucureºtiSeptember 1, 1942, Bucureºti: New instructions for the evacuation of
Gypsies, fot handling their luggage, their estate and other movables, their
food during transportation, etc.

194. 194. September 1, 1942, BucureºtiSeptember 1, 1942, Bucureºti: Instructions for the Infantry of the Bucu-
reºti Gendarmerie on the procedure to board Gypsies in their sector on
trains, and transport them to Transniester.

195. 195. September 1, 1942, BucureºtiSeptember 1, 1942, Bucureºti: The Police Department of the capital is
informed on the details of the evacuation of Gypsies from Bucureºti.

196. 196. September 1, 1942, BucureºtiSeptember 1, 1942, Bucureºti: Proposal on how to gather and record the
Gypsies in Bucureºti that shall be deported to Transniester, with the indi-
cation of the temporary boarding places in Jewish schools in the city. The
annex includes the number of those that are to be deported.

197. 197. September, 1942, BucureºtiSeptember, 1942, Bucureºti: Note on the transportation to Transniester of
settled Gypsies.

198. 198. September 1942, BucureºtiSeptember 1942, Bucureºti: The total number of Gypsies that are to be
deported, categorized into 'that can be mobilized' and 'that cannot be
mobilized'. The annex provides details on how they are distributed among
the gendarme legions.

199. 199. September 2, 1942, BucureºtiSeptember 2, 1942, Bucureºti: Supplementary details on how to carry out
the deportation to Transniester.



200. 200. September 2, 1942, BucureºtiSeptember 2, 1942, Bucureºti: Corrections and completions to the compo-
sition of trains to be used for the deportation of Gypsies.

201. 201. September 3, 1942, BucureºtiSeptember 3, 1942, Bucureºti: Information sent to the Gendarmerie of
Tiraspol, including details of the train timetables that shall be transport-
ing the Gypsies to Transniester.

202. 202. September 3, 1942, BucureºtiSeptember 3, 1942, Bucureºti: Coded telegram to all the legions in the
country regarding the food to be provided to Gypsies during transportation
to Transniester. The annexes include calculations of the cost of food
rations for the deported people and their guards.

203. 203. September 4, 1942, BucureºtiSeptember 4, 1942, Bucureºti: Directives of the National Center of Roma-
nization about the take-over of the estate and movables of the Gypsies that
are to be deported.

204. 204. September 4, 1942, IaºiSeptember 4, 1942, Iaºi: Cable asking for information on the measures to
be taken for the evacuation of Gypsies from Târgu Frumos, as the number
of carriages provided for these are not enough.

205. 205. September 5, 1942, BucureºtiSeptember 5, 1942, Bucureºti: Information on the procedure of evacuation
of nomad Gypsies to Transniester, including suggestions to improve the
situation of the families whose members were mobilized in the army. 

206. 206. September 6, 1942, BucureºtiSeptember 6, 1942, Bucureºti: Request addressed to the Railroads Legion
of Bucureºti to cooperate in the action of deportation of the Gypsies and
Jews, annexing train timetables, details of the number of those deported,
of the accompanying guards, the number of carriages, etc.

207. 207. September 7, 1942, BucureºtiSeptember 7, 1942, Bucureºti: Statistical analysis of the situation of the
Gypsy population in Romania, within the border of the country at the
time, based on the data of the general census of 1930. 

208. 208. September 11, 1942, BucureºtiSeptember 11, 1942, Bucureºti: Changes that occurred in the composition
of a train that was to carry deported people to Transniester.

209. 209. September 11, 1942, BucureºtiSeptember 11, 1942, Bucureºti: Suggestions of General C. Z. Vasiliu for the
differentiated treatment that should be applied in Transniester to the
nomad Gypsy families that have had members fighting on the front.

210. 210. September 12, 1942, BucureºtiSeptember 12, 1942, Bucureºti: Changes in the composition of the train
due to carry the Gypsies on the route Alba Iulia-Tighina.

211. 211. September 12, 1942, BucureºtiSeptember 12, 1942, Bucureºti: Information provided by the Chief of the Po-
lice Department of the capital on the situation of the evacuation of Gypsies.

212. 212. September 16, 1942, TransnistriaSeptember 16, 1942, Transnistria: Report of the Gendarmerie of Trans-
niester on the trains carrying deported Gypsies that reached their destina-
tion, and the number of Gypsies they carried.

213. 213. September 18, 1942, ConstanþaSeptember 18, 1942, Constanþa: Report of the local Police Department on
the way the deportation of Gypsies was carried out, the number of Gypsies
by legions, and the take-over of their belongings by the National Center of
Romanization.

214. 214. September 21, 1942, TimiºoaraSeptember 21, 1942, Timiºoara: Report on the Roma sent to Transniester,
with explanation accounting for the differences existing between the num-
ber of those proposed to be deported, and those that actually left.

215. 215. September 22, 1942, BotoºaniSeptember 22, 1942, Botoºani: Information on the Gypsies that live in the
rural area of the county.
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216. 216. September 24, 1942, BotoºaniSeptember 24, 1942, Botoºani: The number of Gypsies living in the towns
of Botoºani and Hârlãu after deportation.

217. 217. September 25, 1942, BucureºtiSeptember 25, 1942, Bucureºti: Information circulated about the number
of Gypsies in prisons, and the procedure for their deportation after they
finish their sentence.

218. 218. September 25, 1942, BotoºaniSeptember 25, 1942, Botoºani: Request addressed to the Prefect of the
county by a Gypsy musician, asking not to be deported with his family to
Transniester.

219. 219. September 25, 1942, BotoºaniSeptember 25, 1942, Botoºani: Request addressed to the Prefect of the
county by a Gypsy musician who participated in the 1941 campaign, and
is currently sick, asking not to be sent to Transniester.

220. 220. September 28, 1942, GiurgiuSeptember 28, 1942, Giurgiu : Request addressed to the leader of the state
by three Gypsy corporals in town, wounded in the war, asking not to be
sent with their families to Transniester.

221. 221. September 28, 1942, BotoºaniSeptember 28, 1942, Botoºani: Request of a Gypsy that participated in the
1941 campaign, and wounded on the front, asking not to be included in
the list of 'those that can be evacuated'.

222. 222. September 28, 1942, Alba IuliaSeptember 28, 1942, Alba Iulia: Number of Gypsies in the county evacu-
ated by September 12th.

223. 223. September 30, 1942, CraiovaSeptember 30, 1942, Craiova: Number of Gypsies in the county sent to
Transniester.

224. 224. September 30, 1942, GalaþiSeptember 30, 1942, Galaþi: Number of Gypsies in the county sent to
Transniester..

225. 225. September 30, 1942, ChiºinãuSeptember 30, 1942, Chiºinãu: Number of Gypsies in the county sent to
Transniester

226. September 1942, Iaºi226. September 1942, Iaºi: Number of Gypsies and Jews in the counties of
Moldavia, sent to Transniester on train E.7, including the number of car-
riages and the accompanying guards.

227. 227. September 1942, BucureºtiSeptember 1942, Bucureºti: Situation of the trains that carry Gypsies to
Transniester, including the date of their departure, and arrival to Tighina.

228. 228. October 1, 1942, TimiºoaraOctober 1, 1942, Timiºoara: Number of Gypsies in Banat sent to Trans-
niester. 

229. 229. October 1, 1942, BucureºtiOctober 1, 1942, Bucureºti: Number of Gypsies in the area of the Bucureºti
Regional Police Department sent to Transniester.

230. 230. October 1942, ConstanþaOctober 1942, Constanþa: Number of Gypsies in the area of the Constanþa
Regional Police Department sent to Transniester.

231. 231. October 3, 1942, IaºiOctober 3, 1942, Iaºi: Number of Gypsies in the area of the Iaºi Regional
Police Department sent to Transniester.

232. 232. October 8, 1942, CraiovaOctober 8, 1942, Craiova: Explanatory note on the need to deport some
Roma families.

233. 233. October 9, 1942, BucureºtiOctober 9, 1942, Bucureºti: Numerical synthesis of the situation of nomad
and settled Gypsies deported to Transniester.

234. 234. October 11, 1942, TimiºoaraOctober 11, 1942, Timiºoara: Situation of deportations from Banat, con-
taining the reasons why some Roma families were not evacuated.

235. 235. October 12, 1942, Ocnele MariOctober 12, 1942, Ocnele Mari : Report on the crimes committed by some
Gypsies in the area, and the proposal that they be evacuated to Trans-
niester.
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236. 236. October 14, 1942, BucureºtiOctober 14, 1942, Bucureºti: The order of the Ministers' Council not to
evacuate any more Jews or Gypsies to Transniester until further orders,
with the exception of those of the latter category that are a threat to pub-
lic safety.

237. 237. October 14, 1942, BucureºtiOctober 14, 1942, Bucureºti: Request filed by a war invalid asking to allow
his wife, deported to Transniester, to return.

238.238. October 15, 1942, BucureºtiOctober 15, 1942, Bucureºti: Information on the unfolding of the depor-
tation of the Roma.

239. 239. October 15, 1942, BucureºtiOctober 15, 1942, Bucureºti: Request filed by a mobilized Gypsy, add-
ressed to Marshall I. Antonescu, asking to allow the return of his family
sent to Transniester.

240. 240. October 15, 1942, PloieºtiOctober 15, 1942, Ploieºti: Request of a WW I veteran to permit the return
of his daughter who had been deported.

241. 241. October 15, 1942, ReºiþaOctober 15, 1942, Reºiþa: Request to allow the return to the country of a
woman with a child, deported to Transniester.

242. 242. October 16, 1942, BucureºtiOctober 16, 1942, Bucureºti: The Railroads' plea for the qualified Gypsies
working in the repairs workshops not to be deported, on the grounds that
their qualified work is needed.

243. 243. October 16, 1942, IaºiOctober 16, 1942, Iaºi: Information on the manner the deportation of
Gypsies in the area was carried out.

244. 244. October 17, 1942, BucureºtiOctober 17, 1942, Bucureºti: Information pertaining to the appearance  in
Râmnicu Sãrat of nomad Gypsies who should be deported to Transniester.

245. 245. October 18, 1942, IaºiOctober 18, 1942, Iaºi: Exlanatory note on the reasons why a Gypsy
woman was not evacuated to Transniester.

246. 246. October 19, 1942, BucureºtiOctober 19, 1942, Bucureºti: Information on the way the census of Gypsies
in Târgoviºte was done. 

247. 247. October 19,  1942, BucureºtiOctober 19,  1942, Bucureºti: Due to the fact that some Gypsies from Alexan-
dria ask to be sent to Transniester, clarification is requested from the Gene-
ral Police Department.

248. 248. October 19, 1942, BucureºtiOctober 19, 1942, Bucureºti: Information on Gypsies deported to Trans-
niester, some of whom secretely returned  to the town of  Piteºti.

249. 249. October 19, 1942October 19, 1942 , Explanatory note of a junior gendarme officer on the dif-
ferences between the recorded Gypsies to be deported and the real num-
ber handed over to the Legion in Tiraspol.

250. 250. October 20, 1942, GalaþiOctober 20, 1942, Galaþi: Report on the Gypsies in the town of Mizil, and
their discontent to be threatened by deportation.

251. 251. October 21, 1942, Alba IuliaOctober 21, 1942, Alba Iulia : Numerical situation of the regional police
department on the Gypsies with criminal record.

252. 252. October 22, 1942, BucureºtiOctober 22, 1942, Bucureºti: Regional police departments are asked to
submit a nominal list of the Gypsies evacuated to Transniester,  and of
those mobilized.

253.253. October 23, 1942, BucureºtiOctober 23, 1942, Bucureºti: Given the numerous complaints of Gypsy sol-
dier, mostly confirmed, that their families were deported, request is made
to check the list of those evacuated, and to compile correct lists.

254.254. October 24, 1942, CraiovaOctober 24, 1942, Craiova: Report of the commander of special train E.8
on the procedure of selection and evacuation of Gypsies in the area under
the command of the Mehedinþi Gendarmerie.
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255. 255. October 25, 1942, BucureºtiOctober 25, 1942, Bucureºti: Report of the chief of the Gendarmerie per-
taining to the operations to evacuate the Gypsies in the country, and
accounts for the differences between the number of those included in the
lists of people to be deported, and of those who were indeed deported, and
reached their destination. Explanation why persons that did not match the
norms established by the Ministers' Council established for those to be
evacuated, were, however, sent to Transniester. The annexes include statis-
tics of the evacuated Gypsies. 

256. 256. October 27, 1942, BucureºtiOctober 27, 1942, Bucureºti: Coded telegram sent to the regional police de-
partments to clarify the notion of 'family' applying to Gypsies.

257. 257. October 27, 1942, CraiovaOctober 27, 1942, Craiova: Explanation of how the Gypsies in Râmnicu Vâl-
cea were counted, and the criteria that were applied in their selection. In the
annex, the declaration of a citizen pertaining to these activities.

258. 258. October 27, 1942, BucureºtiOctober 27, 1942, Bucureºti: Clarification pertaining to the statement mare
by a Gypsy from Vaslui, displeased with the fact that their sugar ration was
reduced to half.

259.259. October 27, 1942, CraiovaOctober 27, 1942, Craiova: Statement of a young Gypsy who withdraws
the complaint addressed to Marshall Antonescu, in which he denies his
belonging to the ethnic group of his mother.

260. 260. October 27, 1942, HârlãuOctober 27, 1942, Hârlãu: Complaint filed by a citizen in town, displeased
with the fact that he was included in the list of nomad Gypsies, counter-
arguing that he is a WW I veteran. 

261. 261. October 27, 1942, HârlãuOctober 27, 1942, Hârlãu: Complaint of a war widow, whose children retur-
ning from concentration camps were included in the list of nomad Gypsies.

262. 262. October 27, 1942, HârlãuOctober 27, 1942, Hârlãu: Complaint of a merchant from town who was
included in the list of nomad Gypsies.

263. 263. October 28, 1942, HârlãuOctober 28, 1942, Hârlãu: Complaint of a merchant from town who was a
WW I veteran, and who was included in the list of nomad Gypsies.

264. 264. October 28, 1942, ConstanþaOctober 28, 1942, Constanþa: Information filed on how the evacuation of
the Gypsies in the area of the police department here was done.

265. 265. October 28, 1942, BucureºtiOctober 28, 1942, Bucureºti: Report on the number of Gypsies deported
despite the orders of the Gendarmerie, and explanation for the errors that
occurred. The annex includes the situation by legions, and that of the con-
cubines of those mobilized.

266. 266. October 30, 1942, BucureºtiOctober 30, 1942, Bucureºti: Decision that all nomad mobilized Gypsies
shall be allowed to follow their family in Transniester. Information is
requested on the soldiers whose family was deported.

267. 267. October 1942, CraiovaOctober 1942, Craiova: Request addressed to Marshall I. Antonescu by a mer-
chant from Craiova, who was a WW I veteran, asking not to be sent to Trans-
niester, invoking his family's devotion and contribution during both wars.

268. 268. October 1942, CãlãraºiOctober 1942, Cãlãraºi: Request signed by Marshall Antonescu to allow
the return from Transniester of the parents and brother of the signatory.

269. 269. October 1942, CãlãraºiOctober 1942, Cãlãraºi: Request of a Gypsy locksmith in town to allow the
return of his 88-year old mother-in-law from deportation.

270. 270. October 1942, PiteºtiOctober 1942, Piteºti: Request of a woman to allow the return of her hus-
band and daughter from Transniester, invoking the reason that she has two
sons fighting on the front.
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271. 271. October 1942, Râmnicul SãratOctober 1942, Râmnicul Sãrat: Request of an old barber from town not to
be evacuated, explaining that he and his family had an exemplary conduct
in the town where they have lived for a long time.

272. 272. October 1942, BotoºaniOctober 1942, Botoºani: Several inhabitants of Botoºani complain to
Marshall Antonescu about the fact that they were included in the list of
Gypsies to be deported to Transniester.

273. 273. October 1942, TurdaOctober 1942, Turda: Request of a citizen in town to allow his legitimate
wife and child to return from Transniester, where they had been sent.

274. 274. October 1942, Balta Verde (Dolj County)October 1942, Balta Verde (Dolj County): Request of several inhabitants
asking that a Gypsy blacksmith not be deported, pointing out his exem-
plary conduct, and the usefulness of his craft for the community.

275. 275. October 1942, CãlãraºiOctober 1942, Cãlãraºi: Request of a cab driver from town to be cleared
from the list of Gypsies to be deported to Transniester, on grounds of his
age and of his family’s honesty.

276. 276. October 1942, CraiovaOctober 1942, Craiova : Intervention of some local transporters for a  Gypsy
mechanic and blacksmith, included in the list of those to be deported, not
to be sent to Transniester.

277. 277. October 1942, Alba IuliaOctober 1942, Alba Iulia: Request of a Gypsy to bring his parents and wife
(Romanian) back from Transniester, together with their six children.

278. 278. November 5, 1942, TransnistriaNovember 5, 1942, Transnistria: Explanation provided to the General Gen-
darmerie as regards some incidents that occurred during the take-over of
Gypsies deported from Dolj County.

279. 279. November 5, 1942, BucureºtiNovember 5, 1942, Bucureºti: Report on a Gypsy woman with criminal
record from Bacãu, who has to be sent to Transniester.

280. 280. November 6, 1942, HârlãuNovember 6, 1942, Hârlãu: Memorandum submitted to the Prefect of Bo-
toºani County by a Gypsy merchant, discontented with the way the police
investigations were conducted into his behaviour. In the annex, the minu-
tes recording the finding that the litigant does not belong to the group of
those to be deported.

281. 281. November 7, 1942, BucureºtiNovember 7, 1942, Bucureºti: Information on George Enescu's support
submitted to Marshall Antonescu, in favor of the deported Gypsies.

282.282. November 14, 1942, OdobeºtiNovember 14, 1942, Odobeºti: Request of a Gypsy woman in town to have
her husband, a WW I veteran, brought back from Transniester.

283. 283. November 14, 1942, OdobeºtiNovember 14, 1942, Odobeºti: Request of a local Gypsy woman to have
one of her sons sent back from Transniester, as the others are on the front.

284. 284. November 25, 1942, BucureºtiNovember 25, 1942, Bucureºti: Order pertaining to the fate of some
Gypsies that attacked a junior officer in charge of deporting Gyopsies to
Transniester. The annex includes the investigation into the event, labelled
as a “rebellion”.

285. 285. November 27, 1942, TimiºoaraNovember 27, 1942, Timiºoara : Report on some rumor circulated in town
regarding deportation, and the liquidation of some estate by Gypsy own-
ers, under the price of the market.

286. 286. November 27, 1942, IaºiNovember 27, 1942, Iaºi: Order to send the Jewish and Gypsy procurors to
concentration camps in Transniester.

287. 287. November 28, 1942, GalaþiNovember 28, 1942, Galaþi: Explanation of the rumor that circulated in
Râmnicu Sãrat referring to the evacuation to Transniester of all the
Gypsies.
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288. 288. November 28, 1942, OceacovNovember 28, 1942, Oceacov : Detailed measures that need to be taken for
the evacuation to camps, recording, and organization of the Gypsies
deported to the region. The food rations to be provided are established, as
well as the way they should be given out, and the sanitary measures to be
taken.

289. 289. November 29, 1942, GalaþiNovember 29, 1942, Galaþi: Report on some Gypsies meeting the criteria
to be evacuated, but who escaped evacuation, and were later found by the
police.

290.290. November 29, 1942, GalaþiNovember 29, 1942, Galaþi: Information on some Gypsies whose return to
the country was demanded.

291. 291. November 30,  1942, GalaþiNovember 30,  1942, Galaþi: Results of the investigation conducted over
the arrival in town of two Gypsies who had been deported to Transniester,
and were then wanted by the police in the country.

292. 292. November 1942, ZimniceaNovember 1942, Zimnicea: Request of some inhabitants addressed to
Marshall Antonescu, to approve the return from Transniester of some rel-
atives who went there on their own initiative.

293. 293. November 1942, BacãuNovember 1942, Bacãu : Request of a Gypsy in town asking to permit his
wife and children to return from Transniester.

294. 294. December 3, 1942, Alba IuliaDecember 3, 1942, Alba Iulia: Note on the state of mind of the Gypsies left
in town, displeased with the treatment they are subjected to, and on the
rumor that some of them want to leave for Hungary.

295. 295. December 3, 1942, PiteºtiDecember 3, 1942, Piteºti: Information on a Gypsy whose family was
deported, and the recommendation that they be brought back.

296. 296. December 4, 1942, ConstanþaDecember 4, 1942, Constanþa: Preference on a Gypsy from Cãlãraºi, who
had sent a complaint to Marshall Antonescu.

297.297. December 4, 1942, ChiºinãuDecember 4, 1942, Chiºinãu : Information on the latest attempt of several
Gypsies to run away from Transniester.

298. 298. December 4, 1942, ChitilaDecember 4, 1942, Chitila : Request of an active soldier of Roma origin to
allow his parents to return to the country.

299. 299. December 5, 1942, BacãuDecember 5, 1942, Bacãu: Information on a Gypsy woman from the local-
ity who had gone to Transniester of her own will, and who wants to return
to the country. The annex includes her statement.

300. 300. December 5, 1942, OceacovDecember 5, 1942, Oceacov: Report on the general state of things in the re-
gion, with reference to the state of the deported Gypsies, and their dis-
content.

301. 301. December 7, 1942, GalaþiDecember 7, 1942, Galaþi: About the state of mind of the Gypsies in Buzãu
and Galaþi as regards their possible deportation to Transniester.

302. 302. December 7, 1942, PiteºtiDecember 7, 1942, Piteºti: Request of a gendarme to be allowed to travel
to Transniester to bring his family back to the country.

303.303. December 7, 1942, Alba IuliaDecember 7, 1942, Alba Iulia: Report on several complaints of Gypsies a-
bout to be deported, or whose family were sent to Transniester. The annex
includes the statement of one of the discontented people, and the report on
some of the Gypsies that were left behind in town.

304.304. December 9, 1942, BucureºtiDecember 9, 1942, Bucureºti: Appointment of three commissions to look
into the abuses committed during deportation, and to decide on the people
that had been deported and should be brought back to the country.
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305. 305. December 11, 1942, BucureºtiDecember 11, 1942, Bucureºti: Address sent to the Governance of Trans-
niester, which informs on the establishment of commissions to investigate
the complaints of different Gypsies who had been deported, despite not
meeting the criteria for those to be evacuated.

306. 306. December 17, 1942, BucureºtiDecember 17, 1942, Bucureºti: Instructions are demanded for the mea-
sures to be taken in the case of some Gypsy families in Sibiu who had
recently returned from Transniester.

307. 307. December 18, 1942, Transnistria: December 18, 1942, Transnistria: Decision no. 3149 of the Civil Governor
of Transniester regarding the inclusion in camps of the Gypsies deported to
this territory, and their use for different jobs. The working conditions are
also settled. 

308. 308. December 20, 1942, PiteºtiDecember 20, 1942, Piteºti: Measures taken in the case of several Gypsies
who had returned from Transniester using fake authorizations.

309. 309. December 21, 1942, BucureºtiDecember 21, 1942, Bucureºti: Memorandum of the Third Commission
from the area of Covaliovca, in charge of the control and situation of set-
tled Gypsies deported to the region.

310. 310. December 27, 1942, TransnistriaDecember 27, 1942, Transnistria: Report on some Gypsies intending to
return to the country using fake authorizations.

311. 311. December 1942, CraiovaDecember 1942, Craiova : Request of a soldier to grant his family permis-
sion to return from Transniester.

312. 312. December 1942. PloieºtiDecember 1942. Ploieºti: Request signed by several tradesmen in town,
some of whom WW I veterans, asking not to be considered Gypsies, and
therefore be deleted from the list of those to be sent to Transniester.

313. 313. December 1942, Târgu JiuDecember 1942, Târgu Jiu: Request of a soldier from the Crimean front to
have his family brought back from Transniester.

314. 314. January 2, 1943, Maciova (Mehedinþi County)January 2, 1943, Maciova (Mehedinþi County) : Minutes of the interroga-
tion of several Gypsies who ran away from Transniester.

315. 315. January 15, 1943, TransnistriaJanuary 15, 1943, Transnistria: Information about December 1942 on the
conditions and state of mind of the Gypsies deported to Transniester.

316. 316. January 15, 1943, Bucureºti: January 15, 1943, Bucureºti: Instructions for combatting diseases occur-
ring in the Gypsies returning from Transniester.

317. January 22, 1943, Bucureºti: 317. January 22, 1943, Bucureºti: Instructions pertaining to the gratuity of rail
fare for Gypsy soldiers traveling to Transniester to find their families.

318. January 24, 1943, Bucureºti318. January 24, 1943, Bucureºti: Measures to be taken to prevent the spread of
typhoid fever by Gypsies returned from Transniester. It is recommended
to stop issuing authorizations to allow their return to the country. The
annex contains the order of the Ministry of Home Affairs.

319. 319. January 24, 1943, BucureºtiJanuary 24, 1943, Bucureºti: The Sibiu Gendarmerie is asked to submit a
report on the measures taken to stop the spread of typhoid fever. The
annex includes a report of the Ministry of Labor and Social Protection on
this topic. 

320. February 2, 1943, Bucureºti:320. February 2, 1943, Bucureºti: Instructions pertaining to the medical check-
up to be done to repatriated Gypsies, with a view to preventing epidemics.

321. 321. February 5, 1943, BucureºtiFebruary 5, 1943, Bucureºti: Synthetic report on the findings of the three
commissions in charge of investigating the complaints filed by Gypsies
deported to Transniester. The annexes include the statistical situation of
those who requested to be returned to the country.
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322.322. February 6, 1943, TransnistriaFebruary 6, 1943, Transnistria: Number and distribution by locality of
Gypsies deported to Oceacov County.

323. 323. February 17, 1943. BucureºtiFebruary 17, 1943. Bucureºti: Report on the Gypsies repatriated from
Transniester to Sibiu, suffering from typhoid fever.

324. 324. February 1943, BaltaFebruary 1943, Balta: Report on the situation and state of mind of the
Gypsies in the county.

325. 325. February 1943, GoltaFebruary 1943, Golta: Report on the situation and state of mind of the
Gypsies deported to the area under the control of the local Gendarmerie.

326. 326. March 3, 1943, BaltaMarch 3, 1943, Balta: Report on the situation and state of mind of the
Gypsies deported to the area under the control of the local Gendarmerie.

327. 327. March 21, 1943, CraiovaMarch 21, 1943, Craiova: Report on the Gypsies who returned legally
from Transniester, and committed crimes again. Their re-deportation is
demanded.

328. 328. March 1943, TransnistriaMarch 1943, Transnistria: Information on the situation and state of mind
of the Gypsies deported to Transniester.

329. 329. April 30, 1943, Alba IuliaApril 30, 1943, Alba Iulia: Number and situation of Gypsies in Tran-
sylvania, by legions, who ran away from Transniester and some of whom
were again deported.

330. 330. May 15, 1943, BucureºtiMay 15, 1943, Bucureºti: Punishment of the chief of the police in Stolnici-
Argeº, guilty of not having sent some Gypsies to Transniester, despite their
meeting the criteria set by the order of deportation.

331. 331. June 9, 1943, BucureºtiJune 9, 1943, Bucureºti: Information on the Gypsies that work on the land
of important landowners in improper health conditions. The annex inclu-
des the list of these Gypsies grouped by landowners.

332. 332. July 1943, BucureºtiJuly 1943, Bucureºti: Note on the group of Gypsies from Argeº County who
were sent back to Transniester, after they had returned to the country ille-
gally.

333. 333. August 5, 1943August 5, 1943: Request of an active Romanian soldier to allow his moth-
er-in-law to return from Transniester.

334. 334. August 8, 1943, BucureºtiAugust 8, 1943, Bucureºti: Report on the deportation of some Gypsies from
Piteºti, who had returned illegaly from Transniester.

335. 335. August 10, 1943, BãlþiAugust 10, 1943, Bãlþi: Report on a robbery committed by a group of
Gypsies, handed over to the Court Martial.

336. 336. August 19, 1943, BucureºtiAugust 19, 1943, Bucureºti: Report on the incidents of the deportation of
a group of Gypsies from Piteºti, who had returned illegally from Trans-
niester.

337. 337. August 24, 1943, HunedoaraAugust 24, 1943, Hunedoara : Outcome of an investigation led by the
police as a result of  the complaint filed by a Gypsy from the village of Cio-
pea, included in the list of those to be deported.

338. 338. October 1, 1943, GalaþiOctober 1, 1943, Galaþi: Report on the Gypsies who returned illegally from
Transniester. The annex includes the minutes of the interrogation.

339. 339. October 1943, OdessaOctober 1943, Odessa: Report on the state of mind of the Gypsies deport-
ed to Transniester.

340. 340. October 15, 1943, IaºiOctober 15, 1943, Iaºi: Information on some Gypsies from the village of
Dãmieneºti (Roman County) who returned illegally from Transniester.

341. 341. October 16, 1943, BrãilaOctober 16, 1943, Brãila: Information on some robberies committed by
Gypsies in Buzãu by dozens of runaways from Transniester.
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342. 342. October 21, 1943, BotoºaniOctober 21, 1943, Botoºani: Report on the Gypsies that returned illegally
from Transniester. 

343. 343. November 3, 1943, OceacovNovember 3, 1943, Oceacov : Report on the situation and state of mind of
the Gypsies deported to the region.

344. 344. November 11, 1943, Alba IuliaNovember 11, 1943, Alba Iulia : Report on how the order to evacuate some
Gypsies from Transylvania who had returned illegally from Transniester
was carried out.

345. 345. November 12, 1943, BucureºtiNovember 12, 1943, Bucureºti: Report on how several Gypsies were
boarded on a train by the Germans, in order to be sent back to the coun-
try. The Romanian authorities intend to prevent this operation.

346. 346. November 23, 1943, OdessaNovember 23, 1943, Odessa: Report on the state of mind of the Gypsies in
Transniester, and warning about the fact that important numbers are head-
ing back to the country illegally.

347. 347. December 9, 1943, BaltaDecember 9, 1943, Balta: Instructions pertaining to the situation of the
Gypsies deported to Transniester, in the new context of the situation on
the eastern front. 

348. 348. December 22, 1943, TurdaDecember 22, 1943, Turda: Information on the Gypsies that returned to
Romania from the territory handed over to Hungary, with the recommen-
dation that they be deported to Transniester.

349. 349. December 26, 1943, BucureºtiDecember 26, 1943, Bucureºti: The Gendarmerie of Balta is informed on
the resolution to solve some issues of the Gypsies pertaining to work, food,
and shelter.

350. 350. December 1943, OdessaDecember 1943, Odessa: Information on the situation and state of mind of
the Gypsies in Transniester.

351. 351. January 18, 1944, BucureºtiJanuary 18, 1944, Bucureºti: Record of the number of refugee Gypsies from
Northern Transylvania to Romania, and the decision that they not be de-
ported to Transniester.

352.352. March 15, 1944, OdessaMarch 15, 1944, Odessa: Report on the coded order of Mihai Antonescu
about the evacuation from Transniester of Romanian citizens, regardless of
their ethnic belonging.

353. 353. April 12, 1944, BucureºtiApril 12, 1944, Bucureºti: Order of Marshall Antonescu regarding the obli-
gation that landowners that employ Gypsies build shelter for them.

354. 354. April 19, 1944, BucureºtiApril 19, 1944, Bucureºti: Measures that should be taken in the case of
Gypsies returning from Transniester.

355. 355. April 23, 1944, BucureºtiApril 23, 1944, Bucureºti: Instructions for the employment of Gypsies in
agricultural work,and the interdiction for them to move freely in the
country.

356. 356. May 17, 1944, BucureºtiMay 17, 1944, Bucureºti: Order pertaining to the effective measures to be
taken in the case of Gypsies returning from  Transniester.

357. 357. May 28, 1944, BucureºtiMay 28, 1944, Bucureºti: Life conditions of the Gypsies working for dif-
ferent landowners in the country.

358. 358. May 30, 1944, CraiovaMay 30, 1944, Craiova: Measures to be taken by the local authorities in the
case of Gypsies returning from Transniester.

359. 359. June 2, 1944, GalaþiJune 2, 1944, Galaþi: Presentation of the situation of created by the flux of
Gypsies returning from Transniester, and the recommendation that work
camps be created for them.
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360. 360. June 7, 1944, BucureºtiJune 7, 1944, Bucureºti: Centralized data from the landowners that employ
Gypsies, and report on the way I. Antonescu's order to improve their liv-
ing conditions was carried out.

361. 361. August 13, 1944, BucureºtiAugust 13, 1944, Bucureºti: Order of the Army Headquarters to delete
from the military documents all the Gypsies that were deported to
Transniester, and to estimate the number of those that returned to the
country.

362. 362. August 17, 1944, BucureºtiAugust 17, 1944, Bucureºti: Note on the order to report the total number
of Gypsies that returned from Transniester, where they settled, and what
their occupation is.

363. 363. August 19, 1944, Jaliºtea (Putna County)August 19, 1944, Jaliºtea (Putna County): Request of Gypsies that were
deported to Transniester and returned to the country, to be allowed to
work in other localities also.

364. 364. September 6, 1944, BucureºtiSeptember 6, 1944, Bucureºti: Note on the order that all Gypsies who had
been deported to Transniester be deleted from the records of the Army.

365. 365. September 16, 1944, BucureºtiSeptember 16, 1944, Bucureºti: Order to allow the Gypsies returned from
Transniester to practice the trades that they wish.
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DOCUMENTE





1

Domnule Primar, 

Subscriºii, suntem muzicanþi în Cluj de obârºie, dar în prezent traiul nos-
tru ni s-a îngreunat tare prin faptul cã foarte mulþi muzicanþi din provincie au
emigrat ºi s-au mutat în Cluj, pe motivul cã dânºii, în provincie, în lipsa
câºtigului, nu pot trãi.

Prin emigrarea aceasta enormã, ni se pune în joc existenþa noastrã, astfel
încât cei emigraþi din provincie ne fac o concurenþã teribilã ºi cântã pe un preþ
bagatel ºi pe noi, cei de obârºie, ne scot din toate restaurantele ºi crâºmele de
mai seamã.

Astfel sunt þiganii, mai ales cei din Gilãu ºi Huedin, care ne fac nouã mari
neplãceri ºi mare concurenþã, astfel încât noi, subsemnaþii, suntem acum ne-
voiþi sã rugãm pe domnul primar ca sã suprime concurenþa murdarã existentã
între þiganii muzicanþi din Cluj.

Spre acest scop, respectuos rugãm pe domnul primar ca sã ne ieie în apãrare
interesele vitale ale noastre ºi sã binevoiascã a ordona expulzarea þiganilor mu-
zicanþi mutaþi din provincie la Cluj, cãci, la caz contrar, nu putem plãti dãrile
ºi devenim o adevãratã povarã ºi element primejdios pentru oraºul Cluj.

Cluj, 30 iulie 1919

Cu adânc respect 
Ötvös Márton, Kolozsvári születesi[1], Harka Lajos, Lörincz Gyula, Ludvig
Anton, Ludvig Maxin, Ficsor András, Bandi János

[Documentul poartã ca rezoluþie: „La cererea dumneavoastrã, vã încunoºtiinþez cã
muzicanþii strãini de public au fost aduºi la Cluj. Nu se pot repatria fãrã motiv. ªi de
altcum nu numiþi, cu numele, pe nimeni, prin urmare nu ºtiu cã cine ar fi de ascultat
ºi judecat. Cluj, VIII/19.1919”]

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 2705/1919, f.1)

[1] „Nãscut la Cluj” (în maghiarã).
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2
[1919]

Kérvény

Alázatos tisztelettel kérem szépen a méltóságos Prefektúrát tudomására
adom én Öttvös Miháj, kolozsvári születésû az idegen czigány zenészek mijatt,
mert gyalubúl az öszes banda be kötözött háború alkalmával és a Bánfi hun-
yadijak és a gyaluji zenészek a kávéházba fizetés nélkül muzsikálnak és ha
valami bál van vagy vendégség õk kétt vagy 3 száz koronával olcsóban muzsi-
káják mind mik és vasárnap is ki túrtak egy majálisbúl a kitt a flora kertbe
szokták meg tartani asztt mindig mik muzsikáltuk kaptuk 7 ember ezer koro-
nátt és gyaluji banda 8 oczan el muzsikálták nyolczszáz koronájér és ha kér-
desztük hogy mér jötek õk aszt monták hogy azértt jötek õk ott gyaluba nem
muzsikálnak ingyen a rományoknak hátt mik a kolozsvárijak mért muzsiká-
lunk mindenkinek a kinek csak kedve van és mik a kolozsvárijak a ki adott fi-
zetük és megöl a nagy drágaság és mertt az idegenyek minden muzsikálást ki-
vesznek a kezekbül és nem tuduk meg élni tõlõk tehát kérnem szépen szíves-
kegyék intészkedni felõlük alázatos tisztelettel maradok 

Öttvös Miháj zenész

[TRADUCERE]

Cerere

Eu, Öttvös Miháj, nãscut la Cluj, aduc la cunoºtinþa prefecturii plângerea
mea din cauza unor muzicanþi þigani strãini, care cu ocazia rãzboiului s-au
mutat din Gilãu cu toate bandele la Cluj, iar muzicanþii din Huedin ºi din
Gilãu cântã la cafenea fãrã platã, iar dacã este vreun bal sau petrecere ei cântã
cu douã-trei sute de coroane mai ieftin decât noi. ªi duminica ne-au luat-o
înainte la un maial, þinut de obicei în grãdina Flora; acolo am cântat întot-
deauna noi, ºapte oameni pentru o mie de coroane, iar banda din Gilãu au cân-
tat opt pentru opt sute de coroane ºi când am întrebat de ce au venit, ne-au
rãspuns cã de aceea au venit, cãci ei acolo la Gilãu nu cântã pe gratis pentru
români ºi noi clujenii de ce cântãm oricui cine are chef; noi clujenii plãtim dãri
ºi ne omoarã acestã mare scumpire, cãci strãinii ne iau orice lãutãrie din mâini
ºi nu putem trãi din cauza lor, aºa cã vã rog frumos sã binevoiþi a lua mãsuri
împotriva lor. 

Rãmân cu respect smerit
Öttvös Miháj muzicant

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 2705/1919, f.2)
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3
No. 551/1922 ian.19
Postul Jandarmi Aiton

Cãtre Compania de Jandarmi Cluj

Avem onoare a raporta:
Sãlaºele de þigani nomazi compuse din 6 cãruþe, la 10 zile dupã izgonirea

din teritoriul postului, poliþia de stat Cluj, cu actul anexat, i-au înapoiat din
nou în comuna Giurfalãu[1], în teritoriul acestui post, constatând cã numiþii ar
fi de origine din aceeaºi comunã. Cum s-ar putea constata, pe când þiganii nu
au asupra lor nici o hârtie justificatoare?

Din nou au fost izgoniþi de noi, dându-i din comunã în comunã spre oraºul
Turda, iar în ziua de 13 l.c. s-au înapoiat din nou în pãdurea oraºului Cluj,
unde se aflã pânã în prezent. Cerºind din casã în casã prin comunele Feleac
ºi Giurfalãu, fiind avutul populaþiei foarte periclitat, zilnic se furã gãini ºi
haine din comunele din jurul Clujului ce aparþin acestui post. Având în
vedere cã din acest sãlaº au fost cei arestaþi de noi, individul ªarchezi Ioan ºi
Macavei Bangãu, fiind din banda ce a comis crima furt prin escaladare în
comuna Indol[2], judeþul Turda-Arieº, care au fost predaþi parchetului Turda
prin postul Petrid, j. Turda.

Cu onoare sunteþi rugaþi a interveni ca poliþia de stat Cluj sã ia mãsurile
necesare ca sãlaºele de þigani sã fie deportate din jurul oraºului, fiind foarte
periclitatã averea populaþiei din jur, fãcând ºi mare pagubã în pãdurea
oraºului.

ªeful postului
J.-plutonier V. Tocaciu

[Rezoluþie din 25 ianuarie 1922: „Cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a se da ordin de
izgonire a cetei de þigani nomazi care pericliteazã avutul locuitorilor din teritoriul pos-
tului Aiton”. Comandantul Companiei Jandarmi Cluj]

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 1440/1922, f.4)

[1] Actualmente com. Gheorgheni, jud. Cluj (ung. Györgyfalva). La recensãmântul din
1930, localitaea figura cu 18 þigani.
[2] Vechea denumire a com. Deleni, jud. Cluj.

77



4
Tuturor prim-pretorilor[1]. La reºedinþã

În urma deciziunii poliþiei de stat din Cluj no. 3027/1921 din 31.XII.1921
ºi în urma adresei Companiei de Jandarmi din Cluj no. 11071/1922, prin aceas-
ta ordonãm a lua mãsuri urgente ca sãlaºele de þigani nomazi periculoºi sigu-
ranþei publice sã fie expulzaþi de pe teritoriul judeþului Cojocna.

Despre mãsurile luate ne veþi raporta în termen de 15 zile necondiþionat.

Subprefect
[indescifrabil]                                                                        Cluj la 25.II.1922  

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 1440/1922, f.3)

[1] Prim-pretorii erau ofiþeri de poliþie administrativã ºi judiciarã.

5
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Poliþiei ºi Siguranþei Generale
Inspectoratul General de Siguranþã ºi Poliþie din Transilvania – Cluj
No. 6658/2.3.1922

Personal

Domnule Director General, 

Cu onoare vã înaintãm alãturat studiul nostru despre Chestiunea þiganilor
din Transilvania, raportând cã guvernul maghiar din 1914, studiind ºi voind a
rezolva aceastã chestiune, a hotãrât ca cetatea din Fãgãraº s-o transforme într-un
mare cãmin pentru educarea þiganilor, voind a institui acolo ºcoli de studii ºi
diferite meserii pentru copii de þigani, intenþionând astfel cu încetul a-i
absoarbe, transformându-i în elemente valoroase pentru neamul unguresc. Pla-
nul a fost elaborat de fostul profesor universitar maghiar din Budapesta
Hoffmann[1], care a învãþat ºi [pe] arhiducele Iosif þigãneºte[2].

Inspector general 
[indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei ºi Sig[uranþei] Generale
Bucureºti
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[ANEXÃ]

CHESTIUNEA ÞIGANILOR DIN TRANSILVANIA

Þiganii din Transilvania, ducând o viaþã mai izolatã decât celelalte triburi
din alte pãrþi, ºi-au putut pãstra nestricatã vechea „pale romane” pe care o
aveau deja la prima lor apariþie în Europa ºi care, la þiganii din Spania, Turcia
ºi Regatul Vechi, s-a transformat demult, amestecându-se cu cuvinte strãine.
Printre þiganii din Transilvania se aflã azi încã mulþi care nu vorbesc nici un fel
de limbã decât aceea a rasei lor, deºi þiganul învaþã foarte uºor limbi ºi posedã
pretutindeni încã o a doua limbã, aceea a poporului cu care trãieºte. Astfel, cei
mai mulþi þigani din Ardeal vorbesc, afarã de „pale romane”, româneºte ºi
ungureºte, parte din ei ºi sârbeºte.

Dupã rezultatul recensãmântului din 1910, locuiau în Ungaria 300.000
þigani[3]. O treime din aceºtia stabiliþi, sau þigani de la sate, iar douã treimi cãlã-
tori sau corturari. Din aceºtia, actualmente se aflã în Transilvania cam 50.000,
dintre care jumãtate, ºi poate ºi mai mulþi, sunt þigani cu domiciliu. Se mai
adaugã la aceºtia ºi þiganii ce locuiesc la periferia multor sate sau multor oraºe
în fosta Ungarie de sud (azi aparþinãtoare Jugoslaviei), unde sunt sate în care
þiganii fac o cincime pânã la o treime din numãrul locuitorilor. Pe lângã aces-
tea, þiganii, mai au obiceiul de a-ºi nega originea, ei se numesc: români, unguri
sau sârbi. Numai corturarii nu-ºi neagã naþionalitatea, mergând chiar atât de
departe în mãrturisirea originii lor încât nu vor sã aibã nimic comun cu þiganii
domiciliaþi. Ei ºi-au pãstrat, prin neatârnarea limbii lor, prin tradiþia legendelor
ºi a poveºtilor, care se ocupã ºi cu origina poporului lor, o oarecare mândrie,
care implicã izolarea lor ºi le uºureazã separarea de altã rasã.

Corturarii din Ardeal se împãrþesc în 4 triburi: „Leila”, „Cucuyia”, „Ciale”, ºi
„Aºani”[4]. Fiecare din aceste triburi îºi are legenda sa din naºtere, care, în par-
te, este foarte interesantã ºi aratã multe semne caracteristice ale acestui popor.
În modul cel mai direct, poate ºi cel mai unilateral, se aratã mentalitatea
þiganilor în legenda tribului „Ciale”, care spune: „A fost odatã un fecior care, cu
toate cã era foarte harnic, n-a putut ajunge la nimic, cãci el suferea de o foame
nepotolitã ºi mâncã de obicei atât cu cât s-ar putea sãtura 20 de bãrbaþi. Deoa-
rece el nu putea câºtiga destul pentru a-ºi putea potoli apetitul, arareori zicea:
«sunt sãtul»; de aceea, prietenii sãi, în glumã, îl numeau Cialo, adicã «cel sãtul».
Fiind însã cã foamea lui nu lua sfârºit, Cialo s-a hotãrât sã meargã la Rege, acolo
fiind atâtea mâncãri ºi poate se va putea sãtura ºi el. A mers deci la Rege, cãruia
i-a oferit serviciile sale. «Ce ºtii tu?» a întrebat Regele. «Eu pot mânca cât 20 [de]
oameni», a rãspuns Cialo. Regele a râs ºi a zis: «bine, te primesc în serviciile
mele numai dacã poþi soluþiona problema urmãtoare: pleacã ºi vino înapoi, nici
ziua, nici noaptea, nici desculþ, nici încãlþat ºi când te vei întoarce sã nu fii nici
înlãuntru nici afarã». Cialo a ieºit ºi în amurgul serii s-a reîntors desfãcând
înaintea sa un val de pânzã pe care cãlca. Sosind, s-a aºezat pe pragul uºii cu
un picior înlãuntru ºi cu un picior în afarã. Regele, vãzând aceasta, a spus cã
este un fecior foarte isteþ ºi cã îl primeºte în serviciile sale. Lui Cialo îi merse
foarte bine. El s-a cãsãtorit ºi a avut mai mulþi copii care, în ce priveºte foamea,
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toþi semãnau tatãlui lor, nefiind niciodatã sãtui, din care cauzã Regele i-a gonit
din casã, fiindu-i fricã sã nu-l lase sãrac”. Noi ne tragem toþi de la Cialo – zic
þiganii din acest trib –, avem toþi o mare poftã, însã niciodatã nu avem destul de
mâncare.

Poporul însã îºi derivã originea din legenda urmãtoare, pe care o numesc
„naºterea cimãfae”: „Într-o þarã îndepãrtatã trãia odatã un om înþelept care ºtia
foarte multe farmece, dar pe care nu le fãcea decât pentru fapte bune. Venea la
el oameni din lumea întreagã ºi îi solicita ajutorul. Odatã, când se aflau la el mai
mulþi oameni, unul l-a întrebat pe omul înþelept de ce nu se cãsãtoreºte, pentru
ca copiii lui sã-i poatã moºteni arta. Înþeleptul a rãspuns: «pentru cã nu cred sã
pot gãsi o soþie care sã nu facã ceva împotriva voinþei mele ºi, cum trebuie sã
blestem pe oricine va face ceva contra voinþei mele, mai bine renunþ la cãsãto-
rie». Cei de faþã însã, insistând prea mult, înþeleptul a spus atunci: «care din
fecioarele de faþã doreºte sã devinã soþia mea?» O fatã frumoasã pãºeºte înainte
ºi spune: «eu cred cã nu voi face niciodatã nimic contra voinþei tale». Astfel,
aceastã fatã a devenit soþia înþeleptului ºi au trãit fericiþi, întrucât soþia lui nu-i
ieºea niciodatã din dorinþi. Ei au avut ºi copii, fapt pentru care înþeleptul era
foarte bucuros, gândindu-se cã dupã moartea lui va avea cine sã-i moºteneascã
arta. Într-una din nopþi, înþeleptul venind foarte târziu acasã de la bolnavii care
îi îngrijea, a spus nevestei lui sã-l scoale înainte de a rãsãri soarele, pentru cã
trebuie sã meargã la niºte bolnavi. Femeia vãzând pe bãrbatul ei cã doarme aºa
bine dimineaþa ºi cum ºtia cã s-a culcat aºa târziu nu l-a sculat, iar când soarele
se ridicase sus ºi înþeleptul s-a trezit din somn, conform condiþiunei dinainte de
cãsãtorie, ºi-a blestemat nevasta pentru cã a ieºit din voinþa sa, prefãcând-o
într-o plantã ocolitã de animale ºi oameni ºi care în fructul sãu sã conþinã atâtea
seminþe câþi copii a avut femeia, iar copii sã umble lumea întreagã purtând
planta dupã ei, care sã fie silitã sã le serveascã ºi la bine ºi la rãu. Dupã acest
blestem înþeleptul a dispãrut, iar femeia a devenit o ciumãfae, pe care copiii o
purtau cu sine pretutindeni”. Poporul spune cã se trage din copiii acestei femei.

Ciumãfaea, pe care în Europa au rãspândit-o þiganii, se mai aflã în foarte
multe din legendele lor. Ea ºi astãzi le serveºte în vrãjile ce le fac ºi îi atribuiesc
putere magicã, ce nu e bazatã numai pe efectul ei veninos.

Corturarii cunosc multe vrãji la a cãror aplicare spun cuvinte în versuri,
foarte misterioase. Ei sunt foarte superstiþioºi, cu toate cã în cele mai multe ca-
zuri exploateazã superstiþiile þãranilor. E foarte interesant cu câtã viclenie se
pun ei pe lucru ºi ce foloase trag din arta lor de a prezice. Dacã o þigancã intrã
în curtea unui þãran, dintr-o privire aruncatã în jurul curþii ea vede starea pro-
prietarului. Începe prin a oferi þãranului linguri, oale etc, apoi aduce vorba de
vite, de pãsãri, de semãnãturi ºi terminã zicând cã trebuie sã dea cu cãrþile.
Cum aºterne cãrþile, ea simuleazã o mare spaimã, spunând cã proprietarii au
mulþi duºmani ºi dupã multe ºi multe întorsãturi convinge pe þãrancã, pentru a
scãpa de duºmani, sã îngroape bani într-un loc anumit, de unde dacã dispar –
ºi desigur cã aºa se întâmplã – au pierit ºi duºmanii.

Þiganii cred în existenþa unor spirite supranaturale care le numesc ursi-
toare. Acestea sunt zânele þiganilor. Ele sunt bune sau rele. „Matina” este regi-
na zânelor. Ea este întotdeauna binefãcãtoare ºi sprijineºte mai ales pe sãraci.
„Mantina” albanezilor are o mare asemãnare cu prima.
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„Keºalgile” sunt considerate ca zâne ale soartei. Ele sunt zâne de pãdure, ºed
în pãduri, singuratice, pe stânci înalte ºi îºi lasã pãrul lung în jocul vântului.
Acestea fac a se naºte uraganul ºi grindina. În contra ofenselor sunt foarte sus-
ceptibile ºi se rãzbunã în contra ofensatorilor ºi celor ce-i aparþin. Dacã sunt
atrase de un om de pe pãmânt, acesta nu le poate poseda decât o noapte ºi apoi
moare. De aceea þiganii zic când cineva moare subit: „a dormit cu Keºalgile”.

În legendele ºi poveºtile þiganilor cel mai important rol, la chemarea
spiritelor, îl joacã „puvuºii”. Aceºtia sunt fiinþe omeneºti urâte ºi mizerabile. Ei
locuiesc în oraºe subterane ºi sunt duºmanii pronunþaþi ai omenirei. Þiganii au
credinþa cã cutremurul provine din moartea vreunui „puvuº”.

Asemãnãtorii, acestora sunt ºi „nivaºii”, care sunt de asemenea fiinþe sub-
pãmânteºti, locuiesc însã în locuinþe pompoase, sub albia râurilor. Fiicele lor
sunt de o frumuseþe extraordinarã, ele se mãritã adeseori cu oameni de pe pã-
mânt ºi trãiesc fericite cu aceºtia, înconjurate de bogãþii.

„Maºmurdalo” sau omorâtorul de carne, care are o mare predilecþie pentru
carnea de om, trãieºte în regiunile sãlbatice, pândeºte animalele ºi oamenii. E
însã foarte prost ºi noaptea poate fi uºor privat de bunurile ºi comorile sale prin
viclenii. El serveºte ºi pe oameni, dacã ºi aceºtia i-au servit vreodatã.

Transformarea sau tranziþia în animal o formeazã aºa-ziºii „Locholicio”. Ei
au formã de om, însã sunt acoperiþi cu pãr ºi au o putere teribilã. Aceºtia pân-
desc virginele, dar planurile lor sunt adesea zãdãrnicite de „câinii-oameni”,
care poartã pe trunchiul lor un cap de câine ºi care singuri pot sã se opunã aºa-
ziºilor „locholicio”. Când þiganii aud în pãduri, noaptea, strigãte ºi vaete spun
cã „câinii oameni” se luptã cu „locholicio”.

Pasãrea „Ciorana” a  þiganilor e probabil identicã cu pasãrea „Phönix”. Ea trã-
ieºte 990 ani, moare însã dacã nu suge din sânul aceleiaºi femei.

Piticul „Zignomanuº” locuieºte în grote pãmânteºti. El este blând, ajutã oa-
menilor ºi adesea îi ajutã la mari bogãþii.

Tribul „Mulo” sunt copii nãscuþi morþi. Ei sunt primiþi în imperiul morþilor
numai dupã al 30-lea an de creºtere. Sunt fãrã oase ºi le lipsesc degetele din
mijloc de la fiecare mânã, fiind siliþi a le lãsa în mormânt. Un „Mulo” trebuie
fiert de camarazii sãi în fiecare an la aniversarea naºterii, pentru a cãpãta noi
puteri. Tribul locuieºte în munþi, în locuri inaccesibile, unde îºi pãstreazã ºi co-
morile pe care le aduc din jafurile lor nocturne. Aceºti oameni numai în noap-
tea de Anul Nou îºi pot rãpi o femeie, pe care o fierb spre a-ºi pierde oasele ºi a
deveni femeie Mulo. De aceea, þigãncile îºi pun în noaptea de Anul Nou sãmân-
þa de ciumãfae sub cãpãtâi, pentru a fi ferite de Mulo.

Þiganii mai cred ºi în niºte duhuri rele care le pricinuiesc supãrãri. Ei îi nu-
mesc demoni „Chagrin”; au forma unui arici de culoare galbenã ºi îºi dovedesc
existenþa chinuind animalele în timpul nopþii. Ghiara acestui demon le dã o
sexualitate inepuizabilã; iar ghiara arsã risipitã asupra unui mort îl reînvie.

Þiganii cred în existenþa dracului, pe când de Dumnezeu vorbesc prea
puþin, cu toate cã în Ardeal sunt foarte puþini þigani care n-au primit botezul.
Aceasta pentru cã un proverb de-al lor zice: „Încrederea incontinuu în Dum-
nezei dã puþin de mistuit”.

Corturarii cred azi tot mai puþin în legendele strãbune. Numai câteva triburi,
care locuiesc în Ardeal ºi în Jugoslavia de nord, ºi-au mai pãstrat credinþa.
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De asemenea au mai pierdut din cântecele lor þigãneºti, acum ei cântã cân-
tece româneºti populare.

Corturarii au ºi astãzi un voievod numit „Mahlya”, care locuieºte în Ardeal,
bucurându-se de o mare veneraþie printre ei. În cerc mai mic, ei sunt subor-
donaþi celui mai bãtrân din familie sau trib. Fiecare bãrbat e stãpânul soþiei sale.
La ei existã cãsãtoria prin cumpãrare. Pentru fete frumoase se plãteºte pãrinþilor
sume de 2-500 lei. Cãsãtoria este încheierea unui contract al pãrinþilor din
ambele pãrþi, care este urmat de o serbare. Pe cât de liberã – în dragoste – este
þiganca nemãritatã, pe atât de strânsã este dupã [ce] se mãritã, considerându-se
o mare ruºine când bãrbatul este înºelat de femeie. Tot atât de mare este indig-
narea þiganilor când o fatã are relaþiuni cu un om strãin de rasa ei.

Nici o fatã nu se mãritã pânã ce nu-ºi procurã podoabã de pãr de argint ºi
monede mari de argint pe care le gãuresc ºi le poartã împletite în cosiþe, care
atârnã libere. Cele mai apreciate monede sunt talerii Maria Tereza. Se preferã
însã ºi monedele mai vechi, cât ºi galbenii. Fetele sunt foarte mândre de aceste
podoabe ºi fiecare femeie aproape îºi pãstreazã câte o monedã moºtenitã sau
vreun alt obiect de aur sau de argint.

Aproape fiecare familie de corturari posedã o anumitã avere, câteva sute sau
mii de lei în monede de aur sau de argint. Zilele trecute chiar s-a scris prin
ziarele din Budapesta cã o familie de þigani cãldãrari, care cãuta ocupaþie acolo,
au putut dovedi autoritãþilor cã posedã o avere de aproape 100.000 coroane.

Azi mai existã, în Ardeal, foarte puþini þigani care sã rãtãceascã fãrã nici un
plan. Ei deºi locuiesc în corturi, totuºi se aºeazã în apropierea unui sat unde li
se oferã [de] lucru. Jafurile ºi asasinatele comise de þiganii de pe ºesul Ungariei
înaintea rãzboiului mondial au fãcut ca autoritãþile sã-i supravegheze îndea-
proape. Foarte rari sunt þiganii care locuiesc în barãci de lemn ºi nu în corturi;
aceºtia nu se amestecã ºi n-au nici o legãturã cu þiganii din sat.

Corturarii, în cea mai mare parte, se ocupã cu facerea lingurilor. Pe lângã
aceasta mai sunt negustori de cai, arzãtori de var ºi cãrãmidari. Ca lãutari sunt
foarte cãutaþi; însã nu din ei se recruteazã cunoscutele orhestre de þigani, dupã
cum se crede foarte des, corturarii abia cunosc vioarã. Numai printre familiile
de þigani stabiliþi la sate sunt familii unde talentul muzical se moºteneºte din
tatã în fiu.

Corturarii constituie ºi azi o problemã social-politicã importantã ºi vor trece
ani pânã când va fi soluþionatã definitiv. Ei nu plãtesc impozite deoarece nu
posedã moºii ºi un venit curat nu li se poate dovedi; cãsãtoriile le încheie încã
tot în datina lor ºi copiii îi cresc fãrã educaþie ºcolarã.

Cu totul diferit sunt þiganii cu domiciliu stabilit. Aceºtia sunt þigani colo-
nizaþi cu forþa, acum 100 sau mai mulþi ani ºi alþii, refugiaþi din Vechiul Regat
în Ardeal. Ei formeazã clasa de jos a oraºelor ºi satelor. Sunt, câteodatã, lucrã-
tori foarte folositori ºi în timpul din urmã copiii lor au început a frecventa ºcoli-
le cu bun rezultat. Ei diferã în toate de corturari ºi tipul lor de rasã s-a schim-
bat, nemaiavând forma îngustã ºi micã a capului, expresia tipic melancolicã a
trãsãturilor feþei, mâinile ºi picioarele mici ºi mersul uºor ºi mândru al cor-
turarilor. Feþele lor nu mai au decât culoarea brunã a tenului ºi au cãpãtat o
expresie vicleanã. Limba lor de trib „pale romane” au uitat-o, fãrã mici excepþii.
Ei vorbesc astãzi limba poporului cu care trãiesc[5]; au luat moravurile acestu-

82



ia, deºi în oarecare privinþã formeazã încã o comunitate proprie. În coloniile lor,
formate din cãsuþe ºi colibele lor proprii, situate la marginea comunei, au ºi
judele lor propriu, numit „chinez”, ales din mijlocul lor, care nu executã însã
funcþiuni de autoritate ºi n-are de aplanat decât certurile lor.

Cununia bisericeascã, în cazuri foarte rare, o sãvârºesc ºi þiganii stabiliþi.
Cãsãtoria lor însã nu este legatã de nici o ceremonie. ªi nici nu încheie con-
tracte ca þiganii corturari, deoarece nu practicã cãsãtoria prin cumpãrare. Pe
când corturarii sunt de o mare naivitate ºi se poartã faþã de strãini ca niºte copii
care nu-ºi exprimã decât dorinþe, þiganul cu domiciliu stabilit nu este stângaci,
ºtie sã calculeze, nu e niciodatã mulþumit ºi rãmâne întotdeauna la pândã. De
multe ori trebuie sã recunoaºtem cã þiganul stabilit are o mare rutinã de trai care
dovedeºte cã el posedã multã inteligenþã. Numai lenea, care îi este caracteris-
ticã, ºi lipsa de persistenþã îi stânjenesc exploatarea acestei inteligenþe. Dacã
aceastã lene e înlãturatã prin obiceiul de a lucra sau prin frecvenþa ºcolii, aºa
ca puterile lui sã se poatã dezvolta liber, poate deveni ºi þiganul un membru
folositor al societãþii. Þiganul posedã – fireºte – ºi oarecare inferioritate moralã,
este întotdeauna egoist ºi simþul de comunitate pe care îl are corturarul, cel
puþin faþã de camarazii sãi de rasã, îi lipseºte complet. El nu lucreazã, pentru cã
recunoaºte cã fiecare om, ca sã aibã dreptul la viaþã, trebuie sã lucreze. El cautã
sã scoatã din orice lucru foloasele cele mai mari posibile ºi o activitate din par-
tea sa o considerã numai ca un stadiu de tranziþie mai inferior decât posibilita-
tea de a acapara totul prin înºelarea altora. Dacã se consacrã unui lucru el pare
a exprima cã o face numai în aºteptarea fabuloasã a vreunui noroc care sã-l
scape pentru totdeauna de orice necaz.

De aceea a trebuit sã eºueze totalmente încercarea de a atrage pe þigan la cul-
tivarea pãmântului. Persistenþa ºi tenacitatea de care are þiganul lipsã înainte de
toate, dragostea de glie ºi legarea solului de propria-i fiinþã îi lipsesc complet.
Dacã a lucrat o sãptãmânã, se poate odihni douã. Mai înainte de toate este pen-
tru o activitate la care sã-ºi poatã aplica calculul ºi abilitatea de a îndupleca. Aci
aratã o persistenþã ºi un devotament viclean, înmulþind prin aceasta existenþa
dubioasã – din care avem destule.

Chestiunea þiganilor s-ar putea rezolva uºor ºi radical dacã s-ar oferi acestui
popor posibilitatea de culturã ºi câºtig, dacã copii lor ar fi obligaþi sã umble la
ºcoalã ºi siliþi sã înveþe meserii. Educaþia ºi lucrul pentru þigani, la început, ar
trebui fãcute în mod forþat, astfel, numai în câþiva ani, chestiunea þiganilor din
Ardeal ar fi rezolvatã ºi þara ar câºtiga un mare numãr de puteri muncitoare.

Din punct de vedere etnografic ºi psihologic, þiganul vã rãmâne încã mult
timp interesant. În tot cazul, este singurul popor care, deºi lipsit de patrie, a
ºtiut sã-ºi pãstreze originalitatea ºi, fãrã a se cultiva cu culturã naþionalã, a
rãmas curat în toate particularitãþile sale[6].

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.13-23)

[1] În realitate este vorba de Antal Herrmann, profesor universitar ºi redactor al revistei
„Ethnologische Mitteilungen” (între 1887 ºi 1907). Sinteza cercetãrilor sale de þiganologie
a fost publicatã într-un lung capitol din Encyclopédie Pallas, apãrutã în 1893. Herrmann a
fost un colaborator apropiat al lui Henrik Wlislocki, maghiar din Transilvania ºi unul din
proeminenþii cercetãtori ai þiganilor, practicând încã din anii 1880-1890 ceea ce astãzi s-ar
numi „etnologia participantã”, trãind alãturi de þiganii nomazi pentru a se familiariza cu
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limba ºi cultura acestora. Cercetãrile lui Wlislocki s-au derulat în condiþii istorice deosebit
de favorabile, întrucât în epocã folclorul þiganilor din Transilvania era la apogeu. În aces-
te împrejurãri el a publicat rezultatele cercetãrilor sale în trei volume impresionante,
conþinând texte de diverse genuri relative la tradiþiile acestei etnii, traduse în germanã
(1886-1890).
[2] Este vorba de arhiducele Ferencz József de Habsburg, susþinãtorul financiar ºi intelectu-
al al lui Henrik Wlislocki ºi Antal Herrmann, chiar el autor al unor studii asupra þiganilor.
Arhiducele a avut un foarte bun prieten þigan, Ferenc Sztojka, care a elaborat un dicþionar
þigano-maghiar.
[3] Vezi A magyar szent korona országainak 1910.évi népszámlálása, Budapest, 1912
(„Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat”). Partea referitoare la Transilvania a fost
recent publicatã, cu toate adaptãrile necesare la noua configuraþie teritorialã, de Traian
Rotaru, Maria Semeniuc ºi Elemér Mezei sub titlul Recensãmântul din 1910. Transilvania,
Bucureºti, Edit.Staff, 1999, 711 p. În Ungaria, un recensãmânt special pentru populaþia
roma a fost realizat în 1893: A Magyarországon az 1893 január 31-én végrehajtott cigány-
összeírás eredménye, Budapest, 1895 („Magyar Statisztikai Közlemények. Új Folyam”),
când au fost înregistraþi 105.034 romi în cele 15 comitate ardelene, adicã 4,67% din totalul
populaþiei, în vreme ce la nivelul Ungariei (fãrã Croaþia) numãrul lor era de 274.940
(1,8%). Aºadar, la acea datã, ponderea romilor în Transilvania era net superioarã compara-
tiv cu Ungaria. Pentru acest aspect a se vedea Ioan Bolovan, Consideraþii demografice asu-
pra þiganilor din Transilvania la sfârºitul veacului XIX, în „Anuarul Institutului de istorie
Cluj-Napoca”, XXXII, 1993, p.187-193.
[4] Vezi îndeosebi Kamill Erdös, A classification of Gypsies in Hungary, în „Acta Etnogra-
phica Academiae Scientiarum Hungaricae”, VI, 1958, nr. 3-4, p.449-457.
[5] În prefaþa lucrãrii sale, Die Sprache der transsilvanischen Zigeuner. Gramatik, Leipzig,
Wilhelm Friedrich Königliche Hofbuchhandllung, 1884, Heinrich Wlislocki enumerã trei
dialecte ale þiganilor (maghiar-rom, valah-rom ºi sas-rom), considerând cã graiul maghiar-
rom din Transilvania este cel mai curat.
[6] Pentru situaþia þiganilor din vechea Ungarie, îndeosebi în epoca dualismului, vezi: A.
Gebora, Situaþia juridicã a þiganilor în Ardeal, Bucureºti, Tip. Leopold Geller, 1932; Iulius
Teutsch, Die siebenbürgischen Wanderzigeuner, în „Klingsor”, X, 1933, p.101-112; L.
Pomogyi, Cigánykérdés és rendezési kísérletek a dualistakori Magyarországon, Budapest,
1982.

6
Nr. 282/1922

Tuturor d-lor notari cercuali[1] ºi primãriilor locale. La reºedinþã.

În urma propunerii companiei, s-a ordonat expulzarea tuturor caravanelor
de þigani nomazi ºi vagabonzi din judeþul Cojocna. Alãturat acestei ordinaþi-
uni, vã recercãm a lua imediat mãsurile de expulzare a sus ziºilor de pe teri-
toriul plasei Sãrmaº, respectiv a cercului notarial al d-voastre.

Dupã executare ne veþi raporta în termen de 12 zile, indicând ºi mãsurile
luate. Expulzarea o veþi face prin ºefii posturilor de jandarmi, pânã la hotarele
plasei, constatând totodatã dacã sus ziºii îºi pot justifica averea mobilã (cai,
cãruþe, porci etc) prin acte legale. În caz contrar, se vor dresa acte legale (pro-
cese-verbale), depozitând averea mobilã la primãriile comunale, cercetând pe
stãpânul adevãrat al acestora în termenul prescris de lege. Pe cei care s-ar con-
stata ca dezertori din armatã, sau obligaþi a face serviciul militar activ, îi veþi
înainta prin posturile de jandarmi proximului cerc de recrutare. Primarii

84



comunali sunt îndatoraþi în primul loc a lua mãsurile amintite pentru comunã,
anunþând imediat postul de jandarmi despre prezenþa în comunã a numiþilor
þigani nomazi.

Sub prevederile prezentului ordin cad toþi acei indivizi care nu-ºi pot jus-
tifica prezenþa în comunã ºi ocupaþiunea lor, socotiþi fiind ca vagabonzi ºi ca
atare primejdioºi siguranþei statului ºi a comunei.

Veþi instrui ºi primarii comunali ºi veþi comunica prezentul ordin ºi postu-
lui de jandarmi din cercul d-voastrã.

Oct. Suciu Sãrmaº, la 4.III.1922  
Prim-pretor

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 1440/1922, f.2)

[1] În epocã, notarul era reprezentantul puterii centrale în comunele rurale ºi organ de
îndrumare ºi control al administraþiei comunale.

7
Oficiul Sanitar Superior al oraºului Cluj
N-rul 643/1922

Domnule Primar,

Alãturat am onoare a vã trimite în copie adresa d-lui comandant al
Regimentului 31 Artilerie, conform cãruia sunteþi rugaþi a dispune evacuarea
þiganilor care locuiesc în gãuri de pãmânt pe „Fellegvár”.

Din partea noastrã, aceºti þigani (8 familii cu 45 membri) au fost în mai
multe rânduri deparazitaþi ºi locuinþele lor dezinfectate, care operaþiune s-a
fãcut chiar ºi astãzi cu concursul poliþiei – fiind duºi cu toþii la stabilimentul
de dezinfectare.

Locuinþele acestor þigani nu numai din punct de vedere al salubritãþii pub-
lice, dar ºi din punct de vedere al siguranþei sunt periculoase[1].

Medic ºef                                                                            Cluj, la 26.IV.1922
[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 4063/1923, f.1)

[1] Consiliul orãºenesc, în ºedinþa din 5 iulie 1922, decide alocarea sumei necesare pentru
edificarea a 8 case, cu câte o camerã, bucãtãrie ºi closet pentru mutarea celor 45 þigani.
Totodatã, locul va fi canalizat ºi prevãzut cu apeduct (Ibidem, f.3).
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8
Nr. 293/1922 adm.

D-lui Subprefect!

Am onoare a raporta cã þiganii nomazi periculoºi ordinii ºi siguranþei pub-
lice aº avea numai în comuna Sânpaul. Primãria acestei comune a înaintat
acestei preturi o rugare, în care cere mutarea þiganilor cu forþa din locul unde
sunt actualmente plasaþi (afarã din comunã, lângã ºoseaua naþionalã), punân-
du-le în vedere ºi asigurându-le un teren liber pe teritoriul intern al comunii,
unde sunt controlaþi ºi supravegheaþi cu afacerile lor de însuºi sãtenii.

În urma acestei rugãri cu þiganii, am fost provocat ºi personal ºi în ziua de
azi am provocat ºi Jandarmeria din Sântmihail [Mihãieºti] pentru a lua mãsuri
relativ la mutarea lor în comunã.

Prim-pretor                                                                     Cluj, la 18 mai 1922
[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 1440/1922, f.6)

9
Oficiul Sanitar Urban Cluj
N-rul 902/1922

Cãtre Poliþia de Stat.
Secþia Ordinii Publice. Loco

Având în vedere faptul cã la locurile destinate pentru transportarea ºi
deplasarea gunoaielor zi de zi sunt o mulþime de þigani care din gunoaie scur-
mã ºi cautã oase ºi alte obiecte, cu onoare rog sã binevoiþi a dispune ca aceºti
þigani sã nu fie lãsaþi acolo din faptul cã se pot infecta cu diferite boli conta-
gioase prin gunoaiele provenite de la locuinþe unde se aflã vreun bolnav
suferind de boalã contagioasã.

În consecinþã, vã rog în interesul salubritãþii publice a dispune ca organele
d-voastrã sã privegheze în sensul de sus.

Medic ºef                                                                       Cluj, la 30 mai 1922
[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 3123/1922, f.1)
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10
Ministerul de Interne
Direcþiunea Administraþiei Generale ºi Statisticii
Nr. 43.501 din 26 iunie 1922

Domnule Prefect,

Ministerul Sãnãtãþii Publice, Muncii ºi Ocrotirilor Sociale (Inspectoratul
general, secþia Cluj), cu adresa nr. 11.705/1922, ne face cunoscut, dupã cum îi
comunicã medicii sanitari, cã purtãtorii ºi transmiþãtorii germenilor epidemi-
ilor în cele mai multe cazuri sunt þiganii corturari, vagabonzi, care umblã din
comunã în comunã, din regiune în regiune, rãspândind îndeosebi tifosul exan-
tematic ºi variola, ceea ce constituie un pericol enorm pentru sãnãtatea popu-
laþiei, dupã cum dovedesc multe îmbolnãviri din ultimul timp.

Aducându-vã aceasta la cunoºtinþã, avem onoare a vã ruga sã luaþi urgente
ºi severe mãsuri pentru ca aceºti þigani sã fie împiedicaþi în miºcarea lor con-
tinuã ºi sã fie fixaþi într-un loc stabilit de comunã.

Ministru                                                                                Director general
Arthur Vãitoianu                                                                       [indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 1440/1922, f.1)

11
Onorat consiliu orãºenesc, 

Subscriºii locuitori din calea Gen. Dragalina, ca proprietari de casã, în
numele nostru ºi al chiriaºilor ce posedãm, cu tot respectul ne rugãm cât mai
curând a ne elibera de oaspeþii nechemaþi[1] ºi fãrã de nici un drept de la oraº,
aºezaþi prin peºterile ºi crãpãturile stâncilor Cetãþuei (Fellegvár-ului), care peº-
teri ºi crãpãturi erau pânã la venirea lor bine împietrite ºi bine astupate.

Noi purtãm dãrile ºi alte impuneri ce vin din partea oraºului asupra noas-
trã, noi curãþãm odãile, curþile ºi gunoaiele adunate, le trimitem de 3 ori în sãp-
tãmânã cu cãruþa oraºului la destinul lor.

Aceºti vagabonzi ºi beþivi aruncã toatã murdãria lor asupra noastrã, aºa cã
la ivirea unor morburi contagioase putem fi ºi noi loviþi ºi familiile noastre din
pricina necurãþeniilor acestor nespãlaþi.

Cu stimã,                                                                  Cluj, la 6 februarie 1923
[urmeazã 19 semnãturi]

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 4063/1923, f.4)

[1] Este vorba de un grup de þigani.
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12
Direcþiunea Regiunii XI Sanitare Cluj                                        [martie 1924]
Serviciul Epidemiilor
Nr. 3671/1924
Circularã

Domnule Prefect,

Revenim din nou asupra adresei noastre 1690/1924[1] ºi vã rugãm cu insis-
tenþã sã daþi organelor de sub administraþia dvs. cele mai severe ordine sã nu
permitã þiganilor sã vagabondeze sau sã se transporte dintr-o comunã în alta,
deoarece sunt aceia care rãspândesc tifosul exantematic. S-a observat cã
majoritatea bolnavilor de tifos exantematic sunt þigani ºi cã contaminãrile unor
localitãþi s-au fãcut prin aceea cã þiganii din comuna infectatã deja au vizitat
þiganii din comune neinfectate. Se observã cã epidemia de tifos exantematic,
deºi din partea organelor sanitare s-au luat toate mãsurile de combatere, totuºi
este în creºtere.

Domnule prefect, cu onoare vã rugãm sã vã daþi tot concursul la combate-
rea acestei epidemii, cãci numai dându-ºi organele sanitare ºi administrative
un ajutor reciproc se va putea pune capãt acestei epidemii.

Directorul Regiunii XI Sanitare                                             ªeful serviciului
Inspector general Tit Ionescu [indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 3182/1924, f.1)

[1] Adresa cu acest numãr anunþa cã þigani nomazi din Bonþida, Cojocna (jud. Cojocna),
ªomcuta Mare ºi Finteuºu Mic (jud. Satu Mare) sunt purtãtorii tifosului exantematic,
motiv pentru care se cerea interzicerea ca aceºtia sã-ºi pãrãseascã sãlaºele.

13
România
Ministerul de Interne
Dir[ecþia] Pol[iþiei] ºi Sig[uranþei] Gen[erale]
Prefectura poliþiei oraºului Oradea
No. 372/30.7.1928

Domnule Ministru,

Avem onoare a vã raporta cã conform informaþiunilor culese prin organele
noastre, autoritãþile maghiare au intenþia de a face razii pe întreg teritoriul þãrii
lor cu scopul de a prinde pe toþi þiganii nomazi ºi a-i trece peste frontierã în
mod clandestin în þãrile succesoare; aceastã informaþie a noastrã o confirmã
chiar prin articolul ziarului „Esti kurír”, apãrut la 21 iulie 1928[1].
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Întrucât aceºti þigani nomazi sunt periculoºi din punct de vedere al sigu-
ranþei, averii ºi liniºtii publice, ºi odatã cu introducerea lor în þarã viaþa ºi
averea locuitorilor va fi expusã la un pericol iminent, vã rugãm sã binevoiþi a
lua mãsurile ce credeþi de cuviinþã pentru împiedicarea acestor intenþiuni ale
autoritãþilor maghiare[2].

Prefectul Poliþiei delegat
[indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Ministru de Interne. Bucureºti.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.27)

[1] „Esti Kurír”, cotidian politic budapestan fondat în 1923 de Rassay Károly. A avut ºi un
supliment economic: „Közgazdasági Kurír”.
[2] Documentul are ca rezoluþie: „Ordin de împiedicare a trecerii frontierei la Cluj ºi Timi-
ºoara, ºi Comd. graniþelor”. O informare identicã a fost fãcutã de poliþia din Cluj, la 4
august (Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.25). La 6 august
1928, directorul general al Siguranþei statului, Voinescu, trimitea printr-o telegramã cifratã
ordinul de a împiedica intrarea în þarã a þiganilor nomazi din Ungaria (cf. Ibidem, f.24).

14
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Administraþiei Generale, 
Contenciosului ºi Statisticii
No. 14.799-A din 22 octombrie 1928

Domnule Prefect,

Societatea pentru Protecþia Animalelor (S.P.A.) ne aduce la cunoºtinþã cã mai
mulþi membri ai societãþii din diferite pãrþi ale þãrii i-au semnalat cã un numãr
de þigani ziºi ursari[1] practicã obiceiul de a umbla cu urºi prin sate ºi pe strãzile
oraºelor, pe care îi schingiuiesc, vârându-le belciuge prin nas ºi prin buze.

Aceºti þigani, umblând cu urºii, se îndeletnicesc de obicei cu cerºitul, deºi
ar fi utili muncii agricole.

În urma cererii ce ne face zisa societate prin adresa no. 385/1928, vã rugãm
domnule prefect sã luaþi mãsuri ca organele în subordine sã opreascã cu
desãvârºire pe þiganii care se îndeletnicesc cu meseria de a umbla cu urºi[2].

Ministru                                                                              Director general
I.G. Duca                                                                                       N.T. Ionescu

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 16294/1928, f.1)
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[1] Þiganii ursari sunt originari din sudul Dunãrii ºi se ocupau cu îmblânzirea urºilor, cu
care umblau din târg în târg pentru a oferi spectacole. Pânã pe la începutul secolului XX,
aceºtia plãteau statului o taxã anualã.
[2] Pentru aceastã categorie de þigani (ursarii) era încã în vigoare ordinul nr. 24.643 din
1908, care interzicea creºterea urºilor ºi umblatul cu ei, deoarece „purtarea de cãtre þigani
a urºilor prin oraºe oferã trecãtorilor, sub speranþa distracþiei, unul din cele mai sãlbatice
spectacole”. Începând cu februarie 1924, Ministerul de Interne reamintea periodic prefec-
turilor de valabilitatea ordinului.

15

Muzeul Etnografic al Ardealului                                       Cluj, 21 ianuarie 1929
No. 8/1929

Onorat Consiliu,

Acum doi ani, când s-a hotãrât distrugerea locuinþelor subterane de pe
coasta Cetãþuii, Muzeul Etnografic a intervenit[1], cerând ca una din aceste
locuinþe, anume aceea în care se aflã actualmente þiganul Anton Berki, sã fie
pãstratã ºi pusã sub protecþia Muzeului, fiind declaratã monument etnografic,
întrucât reprezintã un interesant tip de locuinþã subteranã dintr-o epocã foarte
veche. În urma acestei intervenþii, Consiliul oraºului, prin decizia no. 16.821
din 1927, a hotãrât sistarea lucrãrilor de evacuare ºi distrugere a acestei locu-
inþe, punând-o sub protecþia Muzeului Etnografic.

Deoarece astãzi anumite persoane îºi însuºesc dreptul de proprietate
asupra acestei locuinþe, rugãm ca onor. Consiliu sã hotãrascã printr-o nouã
decizie ca aceastã locuinþã sã rãmânã definitiv sub protecþia Muzeului ºi sã se
interzicã locuitorilor din împrejurimi exercitarea vreunui drept asupra ei fãrã
autorizaþiunea Muzeului Etnografic al Ardealului.

Director
Romul Vuia

Onor. Consiliului Comunal al Municipiului Cluj

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 1603/1929, f.6)

[1] În 1927 s-a pus problema amenajãrii pentru promenadã a locului „Cetãþuia” din Cluj. În
acest context, grotele existente ºi în mare parte ocupate de þigani ar fi dispãrut, ceea ce a
determinat intervenþia prof. univ. Romul Vuia, directorul Muzeului Etnografic din Cluj. În
memoriul sãu din 9 septembrie 1927, se evidenþia valoarea ºtiinþificã a acestor locuinþe
sãpate în stâncã, solicitând punerea lor sub protecþia instituþiei ce o conducea (Ibidem, f.5).
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16

Direcþiunea Poliþiei ºi Siguranþei Generale                                 1930 aprilie 4
Brigada 1

NOTÃ

Muzicanþii din Capitalã s-au adunat azi la sediul societãþii lor din Piaþa Sf.
Gheorghe, de unde apoi în grup de vreo 50 persoane, sub conducerea lãutari-
lor Ioan Panaitescu ºi Oprea, domiciliaþi pe str. Criviteni, vor merge la Minis-
terul Muncii ca sã protesteze contra prelungirilor de ºedere în þarã a muzi-
canþilor strãini.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.1)

17

Domnule Preºedinte al Comisiei Interimare, 

Subsemnaþii, locuitori din str. Nãdãºel, cu profund respect venim a vã ruga
sã binevoiþi a lua în considerare urmãtoarea noastrã cerere de mai jos:

Am intervenit în nenumãrate rânduri ca sã binevoiascã conducerea
municipiului ca sã ia mãsuri ca þiganii aºezaþi în dosul fabricii „Turnãtoria de
fier” sã fie mutaþi. La nenumãratele noastre cereri însã, dureros, dar n-am pri-
mit nici un rezultat, pentru aceasta ne adresãm din nou domniei voastre cu
ferma convingere cã veþi binevoi a ne rezolva favorabil aceastã cerere din
urmãtoarele motive:

1. Au o purtare necuviincioasã.
2. Sunt murdari ºi astfel este un focar permanent de boli.
3. Zilnic se expun în poziþii necuviincioase ºi absolut nemorale faþã de noi
ºi faþã de copiii noºtri, mai ales acum, în timpul verii, pe malul Nãdãºelu-
lui, în partea spre stradã, stau la soare absolut goi.
4. Creºterea copiilor noºtri este periclitatã, cãci au zilnic contact cu cei
dimprejur ºi astfel copiii noºtri contracteazã obiceiurile ºi apucãturile lor
dãunãtoare.
5. Furã tot ce poate fi furat.
6. Zilnic au certuri ºi gâlceavã, astfel cã zgomotul ne rãpeºte odihna, plus
cã copiii noºtri, ca fiecare copil curios, asistã necontenit la aceste scene,
care sunt de multe ori fãcute în mod de nedescris.
7. Noaptea stau la pândã pentru a observa când plecãm la lucru, ca apoi în
lipsa noastrã sã se introducã sã fure.
Întrucât acum, cu ocaziunea inundaþiilor, colibele lor au fost în mare parte

distruse, ar fi uºor acum mutarea lor, la care absolut cred cã va da ºi Serviciul
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Sanitar pãrere favorabilã. Municipiul are destule locuri unde s-ar putea apro-
ba aºezarea lor ºi astfel am scãpa de cele enumerate ºi nu ar face nici daune,
nici imoralitãþi nimãnui.

În speranþa cã de aceastã datã va fi ascultatã cererea noastrã pe care am
fãcut-o în timp de 7 ani, fãrã nici un rezultat, cunoscând bunãvoinþa ºi drepta-
tea ce o purtaþi ºi veþi face în interesul locuitorilor acestui municipiu ºi ni se
va da prin mutarea lor o posibilitate de a ne putea creºte ºi noi copiii dupã cum
se cere ºi ce este de dorit, am scãpa ºi de permanenta teamã de furturi care ne
ameninþã încontinuu, primiþi, vã rugãm, domnule preºedinte al Comisiei inte-
rimare, asigurarea deosebitei noastre stime ºi consideraþiuni, precum ºi antici-
pata mulþumire.

Cluj, la 14 aprilie 1932
[urmeazã mai multe semnãturi]

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 3692/1934, f.68)

18
Consiliului Municipal Cluj,

Subsemnaþii, locuitori din Cluj, str. Chintãului, din dosul turnãtoriei de fier
„Jonás”, Colonia Þiganilor, fiind informaþi cã onoratul Consiliu voieºte a ne
muta din aceastã Colonie, care hotãrâre aþi binevoit a o afla de cuviinþã, dupã
ce v-aþi convins cã suntem în pericol atâtea familii cu inundaþia Someºului ºi
Nãdaº, cu onoare vã rugãm ca sã binevoiþi a dispune sã ni se dea loc lângã
dealul Sf. Gheorghe, pe râtul de lângã hingheri (Szentgyörgy), care loc ne-a fost
aprobat de dl. Negruþiu încã în luna mai 1930 ºi nu ne-am mutat fiindcã aveam
colibe fãcute în dosul turnãtoriei de fier, dar acum, cu ocazia inundaþiei,
aproape jumãtate din noi am fost distruºi, deci, în întregime, cu toþii cerem
acel loc ºi totodatã alãturãm ºi un tablou despre câte familii suntem ºi întrucât
e posibil sã primim fiecare familie atâta loc ca sã putem sã ne facem o cãsuþã,
coteþ, adicã sã avem fiecare familie o micã ogradã separatã[1].

Primiþi vã rog, On. Consiliu, asigurarea deosebitei noastre consideraþiuni.

Delegaþii Coloniei                                                                       Cluj, la 21.IV.1932

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 3692/1934, f.55)

[1] Iniþial, autoritãþile s-au gândit sã dea þiganilor un teren în str. Fabricii de zahãr, însã
acesta era situat lângã calea feratã, ceea ce ar fi oferit o imagine deloc plãcutã cãlãtorilor
pe ruta internaþionalã (s-a propus chiar plantarea de salcâmi pentru a feri colonia de
priviri). S-a ales apoi un alt loc, „între hingheri ºi fabrica Iris”, însã acesta nu a convenit
bulibaºei Martin Zabola. Cât priveºte dealul Sf. Gheorghe, proprietarii de vie de acolo s-au
opus în mod vehement. Astfel, problema celor 65 de familii de þigani a rãmas nerezolvatã,
deºi autoritãþile s-au strãduit a gãsi o soluþie mai bine de un deceniu (pentru acest aspect
vezi V. Lechinþan, Probleme cu þiganii din strada Nãdãºelului, 1932-1934, în „Monitorul de
Cluj”, I, 1998, nr. 66, p.9A, nr. 67, p.8A, nr. 68, p.9A).
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19
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional Bucureºti
No. 2359/4.3.1933

Domnule director general,

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 15 feb. a.c., un domn anume [N.]
Niculescu, preºedintele sindicatului muzicanþilor din România cu sediul cen-
tral în Bucureºti, a fost la Brãila.

Numitul a fost la cafeneaua lãutarilor unde are sediul „Asociaþia muzi-
canþilor brãileni” ºi a avut o consfãtuire cu membrii numitei asociaþiuni, pro-
punându-le sã se organizeze în sindicat profesional ºi sã se afilieze la
Sindicatul Central al Muzicanþilor din Bucureºti.

D-l Niculescu a stârnit pe lângã muzicanþii brãileni cã este vorba de o acþiu-
ne pe întreaga þarã pentru organizarea muzicanþilor, care sã ducã lupta pentru
desfiinþarea orchestrelor militare ºi a armoniºtilor care cântã prin localuri.

De asemenea, Niculescu a propus lãutarilor brãileni ca din cotizaþiile care
se vor încasa de la membri sã dea o cotã sindicatului din Bucureºti pentru for-
marea unui fond de ajutor ºi acoperirea cheltuielilor necesare pentru ducerea
campaniei de susþinerea dezideratelor arãtate mai sus. În principiu, muzicanþii
brãileni au acceptat cele expuse de d-l Niculescu, urmând ca propunerea sã fie
supusã spre aprobarea adunãrii generale a membrilor asociaþiei muzicanþilor
brãileni „Lãutarul”. De la Brãila d-l Niculescu a plecat prin judeþele din Mol-
dova, pentru a pune la punct misiunea pe care o are de la centrul sindicatului
muzicanþilor din România.

Inspectorul Regiunii I de Poliþie            ªeful Serv[iciului] Pol[iþiei] de Siguranþã
[indescifrabil]                                                        Comisar ºef [indescifrabil]

Domnului Director General al Poliþiei

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.15)

20
Domnule Primar, 

Subsemnaþii, Zabola Martin, nãscut în Cluj, în Colonia Þiganilor, lângã
turnãtoria de fier „Jonás”, voievod al coloniei, de 34 de ani, religie reformatã,
de naþionalitate românã, ºi Vorgo Peter, ajutor de voievod, în numele tuturor
familiilor din colonie vã rugãm sã binevoiþi a acorda terenul de locuit lângã
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fosta ªcoalã de Arte ºi Meserii, actualmente închisoare, situatã la periferia
oraºului.

Locul pretins se aflã lângã rampa C.F.R., cu o întindere de aproape 2 (douã)
jughere, din care cerem o porþiune de locuit. În primul rând, on. primãrie ne-a
acordat loc lângã fabrica de cãrãmizi, str. Sf. Gheorghe, care acel loc era favora-
bil de locuit, fiind ferit de inundaþii. Dar acel loc în str. Sfântu Gheorghe a fost
luat, dupã cum rezultã mai sus, ºi on. primãrie,  probabil cineva de la serviciul
economic, ne-a dus pe subsemnaþii într-un loc cuprins de jur împrejur, mai
bine zis  „insulã” de apã, unde este un prundar, având ideea sã pãrãsim locul
de la vãrsarea Nadãºului în Someº pentru acel prundar în mijlocul apei. 

Întrucât locul oferit nu este bun sã ne instalãm ºi nici mãcar un arbore nu
îºi face rãdãcini adânci în pãmânt, cãci este ameninþat de primejdii, rãs-
turnându-l cu rãdãcinile în sus. 

Aºa ºi noi, domnule primar, o colonie compusã din 60-65 de familii, cu câte
6-7 copii în fiecare familie, ba chiar mai mulþi, suntem informaþi de conºtiinþa
sfântã ca sã nu ne pãrãsim locul pe care-l avem pentru acel loc de prundar
între ape, unde am fi toate nopþile cu frica-n spate cã oare nu ne mânã apa, ca
sã înece atâtea suflete. Suntem siguri cã nu-ºi ia nimeni rãspunderea cã în acel
loc n-o sã fim mânaþi de apele Someºului.

Deci, Domnule Primar, cu cele mai vii rugãminþi vã cerem sã vã fie milã nu
de noi, ci de copiii nepricepuþi ºi nevinovaþi, dându-ne locul bun de locuit
cerut sau altul mai favorabil.

În numele Coloniei Þiganilor, vã rãmânem recunoscãtori.

Zabola Martin                                                             Cluj, la 24 aprilie 1933
Vorgo Peter

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 3692/1934, f.71)

21
Secþia I                                                                                  1 septembrie 1933

REFERAT

„Asociaþia Generalã a Þiganilor din România” a luat fiinþã din iniþiativa
arhimandritului Calinic I. Popp ªerboianu, în luna aprilie a.c., când acesta,
luând contact cu comitetul societãþii lãutarilor „Junimea Muzicalã” (recunos-
cutã persoanã juridicã prin sentinþa no. 18/1927, a Trib. Ilfov secþia I civ. cor.,
cu sediul în str. Vulturului no. 147), a hotãrât formarea unui comitet provizo-
riu din membrii comitetului de conducere al Soc[ietãþii] „Junimea Muzicalã”,
sub preºedinþia sa, care sã primeascã înscrierile în asociaþie, sã încaseze taxele
de înscriere ºi sã redacteze statutele.

Sediul provizoriu al acestei asociaþii este tot în str. Vulturului no. 147, la
cafeneaua lui Constantin Urziceanu, casierul Asociaþiei ºi al Soc. „Junimea
Muzicalã”.
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Din membrii mai importanþi ai comitetului provizoriu de conducere sem-
nalãm pe: Iancu Panaitescu, preºedintele Societãþii „Junimea Muzicalã”, domi-
ciliat în str. Labirint no. 189; M. Niculescu, str. Vulturului 113 ºi ªt. Salomea,
din str. Trinitãþii no. 70, ambii vicepreºedinþi la aceeaºi societate, toþi lãutari.

Scopul asociaþiei a fost redat in extenso în manifestele intitulate: „Apel
cãtre toþi þiganii din România”, care s-au împãrþit în propaganda fãcutã de arhi-
mandritul ªerboianu în ziua de 27 august a.c., prin cartierele mãrginaºe ale
capitalei.

Punctele mai însemnate din acest program sunt: editarea unei gazete; înfi-
inþarea de cursuri pentru adulþi; înfiinþarea de biblioteci, atenee, spitale,
cãminuri, cantine, a unei universitãþi þigãneºti; colonizarea þiganilor nomazi
etc[1].

În asociaþie nu s-au înscris pânã în prezent decât 3-400 þigani, dintre care
majoritatea sunt din Bucureºti ºi din judeþele Sibiu, Vlaºca ºi Teleorman.

Suma strânsã din taxele benevole, de înscriere – variind între 5-20 lei –, se
ridicã la circa 2000 lei.

Dorinþa de reclamã a conducãtorilor asociaþiei, unitã cu dorinþa de repor-
taje senzaþionale a unor cotidiene din capitalã, a fãcut ca cei dintâi sã declare
numãrul înscriºilor la câteva mii, iar ziarele sã înregistreze câteva zeci de mii.

La 15 septembrie a.c., membrii comitetului de conducere al asociaþiei se vor
prezenta la Trib[unalul] Ilfov spre a cere ca „Asociaþia Generalã a Þiganilor din
România” sã fie recunoscutã ca persoanã juridicã. Se sperã cã pânã la acea datã
se vor putea strânge fonduri suficiente pentru tipãrirea statutelor asociaþiei.

În ceea ce priveºte „Congresul þiganilor”, însuºi arhimandritul ªerboianu
afirmã cã ºtirea este din domeniul fanteziei, ziarul care a publicat-o fãcând
aceasta din dorinþa de a avea un reportaj de senzaþie.

Arhimandritul Calinic I. Popp ªerboianu, în etate de circa 50 ani, domicili-
at în Bucureºti, str. Turnu Roºu no. 11 (ºoseaua Crângaºi), este originar din
Costeºti-Argeº; licenþiat al Facultãþii de Teologie din Bucureºti, a slujit ca dia-
con la Capela Românã din Paris în anii 1909-1911, dupã care venind în þarã a
fost numit paroh la Biserica Kalinderu din Capitalã. Între anii 1923-1927 a fost
plecat în America, de unde revenind în þarã, rãtãceºte ca monah prin mãnãs-
tirile Oltene, în special la Cozia ºi Stâniºoara.

În anul 1929 pleacã la Paris, unde îºi tipãreºte lucrarea sa intitulatã: Les
Tsiganes ºi care are ca subtitlul: „Histoire – Ethnographie – Linguistique –
Grammaire – Dictionnaire”, într-un volum de 397 pagini, în Editura Payot, Paris
(lucrarea se gãseºte de vânzare la „Cartea Româneascã” ºi costã 280 lei)[2].

În urma publicãrii acestei cãrþi este ales membru corespondent la „The
Gypsy Lore Society” (Societatea londonezã pentru studiul vieþii ºi istoriei þiga-
nilor), care îi inspirã – pentru prima datã – ideea de a încerca organizarea þiga-
nilor în România.

Propaganda pentru captarea a cât mai multor membri în asociaþie merge
foarte greu, cu toate cã arhimandritul ªerboianu vorbeºte perfect þigãneasca,
iar ca sã capete deplina încredere a þiganilor se dã drept þigan. Aceastã greu-
tate este datoritã faptului cã þiganii stabili – la care propaganda prinde – sunt
sãraci, iar nomazii, care sunt bogaþi, din cauza nestabilitãþii lor nu sunt sus-
ceptibili de a primi ideea de asociaþie.
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Arhimandritul ªerboianu pretinde cã a expus aceastã idee de asociere a
þiganilor ºi domnului ministru Gusti[3], care înþelegându-l, l-a încurajat,
îndemnându-l sã ducã la bun sfârºit acþiunea sa.

Asupra faptului dacã pãrintele ªerboianu este sau nu arhimandrit, cerând
relaþiuni la Cancelaria Sf. Patriarhii ni s-a rãspuns cã nu a fost „sfinþit” în acest
rang în cuprinsul Arhiepiscopatului Bucureºti, dar cã – se poate – sã fi fost
sfinþit de Episcopia de Argeº sau a Noului Severin.

Arhimandritul ªerboianu, fiind întrebat asupra acestui lucru, a rãspuns
evaziv, cã „arhimandritul” nu constituie o treaptã preoþeascã care sã necesite o
nouã sfinþire, ci este un grad onorific, neprecizând cine i l-a dat[4].

Comisar ªef, 
Dim.D. Gheorghiu

[ANEXÃ]

APEL
Cãtre toþi þiganii din România

Fraþi þigani!

Trãim de veacuri pe pãmântul ospitalier al þãrii româneºti, pe care-l iubim
ca pe însuºi trupul ºi sufletul nostru. Din neamul romilor sau al þiganilor, cum
ni se spune, n-au ieºit niciodatã trãdãtori ºi vânzãtori de þarã; nu am fãcut com-
ploturi contra nici unei autoritãþi de stat ºi nu am fraternizat cu nici un
vrãºmaº al neamului românesc.

Ne-am jertfit ºi noi pentru România Mare; i-am dat oameni de seamã, pe
care istoria-i aminteºte cu recunoºtinþã ºi – dupã putinþã – ne îndeplinim toate
datoriile de cetãþeni. Totuºi, nici un alt neam nu este mai umilit, mai urgisit ºi
dispreþuit, mai nebãgat în seamã ºi amãrât ca neamul nostru þigãnesc.

Pentru a arãta lumii întregi cã dorim o soartã mai bunã ºi cã nu meritãm
atât dispreþ, am luat iniþiativa întemeierii unei Asociaþii Generale a Þiganilor
din România , al cãrei program – pe scurt – este urmãtorul:

CULTURAL
1) Apariþia unei gazete.
2) Înfiinþarea cursurilor serale de adulþi, în toatã þara.
3) O universitate popularã, þigãneascã.
4) Înfiinþarea de biblioteci ºi muzee ºcolare, cum ºi unul naþional.
5) Înfiinþarea grãdinilor de copii mici, ca sã nu mai hoinãreascã pe dru-
muri, când pãrinþii sunt duºi la lucru.
6) Publicarea de cãrþi pentru luminarea minþilor, în ceea ce priveºte apãra-
rea sãnãtãþii, a bunului trai, istoria neamului þigãnesc ºi altele.
7) Conferinþe educative, muzicã, strângerea cântecelor noastre bãtrâneºti ºi
tot felul de povestiri; ºcoli de dans pentru jocurile noastre etc.
8) Înfiinþarea de burse în þarã ºi strãinãtate pentru elevii merituoºi.
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9) Înfiinþarea a tot felul de ateliere pentru meseriile potrivite firii neamului
nostru ºi bazare în toatã þara pentru desfacerea diverselor produse.
10) Înfiinþarea de ºcoli ambulante pentru þiganii nomazi ºi încadrarea lor în
Asociaþie.
11) Înfiinþarea de atenee, cinematografe ºi cãminuri culturale etc.
12) Ajutorarea elevilor sãraci cu cãrþi, haine ºi mâncare.

ASISTENÞA SOCIALÃ
1) Înfiinþarea unei asistenþe juridice, pentru apãrarea tuturor împricinaþilor
în procese.
2) Asistenþã medicalã gratuitã pentru bolnavi ºi cercetarea lor acasã.
3) Ajutor gratuit pentru toate nevoile religioase.
4) Înfiinþarea unui mare cãmin popular, unde fiecare þigan sãrac, fãrã casã,
ori strãin de localitate, poate sã doarmã ºi sã mãnânce pânã i se gãseºte de
lucru.
5) Înfiinþarea de cantine populare, în toate cartierele sãrace din capitalã ºi
din celelalte oraºe ale þãrii.
6) Înfiinþarea unui spital al þiganilor; dispensare medicale pentru lehuze;
aziluri de bãtrâni ºi invalizi; societãþi de ajutor mutual reciproc, în caz de
moarte, cãsãtorii, pagube ºi începere de negustorie sau alte meserii; [Bãnci
Populare regionale ºi diferite Cooperative, precum ºi]* oficii pentru procu-
rarea de lucru, plasare ºi informaþiuni; bãi populare, colonii ºcolare, adã-
posturi pentru copii mici etc.
7) Stãruinþa, pe toate cãile legale ca Primãria capitalei ºi autoritãþile în
drept sã ne dea terenuri în jurul capitalei ºi în fiecare oraº ºi sat din þarã ºi
sã construiascã pe ele case-tip pentru cei fãrã locuinþã proprie ºi plãtibile
în cursul a 20-30 ani.
8) Stãruinþa de a coloniza pe toþi þiganii nomazi, dându-li-se pãmântul
necesar în diferitele pãrþi ale þãrii, Asociaþia luându-ºi întreaga rãspundere
pentru statornicirea ºi buna lor îndreptare, stârpind furtul ºi cerºitoria.
9) Asociaþia va îngriji ca orice muncã agricolã sau de altã naturã sã nu mai
fie speculatã de cei interesaþi ºi va face ea însãºi contracte colective, con-
form legilor þãrii, supraveghind respectarea obligaþiunilor de ambele pãrþi,
condiþiile de trai ºi igienã etc.
10) Organizarea în bresle a tuturor categoriilor de muncitori ºi recunoaºte-
rea lor ca meseriaºi, cu drepturile corespunzãtoare, la Casa generalã a Asi-
gurãrilor Sociale.
11) Înfiinþare de Tribunale judeþene ºi a unei Curþi Supreme de judecatã
pentru rezolvarea chestiunilor [morale]* privitoare la cununii, divorþ, în-
mormântãri ºi tot felul de infracþiuni ce ar necinsti neamul nostru ºi care
vor fi judecate [prin diferite metode de corecþie]* de Sfatul bãtrânilor în
frunte cu vãtafii respectivi ºi potrivit tradiþiei noastre.
12) Femeile fac parte, de drept, din Asociaþie ºi vor fi folosite în toate ope-
rele culturale ºi de asistenþã socialã. Cele cu ºtiinþã de carte au aceleaºi
drepturi ca ºi bãrbaþii ºi vor putea fi admise ºi în Sfatul Bãtrânilor, dupã
normele ce se vor stabili.
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13) Copiii de la 8 ani în sus ºi tinerii de ambele sexe pânã la 21 de ani vor
avea o organizaþie separatã, unde vor fi pregãtiþi ºi instruiþi în toate proble-
mele vieþii.
14) Politica este cu desãvârºire interzisã pentru membrii Asociaþiei ºi nu
vor face decât politica intereselor noastre, indicatã de Comitetul Suprem al
Asociaþiei.

Cel ce s-ar abate de la indicaþiunile Asociaþiei va fi exclus din ea; va fi so-
cotit ca lepãdat de neamul nostru ºi nu i se va da nici un sprijin la vreme de
nevoie.

Acesta este foarte pe scurt programul nostru, care cheamã la noua viaþã
milionul de þigani-români ce trãieºte pe pãmântul României.

Fraþi Þigani,

Grãbiþi-vã de vã înscrieþi imediat în Asociaþia generalã, care este singurul
sprijin al vieþii noastre de astãzi ºi mâine.

Fiþi solidari, unindu-vã în cugete ºi simþiri, cãci nu trãim numai pentru noi,
ci ºi pentru copiii noºtri ºi pentru generaþiile viitoare.

Cele 27 mii de înscrieri, sosite nouã pânã astãzi, din diferitele colþuri ale
þãrii, sunt o dovadã ºi ne aratã deplin marele entuziasm cu care a fost îmbrãþi-
ºatã ideea noastrã.

Nu plecaþi urechea la cei ce voiesc sã vã abatã din drumul cel drept ºi sã vã
rãtãceascã, cu ameninþãri sau fãgãduinþe.

De-i veþi asculta, sã ºtiþi cã vã va ajunge blestemul tuturor morþilor noºtri,
împuºcaþi ºi spânzuraþi de nedreptãþile veacurilor trecute, în multe þãri din
lume!

De rãspundeþi însã cu drag la chemarea ce v-o facem, Dumnezeu sã vã
binecuvânteze pe voi, pe copiii voºtri ºi casele voastre.

Comunicaþi în scris orice pãsuri ºi nevoi aveþi ºi trimiteþi adeziunile de
înscriere în Asociaþie, pe adresa:

Asociaþia Generalã a Þiganilor din România  
Bucureºti IV – Str. Vultur no. 147
Cu Dumnezeu înainte!
Preºedintele Asociaþiei, 
Arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu[5]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.30-32; vezi ºi Prefectura
Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.4, unde sunt câteva adãugiri marcate de noi în text prin [ ]*)

[1] Pentru obiectivele Asociaþiei vezi ºi „Timpul”, II, 1933, nr. 11-12 (25 sept.), p.1-2.
[2] Deºi, în mare, lucrarea lui ªerboianu este meritorie, ea conþine ºi o sumã de concluzii
eronate, amendate de Ion Chelcea în cartea sa Þiganii din România. Monografie etnogra-
ficã, Bucureºti, Imprimeria Institutului Statistic, 1944. Însã acest ultim autor, I.Chelcea,
recomanda închiderea în ghetouri ºi sterilizarea anumitor categorii de þigani.
[3] Dimitrie Gusti (1880-1955), profesor universitar ºi sociolog, a ocupat în cadrul
guvernãrii Al. Vaida-Voevod ministerul Instrucþiunii, Cultelor ºi Artelor (9 iunie-17
octombrie 1932; 14 ianuarie-9 noiembrie 1933). Activitatea desfãºuratã de el ca ministru a
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fost expusã în volumul Un an de activitate la Ministerul Instrucþiei, Cultelor ºi Artelor,
1932-1933, Bucureºti, 1562 p., ce cuprinde discursuri, programe, proiecte, circulare.
[4] Informaþiile sumare asupra lui Popp ªerboianu nu acoperã suficient biografia acestuia.
Nãscut la 16 octombrie 1882 la ªerboieni (Argeº), arhimandritul a fost - în afara misiunilor
bisericeºti - profesor de francezã, greacã ºi latinã la Curtea de Argeº, imediat dupã primul
rãzboi mondial. Pentru trei luni a îndeplinit ºi funcþia de inspector misionar al Eparhiei
Buzãu. Revenit de la Paris (în 1931), a fost timp de doi ani stareþ la Mãnãstirea Crasna
(Dolj), iar apoi - pânã în 1938 - preot la Crematoriul din Bucureºti.
[5] Apelul este publicat ºi în vol. Minoritãþile naþionale din România, III, 1931-1938, coord.
I. Scurtu, Bucureºti, Arhivele Naþionale ale României, 1999, p.180-182.

22
România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
Nr. 4820/13 sept.1933

Domnule Director General,

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 10 septembrie 1933, orele 18, a avut
loc în casele din str. Alexandru cel Bun nr. 33, la sediul Asociaþiei Þiganilor
din România, secþia Craiova[1], o adunare prezidatã de Marcu Simion[2], þi-
gan, subofiþer pensionar, originar din Piteºti, ºi la care au participat un numãr
de circa 20 persoane.

Preºedintele cere ca toþi þiganii sã se înscrie în aceastã asociaþie ºi prin coti-
zaþiunile ce le vor face sã se poatã împãrþi ajutoare de boalã sau deces.

Apoi citeºte alãturatul apel primit de la centru[3].
Adunarea a luat sfârºit la orele 20 în liniºte.

Inspector regional                                                                      ªeful serv. Sig.
Const. ªtefãnescu                                                                      [indescifrabil]

Domniei sale, domnului director general al Poliþiei, Direcþiunea Poliþiei de
Siguranþã. Bucureºti.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.33)

[1] În fapt, sediul Asociaþiei, filiala Craiova, era în casele lui Parulea Miclescu, din str. Faþa
Luncii nr. 3.
[2] Corect, numele este acela de Marin I. Simion, preºedintele filialei Craiova, care era toto-
datã ºi „voievodul” þiganilor din Oltenia, investind bani în diversele activitãþi ale organi-
zaþiei. În gazeta „Timpul”, Craiova, III, 1934, nr.23 (14 ian.), p.1, este prezentat ºi ca poet,
publicându-i-se fotografia. Acelaºi ziar îl va cultiva mereu, numai la superlativ, la un
moment dat tipãrindu-se un articol, pe o paginã întreagã de format mare, intitulat: Poetul
Marin I. Simion „voievodul þiganilor” din Oltenia (III, 1934, nr.28-29, p.2).
[3] „Apelul” din anexã este cel de la documentul nr. 21 din acest volum. La 25 septembrie
1933 va avea loc alegerea consiliului de conducere, în care au fost aleºi M.I. Simion,
Parulea Miclescu, G. Bãlteanu, Gr. Neamþu, Tudor Vãduva º.a. (cf. „Timpul”, II, 1933, nr.13,
6 oct., p.2).
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23
România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
Nr. 4825/14 sept. 1933

Domnule Director General,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 6 septembrie a.c. a  avut loc în oraºul
Corabia adunarea þiganilor pentru a înfiinþa o Societate de ajutor reciproc.

În urma discuþiunilor a mai multor þigani s-a ales un comitet format din
preºedinte, vicepreºedinte, un casier, 5 consilieri, 3 cenzori ºi 3 supleanþi.

Inspector regional                                                                   ªeful Serv. Sig. 
Const. ªtefãnescu                                                                      [indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei, Direcþiunea Poliþiei de
Siguranþã. Bucureºti.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.35)

24
[Direcþia Generalã a Poliþiei]                                            30 septembrie 1933

REFERAT

„Uniunea Generalã a Romilor din România” este abia în proiect de constitu-
ire ºi pornitã din iniþiativa lui Gheorghe A. Lãzãrescu-Lãzuricã, de originã þi-
gan, absolvent al ºcolii superioare de comerþ, depozitar de lemne ºi furaje, în
tovã rãºia fratelui sãu Dumitru Lãzãrescu, având depozitul în str. Gura
Oborului no. 32, ºi literat (scrie la „Adevãrul Literar” ºi „Universul”).

Numitul Gh.A. Lãzãrescu-Lãzuricã (ultimul nume este adoptat ca fiind nu-
mele bunicului sãu ºi ca adevãrat þigãnesc), domiciliazã în Bucureºti, str. Sâr-
beascã no. 8, unde ocupã o singurã camerã, cu chirie, ºi unde pentru moment
este ºi sediul „Uniunii romilor”.

Scopurile principale ale acestei uniuni sunt: sã lupte ca sã nu se mai per-
mitã imigrarea muzicanþilor strãini în þarã, care au acaparat toate localurile din
oraºe ºi staþiuni climaterice, în dauna muzicanþilor þigani români, care
ºomeazã. De asemenea ºi cu meseriaºii zidari, hornari, fierari, potcovari etc. Sã
se înfiinþeze grãdiniþe de copii pentru copii þigani, precum ºi un Ateneu popu-
lar þigãnesc cu program de conferinþe, declamaþii, muzicã etc. Sã se poatã tri-
mite delegaþi ai þiganilor din România la congresul internaþional þigãnesc, care
se þine în fiecare an la Nancy-Franþa ºi unde pânã în prezent România nu a fost
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niciodatã reprezentatã, precum ºi pentru a contrabalansa acþiunea „Asociaþiei
Generale a Þiganilor din România” de sub conducerea arhimandritului Calinic
I. Popp ªerboianu, care cautã sã converteascã pe romi (þigani) de la ortodoxism,
la biserica unitã.

La început, când s-a luat iniþiativa unirii tuturor þiganilor din România, atât
arhimandritul ªerboianu, cât ºi Lãzuricã activau de comun acord, însã acesta
din urmã pretinde cã vãzând pe ªerboianu cã intenþioneazã sã converteascã
þigãnimea cãtre biserica unitã ºi mai ales aflând cã acesta nu mai face parte din
rândul clericilor s-a despãrþit de ªerboianu ºi, obþinând sprijinul Sfintei
Patriarhii, a început sã activeze singur.

Sprijinul Patriarhiei constã în aceea cã însãºi I.P.S. Patriarh[1], vãzând cu
ochi buni acþiunea lui Lãzuricã, l-a îndemnat sã lupte mai departe pentru
înfãptuirea Uniunii romilor, ajutându-l sã tipãreascã cele 5000 manifeste, care
au fost tipãrite pe contul Patriarhiei, la „Tipografia Cãrþilor Bisericeºti – Bucu-
reºti” ºi prin care se anunþã „Congresul romilor” care se va þine în ziua de 8
octombrie a.c. în sala „Ileana” din Câmpul Moºilor. De asemeni, chiria acestei
sãli pentru ziua congresului este promisã tot de Patriarhie.

Acest sprijin din partea Patriarhiei este fãcut prin preotul C. Dron, eforul bi-
sericii creºtine ortodoxe române, de la Sf[în]ta. Patriarhie, care este ºi scriitor.

În propaganda sa, Lãzuricã este susþinut ºi de ziarul „Universul”, al cãrui
colaborator este în ramura literarã[2].

Comitetu l provizoriu al Uniunii este compus din:
Gh. A. Lãzãreanu-Lãzuricã, preºedinte.
Teodor Marinescu, negustor din ªoseaua Iancului 83, vicepreºedinte.
Gheorghe Potra, doctorand în litere, din str. Ceair 15, casier[3].
Florica Constantinescu, bacalaureatã ºi elevã la Conservatorul de muzicã,

ca secretarã.
Pânã în prezent are aderenþi – în mod platonic – cam circa 3000 de per-

soane, fãrã a se fi încasat vreo taxã sau vreo cotizaþie.
Congresul anunþat pentru ziua de 8 octombrie c. – dacã se va þine – are de

scop de a se arãta pe larg rostul „Uniunii romilor”. La acest congres urmeazã a
lua cuvântul: senatorul guvernamental Sulicã, avocatul Gheorghe Murgãºea-
nu, Lãzuricã, Potra, d-ra Constantinescu ºi un delegat al Patriarhiei.

Lãzuricã intenþioneazã sã scoatã ºi o gazetã sãptãmânalã „Glasul Romilor”
cu sprijinul material al Societãþii Savanþilor din Londra: „The Gypsy Lore
Society”, societate care se intereseazã ºi studiazã îndeaproape viaþa ºi limba
þiganilor din Europa. Lãzuricã, în calitate de singur literat þigan din România,
este în strânse legãturi de corespondenþã cu aceastã societate.

Arhimandritul Calinic I. Popp ªerboianu, preºedintele „Asociaþiei Generale a
Þiganilor din România”, care din informaþiunile obþinute în adevãr nu mai face
parte dintre clerici ºi care în timpul când activa alãturi de Lãzuricã a fost multã
vreme întreþinut de acesta, este actualmente revoltat asupra acþiunii lui Lãzuricã
ºi mai ales asupra faptului cã acþiunea acestuia este sprijinitã de Patriarhie.

ªerboianu vede în aceastã nouã „Uniune” un vrãjmaº puternic acþiunii sale,
care poate prinde rãdãcini mai uºor ºi mai adânci în rândurile þigãnimii, care
ºtiu cã ceata este sprijinitã de Sf-ta Patriarhie iar scopurile urmãrite mai uºor
de realizat, dat fiind cã se ignoreazã complet orice scop material.
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Aceasta l-a fãcut chiar pe ªerboianu sã dea un comunicat în gazete prin
care „aduce la cunoºtinþã tuturor organizaþiunilor din þarã cã aºa numitul con-
gres al romilor sau þiganilor, de care au vorbit unele ziare, nu se va þine decât
dupã organizarea generalã a tuturor filialelor ºi secþiunilor, iar data ºi locul
þinerii vor fi anunþate la vreme. Orice comunicãri despre alte congrese sau con-
stituiri de noi uniuni sã se ºtie cã nu sunt pornite de la Asociaþia generalã ºi
nici de la þigani, ci de la persoane strãine de neam, care vroiesc prin aceasta sã
împiedice nobila þintã a acestei asociaþiuni ºi sã-ºi ajungã anumite scopuri
politice imediate”.

Prin acest comunicat vizeazã pe Lãzuricã „ca strãin de neam”, ori Lãzuricã
este în adevãr þigan pe când ªerboianu nu este þigan – dupã cum singur a afir-
mat când s-au fãcut informaþiuni asupra „Asociaþiei Generale a Þiganilor din
România” –, ci se dã numai drept þigan, pentru a putea cãpãta încredere în rân-
durile þiganilor.

Lupta între „Asociaþia þiganilor” (ªerboianu) ºi „Uniunea romilor” (Lãzãres-
cu-Lãzuricã) începe abia acum, iar rezultatul nu se poate întrevedea decât în 2
ipoteze: ori reuºeºte Uniunea romilor, contopind asociaþia, ori se desfiinþeazã
amândouã. Gheorghe A. Lãzãreanu-Lãzuricã este necunoscut la fiºele acestei
Direcþiuni.

Comisar ºef, 
Dim. Gheorghiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.44-45)

[1] Este vorba de Miron Cristea, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române între 1925-1939.
[2] „Universul” era un cotidian de informaþii politice ºi culturale, având ca director între
1916-1943 pe Stelian Popescu. Ziarul s-a impus ca o publicaþie independentã care, însã,
promova combinaþiile politice, fiind când proguvernamentalã, când împotriva acestuia. În
aceastã publicaþie s-au tipãrit în anii '30 diverse anunþuri ale Asociaþiei romilor. În afarã
de colaborãrile la „Universul”, Lãzãrescu-Lãzuricã (n. 1893) a mai publicat în „Îndrepta-
rea”, „Neamul românesc”, „Ilfovul” º.a., iar în 1927 a condus ziarul „Ateneul”.
[3] George I. Potra, nãscut în 1907, era originar din com.Sãcuieu, jud. Cluj, ºi a absolvit fa-
cultatea de litere ºi filosofie din Bucureºti. A devenit doctor în istorie în 1936, fiind pro-
fesor în învãþãmântul gimnazial (1932-1967). Este autorul unei importante lucrãri asupra
istoriei romilor, Contribuþiuni la istoricul þiganilor din România, Bucureºti, Fundaþia Regele
Carol I, 1939, 376 p. Pasionat cãutãtor de documente inedite, a mai publicat totodatã o
seamã de cãrþi ºi studii asupra istoriei oraºului Bucureºti ºi asupra învãþãmântului:
Hanurile Bucureºtene, Bucureºti, 1943, 100 p. (cu o nouã ediþie îmbogãþitã, Istoricul hanu-
rilor bucureºtene, Bucureºti, 1985, 221 p.); Documente privitoare la istoria oraºului Bucu-
reºti, 1594-1821, Bucureºti, 1961, 820 p.; Petrache Poenaru, ctitor al învãþãmântului în þara
noastrã, Bucureºti, 1963, 400 p.; Tezaurul documentar al judeþului Dâmboviþa, 1418-1800,
Târgoviºte, 1972, 994 p.; Din Bucureºtii de altãdatã, Bucureºti, 1981, 471 p. (cu o ediþie
extinsã, în douã volume, Din Bucureºtii de ieri, Bucureºti, 1990, 536 p., 363 p.); Documente
privitoare la istoria oraºului Bucureºti, 1634-1800, Bucureºti, 1982 º.a.
Aºa cum mãrturisea în Introducerea la vol. Contribuþiuni la istoricul þiganilor din România,
din 1936, interesul pentru o atare lucrare a fost stimulat, pe de o parte, de activitatea tot mai
intensã a acestei etnii în direcþia organizãrii „în diferite asociaþii ce urmãresc ridicarea lor
moralã ºi materialã”, pe de alta, „prin numãrul lor însemnat din þara noastrã, prin contac-
tul zilnic pe care îl avem fiecare cu ei, prin þigãnuºii care vând ziare, lustragii, florãresele,
lãutarii ºi alte multe ocupaþii cu care se îndeletnicesc ei ºi de care noi avem nevoie” ºi, nu
în ultimul rând, prin numãrul apreciabil de documente referitor la aceastã etnie (p.4).
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25
[septembrie 1933]

Asociaþia Generalã a Þiganilor din România
CHEMARE

Fraþi þigani!

De sute de ani, noi, romii sau þiganii, cum ni se mai spune, îndurãm toate
umilinþele din  partea tuturor, suntem urgisiþi, dispreþuiþi, nebagãþi în seamã ºi
amãrâþi, mai mult decât oricare neam ce trãieºte pe pãmântul þãrii româneºti.

A vrut bunul Dumnezeu ca la vremea ce El a gãsit de cuvinþã sã ne trimitã
un mântuitor în persoana preotului arhimandit Calinic I. Popp ªerboianu, þigan
de origine, ºi care înþelege durerile neamului sãu, nu se leapãdã de el, vrea sã-l
îndrumeze pe drumul civilizaþiei, al nãzuinþelor curate ºi ferite de otrava politi-
cianismului josnic ºi sã ajungã ca numele de „þigan” sã fie rostit cu cinste, iar
nu cu dispreþ.

Acest preot este ºi un mare învãþat, el a scris despre neamul nostru þigãnesc
cãrþi de valoare în limbile francezã, englezã ºi nemþeascã ºi stã în legãturã cu
toþi þiganii din lume, care ne vor ajuta ºi pe noi la orice nevoie vom avea, cãci
ei sunt mai bogaþi decât ai noºtri ºi cu ºtiinþã de carte.

Fraþi þigani!

Acest preot învãþat a venit la noi cu ideea sã înfiinþãm o mare Asociaþie, în
care sã fie cuprinºi toþi þiganii din România, ºi ne-a spus cã numai acolo unde
este unire este ºi putere. Ne-a înfãþiºat ºi un program al Asociaþiei, care cuprin-
de lucruri mari pentru neamul nostru ºi care a fost publicat ºi prin diverse
gazete.

Totuºi, ca la orice bun început, s-au gãsit ºi oameni rãi, puºi în slujba diferi-
þilor politiciani, care cautã sã amãgeascã neamul nostru; sã ne împrãºtieze prin
neunire ºi sã-i facã a crede cã sunt mai multe asociaþii cu þigani ºi nu numai
una. Aceºti oameni rãi nu se sfiesc sã arunce pe spatele Asociaþiei noastre ºi a
energicului preot ce ne conduce tot felul de insulte ºi calomnii, numai ºi
numai ca sã ne împiedice de la drumul bun pe care am apucat ºi sã ne þinã în
starea de robie josnicã, în care am trãit pânã acum.

Fraþi þigani!

Nu daþi ascultare nimãnui decât Asociaþiei Generale a Þiganilor din
România, recunoscutã în mod legal de Tribunalul Þãrii Româneºti ºi condusã
de învãþatul preot arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu, în frunte cu un
comitet al cãrui sediu central este în strada Vulturi 147 ºi al cãrei secretar gene-
ral este dl. Lache Gheorghe, din strada Braºoveni (Tei) 48.
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Vã chemãm deci la 
O MARE ADUNARE

care se va þine
duminicã 8 oct a.c., la orele 9 dimineaþa,

în sala d-lui Ionicã Palade (strada Teiul Doamnei 48),
iar nu în sala „Ileana” din Câmpul Moºilor, cum s-a anunþat de unii.

Fraþi þigani!

Veniþi în numãr cãt se poate de mare ca sã arãtãm tuturor cã noi suntem
uniþi în cugete ºi simþiri ºi cã nu mai voim sã fim calul de bãtaie al nimãnui.
Acolo veþi auzi pe cei mai de seamã oameni din neamul nostru: avocaþi, doc-
tori, studenþi, expunând programul nostru ºi sfãtuind numai de bine.

Noi nu ne luptãm nici pentru politicã, nici pentru bisericã, ci pentru nevo-
ile noastre, pentru izgonirea întunericului ºi a nedreptãþii în care trãim de vea-
curi, sã nu vã amãgeascã cei care vã fãgãduie toate bunãtãþile pãmântului ºi pe
urmã vã dau sabia ºi religia.

Unde este preotul, acolo este Dumnezeu, deci nu vã lãsaþi amãgiþi de acei
care vã cinstesc numai din buze, iar cu inima stau departe de voi.

Veniþi în numele dreptãþii, al iubirii de neamul nostru ºi al nãdejdii unor zi-
le mai fericite, veniþi duminicã 8 octombrie 1933, ora 9 dimineaþa, în sala d-lui
Ionicã Pandele, Teiul Doamnei 48.

Cu Dumnezeu înainte ºi cu ochii atenþi la duºmanii ce ne pândesc pe toate
cãrãrile ca sã ne þie în robie ºi întuneric.

Asociaþia Generalã a Þiganilor din România
Sediu: Bucureºti, strada Vulturi 174, sector IV

Rãspunzãtor arhimandrit C.I.P. ªerboianu, strada Turnu Roºu 11

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos.123/1933, f.10)

26
Patriarhia Românã                                               Bucureºti, 5 octombrie 1933
Consiliul Central Bisericesc                           Strada Matei Millo nr. 10, etaj III
Nr. 8919

Domnule Prefect,

Urmãtor cererei d-lui G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã, înregistratã sub nr.
8824/1933, avem onoarea a vã aduce la cunoºtinþã cã pentru activitatea literarã
ºi cultural-religioasã în sens ortodox desfãºuratã printre þiganii din România,
recunoaºtem drept conducãtor al þiganilor pe dl G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã, publi-
cist, preºedintele „Uniunii Generale a Romilor (Þiganilor) din România”.
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În vederea adunãrii romilor (þiganilor), pe care d-sa a convocat-o cu scop
cultural, social ºi spiritual, socotim cã în cadrul legilor existente i se poate în-
gãdui þinerea acestei adunãri în scopul arãtat mai sus.

Primiþi vã rugãm, Domnule Prefect, asigurarea deosebitei noastre conside-
raþiuni ºi arhiereºti binecuvântãri.

Preºedinte                                                     Consilier Referent
[indescifrabil]                                                                           [indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Prefect al Poliþiei Capitalei

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos.123/1933, f.2)

27

UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA

Fraþi romi!

Ne adresãm vouã nu cu titulatura de „þigani”, pentru cã este o denumire
falsã ºi batjocoritoare, ci pe numele nostru adevãrat de „romi”, adicã oameni,
iubitori de libertate, jocuri ºi muzicã. Acest lucru trebuia sã-l ºtie acel preot
care se intituleazã „arhimandrit” ºi „preºedinte” al Asociaþiei Generale a Þiga-
nilor din România, titluri însuºite fãrã drept ºi prin uzurpare, din care cauzã a
ºi fost izgonit din asociaþie ºi seviciile bisericeºti, fiind acuzat de catolicism ºi
duºman al religiei noastre ortodoxe. E vorba de Calinic ªerboianu.

Fraþi romi!

Numãrãm în þara româneascã aproape un milion de suflete, împrãºtiate pe
tot cuprinsul þãrii, la sate ºi la oraºe, îndeplinind cu sfinþenie toate îndatoririle
de cetãþeni, adicã: plãtim dãri, facem armatã, avem meserii bine definite, sun-
tem asimilaþi elementului românesc, vorbind aceeaºi limbã ºi pãstrând aceeaºi
religie creºtinã-ortodoxã. Ba suntem pãstrãtorii cântecelor, jocurilor, baladelor
ºi datinilor româneºti, ca niºte harnici ºi pasionaþi cronicari ºi colecþionari.

Suntem patrioþi ºi dinastici, nu suntem trãdãtori de þarã, nu dezertãm de la
datorie, nu pactizãm cu inamicii þãrii ºi nu ne lãsãm influenþaþi de elemente
extremiste, care sunt dãunãtoare statului român. Acestea sunt calitãþi care aco-
perã puþinele noastre defecte ºi, recunoscându-le, trebuie sã recunoascã ºi con-
cetãþenii noºtri cã nu noi greºim mai mult în faþa legilor.  

Suntem totuºi dispreþuiþi, huliþi ºi consideraþi ca o paria a societãþii, fiind
lipsiþi de drepturi egale ca oameni ºi cetãþeni.

Trãim în prezent sub apãsarea unui materialism feroce, iar criza economicã
ºi financia rã noi o simþim mai mult. Meseriile noastre sunt acaparate de strã-
inii care ne concureazã ºi ne azvârle în braþele ºomajului.
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E timpul ca sã ne miºcãm, sã ne organizãm ºi sã ne manifestãm ca un organ
puternic, având ca scop unic apãrarea intereselor noastre sociale.

Nu intenþionãm sã constituim un nou partid politic, cãci, din pãcate, avem
destule în þara româneascã ºi rãsar ca ciupercile alte noi.

Vrem însã ca uniþi într-un bloc sã putem cere organelor conducãtoare rea-
lizarea dezideratelor noastre drepte ºi legale, fãrã sacrificii mari ºi fãrã sã dãu-
neze cu nimic þãrii noastre, înþelegând sã luãm parte la necazuri, ca ºi la bu-
curii, alãturi de concetãþenii noºtri români.

Vrem sã arãtãm cã în manifestaþiile noastre nu ignorãm ºi scopul cultural
ºi spiritual prin care sã cucerim simpatia opiniei publice, a presei ºi a facto-
rilor competenþi, mai dovedind cã la noi existã mai puþinã þigãnie decât în
manifestaþiunile cotidiene ºi strãine nouã.

De aceea vã chemãm stãruitor sã participaþi la

PRIMUL MARE CONGRES AL ROMILOR
Care va avea loc irevocabil la

SALA ILEANA din Câmpul Moºilor, 
la Bucureºti, în ziua de 8 octombrie a.c. la orele 10 dimineaþa.

Veniþi la acest Congres în numãr cât mai mare ºi cu curajul oamenilor care
n-au nimic ce sã-ºi impute, ca cetãþeni dornici de o viaþã nouã, înfruntând vi-
tregia vremurilor grele.

Lãutari, geambaºi, fierari, potcovari, meºteri lãcãtuºi, spoitori, rudari, vãc-
suitori, strângãtori de fiare, vânzãtori de ziare ºi haine vechi, hornari, mici
comercianþi ºi alþi meseriaºi romi, veniþi cu toþii sã ascultaþi pe reprezentanþii
noºtri cei mai calificaþi, aleºi din clasa intelectualã, ca: publiciºti, avocaþi, pro-
fesori, medici ºi arhitecþi, care vã vor arãta care sunt necazurile voastre, cine
sunteþi, ce vreþi ºi ce puteþi voi.

Sã nu lipseascã nici o femeie intelectualã din neamul romilor, pentru ca ele
sã dea un imbold fraþilor, pãrinþilor ºi soþilor lor în marea luptã de emancipare
ce se începe.

Facem un apel cãlduros cãtre toþi romii care au parvenit prin muncã ºi abne-
gaþie ca sã nu-ºi renege neamul, ci sã vie în mijlocul nostru, încurajându-ne,
iubindu-ne, ca o chemare a sângelui. Nu ne dispensãm nici de prezenþa conce-
tãþenilor noºtri români, invitându-i la congres ca observatori, pentru a vedea ºi
auzi cã nu depãºim cu nimic de la programul nostru iniþial: moral, social, cul-
tural ºi spiritual.

Fraþi romi!

Congresul nostru mai are un scop. El vã dã prilejul ca uniþi într-un singur
glas, într-o singurã bãtaie de inimã, sã ne manifestãm pentru Þarã, Rege ºi
Patriarh; sã salutãm presa româneascã ce a susþinut ºi pe toþi acei oameni de
bine care ne-au încurajat ºi ajutat în lupta noastrã.

Dumnezeu sã ne binecuvânteze aceastã luptã ºi sã pedepseascã pe trãdã-
torii cauzei noastre.
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Rugãm ca toate comunicãrile ºi adeziunile sã se trimitã pe adresa de mai jos:
Uniunea Generalã a Romilor din România, cu sediul în Bucureºti, strada

Sârbeascã nr. 8

Preºedinte                                                                                        Secretarã
G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã                                                      Florica Constantinescu

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos.123/1933, f.3)

28

[Direcþia Generalã a Poliþiei]                                                 7 octombrie 1933

NOTÃ

Duminicã 8 crt., are loc primul congres al þiganilor din România. Congre-
sul a fost anunþat printr-un manifest semnat de G.A. Lãzuricã, publicist, pre-
ºedintele Uniunii Generale a Romilor din România, cu sediul în str. Sârbeascã
nr. 8. Congresul se va þine în sala „Ileana” din Câmpul Moºilor, la Bucureºti,
ora 10 a.m.

Uniunea Romilor din România este pusã sub protecþia I.P.S.S. Patriarhului
României, care i-a dat ºi i-a promis lui Lãzuricã tot sprijinul în vederea con-
gresului, spunându-i cã îi va aloca lunar ºi o subvenþie de 10.000 lei, în vede-
rea dezvoltãrii asociaþiei þigãneºti.

I.P.S.S. Patriarhul susþine pe G. Lãzuricã împotriva fostului arhimandrit
Calinic ªerboianu, un alt conducãtor al þiganilor, care, dupã spusele lui, fiind
trimis în America pentru a face propagandã creºtinã ortodoxã printre românii
de acolo, a compromis totul. De asemenea, G. Lãzuricã este susþinut ºi de preo-
tul Dron, care îi dã chiar ajutoare materiale.

În vederea congresului þigãnesc, G. Lãzuricã face toate eforturile pentru a
avea sala congresului cât mai populatã. A vizitat chiar diferite cãmine stu-
denþeºti pentru a cere concursul studenþilor, a intrat în legãturi cu Corneliu
Zelea Codreanu, ºeful Gãrzii de Fier, care i-a promis 20 de legionari pentru
congres[1] .

În discursul sãu de la 8 crt., G. Lãzuricã va expune asistenþei câteva puncte
din programul Asociaþiei Romilor, printre care citãm: înfiinþãri de cãmine þigã-
neºti, ºcoli, spitale ºi un ziar þigãnesc. De asemenea, el va ridica ºi chestiunea
radioului, care a lãsat mulþi þigani muzicanþi muritori de foame.

În programul sãu are ºi chestiunea prohibirii imigrãrii þiganilor strãini. Va
mai arãta cã a fost chemat la Siguranþa Generalã pentru a da relaþii referitoare
la asociaþia þigãneascã ºi va cita persoanele care îi dau tot concursul, printre
care sunt: prefectul poliþiei capitalei, colonel Gabriel Marinescu, primarul
Dem. Dobrescu ºi chiar ministrul de interne[2]. Preºedinte de onoare al Uni-
unii Romilor din România va fi proclamat Dinicu[3]. G. Lãzuricã afirmã cã
pentru realizarea dezideratelor sale, primãria capitalei i-a promis ºi un teren.
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Peste câteva luni, Uniunea Generalã a Romilor din România va trimite dele-
gaþi la congresul internaþional þigãnesc de la Nancy. G. Lãzuricã este în legãturã
ºi cu „The Gypsy Lore Society” (Societatea pentru studierea literaturii ºi a obi-
ceiurilor þigãneºti) din Londra, din care face parte ca membru corespondent.

Susnumitul mai afirmã cã a primit propuneri de colaborare de la diferite
partide politice româneºti. Primarul capitalei a cerut lui Lãzuricã o statisticã a
þiganilor infirmi, cerºetori etc.

Pe lângã romii din capitalã ºi judeþul Ilfov, vor participa ºi delegaþi din
provincie, iar cuvântãtori au fost aleºi din clasa intelectualã a romilor, ca avocaþi,
profesori, publiciºti, precum ºi personalitãþi române, prietene cetãþenilor romi.

Se va alege comitetul executiv, se va expune programul social, cultural ºi
spiritual al Uniunii ºi se va arãta care sunt mijloacele legale prin care dezidera-
tele romilor sã fie realizate de cãtre organele oficiale.

G. Lãzuricã va legaliza statutele Uniunii sale chiar astãzi.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.46)

[1] Desprins din Liga Apãrãrii Naþional Creºtine, Corneliu Zelea Codreanu ºi-a creat pro-
pria grupare politicã, de extremã dreapta, sub denumirea de Garda de Fier, cu obiective
declarat anti-comuniste, antisemite ºi xenofobe. De altfel, în noiembrie 1933 acest partid
a fost scos în afara legii.
[2] Gh.Gh. Mironescu, ministru de interne în guvernul prezidat de Al.Vaida-Voevod.
[3] Grigoraº Dinicu (1889-1949) se trãgea dintr-o vestitã familie de interpreþi bucureºteni,
din care Costache Dinicu (1810-1884) a fost lãutarul domnitorului Gr. Ghica, iar Angheluº
Dinicu (1838-1905) a interpretat celebra „Ciocârlia” la Expoziþia Universalã de la Paris din
1889. Absolvent al Conservatorului din Bucureºti, Grigoraº a avut o carierã de excepþie,
susþinând aproape pretutindeni în lume concerte unanim apreciate. Asemenea strãmo-
ºului sãu, a concertat ºi la Expoziþia internaþionalã de la Paris din 1937, cântând cu acest
prilej la recepþia oferitã mamei preºedintelui american, Sarah Roosevelt. Totodatã, Gri-
goraº Dinicu a fost un militant fervent pentru emanciparea socialã ºi culturalã a þiganilor.

29
Pe cale particularã
9 octombrie 1933
D-lui Prefect al Poliþiei Municipiului Bucureºti

Domnule Prefect,

Subsemnatul G.A. Lãzuricã, publicist, preºedintele Uniunii Generale a Ro-
milor din România, am onoarea sã vã duc la cunoºtinþã urmãtoarele:

În acþiunea de emancipare a semenilor mei, pe terenul cultural, social ºi
spiritual, sunt considerat de cãtre Patriarhul României ºi Consiliul Central
Bisericesc ca misionar în mijlocul poporului romilor, ferindu-i de orice unel-
tire sau încercãri subversive din partea unor oameni certaþi cu morala ºi bise-
rica noastrã ortodoxã. Pentru acest motiv, Sfântul Patriarh m-a recunoscut pe
mine conducãtor al romilor ºi a intervenit chiar printr-o adresã cãtre dvs., ca
sã-mi autorizaþi congresul ce-l organizasem pentru 8 octombrie a.c[1].
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Dv aþi aprobat þinerea acestui congres ºi adunarea v-a ovaþionat pentru ges-
tul dv.

Or, în aceeaºi zi, un preot care se intituleazã „arhimandrit” ºi „preºedinte”
al Asociaþiei Generale a Þiganilor din România, fãrã sã cearã autorizaþie, a în-
cercat o adunare care, de altfel, i-a ºi fost zãdãrnicitã. Acest preot anunþã prin
ziare cã în ziua de 15 octombrie va þine adunarea cu orice preþ.

Þin sã vã atrag atenþiunea, domnule prefect, cã acest preot nici nu este arhi-
mandrit, cum se intituleazã, ºi nici nu are calitatea moralã de a se erija în con-
ducãtor al romilor, pentru urmãtoarele motive:

Îl acuz de duºman al Bisericii noastre ortodoxe prin faptul cã s-a vândut
bisericii catolice, faþã de care s-a angajat sã atragã pe þigani la aceastã religie,
în schimbul unei subvenþii ºi altor asigurãri de ordin material. E vorba de preo-
tul Calinic Popp ªerboianu.

Episcopia de Vâlcea l-a degradat din rangul de arhimandrit în ziua de 1
februarie 1933, l-a gonit din conducerea stãreþiei Mãnãstirii Crasna ºi l-a exclus
din raza acestei episcopii pentru abateri grave de la moralã ºi învãþãturile sale
de preot ortodox.

Patriarhul ºi Consiliul Central Bisericesc îl considerã un excomunicat, ele-
ment tulburãtor ºi periculos, având dovezi despre acþiunea sa subversivã ºi
acte de imoralitate.

Îl acuz cã în toate împrejurãrile faþã de þigani înjurã, calomniazã ºi unelteº-
te contra Î.P.S. Patriarh, dându-le sã înþeleagã cã ei trebuie sã adopte o altã re-
ligie ºi sã recunoascã un alt reprezentant spiritual. În prezent chiar membrii
din comitetul lui îl repugnã.

Sunt autorizat, în caz cã nu luaþi ca bune acuzaþiunile mele, sã vã adresaþi
Consiliului Central Bisericesc al Patriarhiei Române, strada Matei Millo 10, ca
sã confirme spusele mele.

Pentru acest motiv, vã rog respectuos sã nu autorizaþi adunarea de dumini-
cã, organizatã de pãrintele Calinic ªerboianu, care strângând 30 de oameni ºi
ducându-i în eroare au semnat un statut ºi l-a legalizat la Tribunal, iar la adã-
postul acestei forme de aparenþã legalã încearcã sã tulbure ºi sã unelteascã
contra bisericii ºi organismului nostru de stat.

I se poate pretinde ca sã dovedeascã prin documentul recent emanat de la
Patriarhie care este situaþia sa, din ce trãieºte, unde domiciliazã, unde slujeºte
ºi dacã în prezent mai este slujitor oficial al bisericii noastre. Dânsul nici nu
este þigan!

Iar dacã cele afirmate de mine sunt pure calomnii, sunt gata sã trag con-
secinþele.

Primiþi, Domnule Prefect, asigurarea stimei ºi consideraþiunii ce vã pãstrez.

G.A. Lãzuricã
Preºedintele Uniunii Generale a Romilor din România
Strada Sârbeascã 8

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.8)

[1] Vezi în acest volum documentul nr. 26.
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30
[Direcþia Generalã a Poliþiei]                                                    9 octombrie 1933

NOTÃ

În legãturã cu organizarea romilor din România, aderenþii lui G.A. Lãzu-
reanu [Lãzãrescu]-Lãzuricã spun cã s-au despãrþit de preotul Popp ªerboianu,
deoarece acesta urmãrea ca dupã organizarea romilor sã-i treacã la Biserica
Unitã.

Pe de altã parte, cei rãmaºi credincioºi preotului Popp ªerboianu pretind cã
Lãzureanu-Lãzuricã urmãreºte scopuri politice ºi înscrierea tuturor romilor în
Partidul Naþional Agrar, de sub preºedinþia d-lui Octavian Goga[1], asigurân-
du-ºi prin aceasta un mandat de deputat ºi câteva locuri de consilieri comu-
nali în capitalã, pentru principalii colaboratori ai sãi.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.55)

[1] Datoritã atitudinii anticarliste a lui Al. Averescu, Octavian Goga pãrãseºte Partidul
Poporului ºi pune bazele propriului partid, Naþional Agrar (la 10 aprilie 1932). Alãturi de
el s-au mai aflat o serie de profesori universitari, precum I. Petrovici, I. Lupaº ºi S. Drago-
mir, iar în dorinþa obþinerii de cât mai multe voturi la alegerile viitoare, Goga era interesat
ºi de potenþialul electoral al romilor. 

31
Direcþiunea Generalã a Poliþiei                                            10 octombrie 1933
Nr. 13.700

NOTÃ
Congresul romilor þinut în capitalã

În ziua de 8 a.c. a avut loc în sala „Ileana” congresul romilor.
ªedinþa a fost deschisã la orele 11 de cãtre G.A. Lãzureanu-Lãzuricã, care a

anunþat cã prefectura poliþiei capitalei a interzis adunarea ce proiecta sã þinã
preotul Popp ªerboianu ºi a autorizat congresul convocat de cãtre el.

Au vorbit apoi Gheorghe Basna, preºedintele asociaþiunii romilor din Brã-
ila, avocat Ilie Boruga, dr. Ilie Rãdulescu, D. Ioaniþescu, funcþionar public,
d[octoran]d [Gh.] Potra, d-ra Florica Constantinescu, D. Panaitescu, preºedinte-
le muzicanþilor romi din România, ºi preºedintele G.A. Lãzureanu, care au arã-
tat cã romii sunt conservatori ºi transmiþãtori ai datinilor româneºti. Declarã cã
vor lupta pânã ce va obþine o situaþie mai bunã pentru romii din România, care
se declarã strânºi uniþi în jurul Tronului ºi Steagului românesc[1].

Dupã aceasta s-a procedat la alegerea comitetului Uniunii Generale a Romi-
lor din România. Apoi au expediat o telegramã M.S. Regelui[2] ºi au votat mo-
þiunea care va fi înaintatã membrilor guvernului. Au asistat circa 200 persoane.
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În moþiunea votatã se spune: „Considerãm renegat pe orice rom care duce
o altã acþiune sau se alãturã altei grupãri contrarii Uniunii Generale a Romi-
lor”; „Ne legãm sã fim patrioþi, dinastici ºi ortodocºi, respingând orice propa-
gandã subversivã ºi periculoasã statului român ºi bisericii ortodoxe”; „Vom
stãrui mereu pentru ca forurile competente sã doneze Uniunii Generale a
Romilor un teren, ca sã clãdim pe el un mare cãmin, în care sã fiinþeze: un dis-
pensar, un serviciu de contencios, un ateneu popular, un adãpost pentru romii
sosiþi în mod temporar din provincie, o grãdiniþã de copii, o salã de adunare ºi
de legiferare a exercitãrii meseriei de lãutari”[3].

[ANEXA I]

MOÞIUNE

Romii din România, adunaþi astãzi 8 octombrie 1933, în primul lor congres
organizat de Uniunea Generalã a Romilor din România, sub preºedinþia activã
a d-lui G.A. Lãzureanu-Lãzuricã, recunoscut de acest congres ca singurul re-
prezentant ºi conducãtor al nostru, ascultând expunerile cuvântãtorilor noºtri,
primind în totul programul expus ºi luând cunoºtinþã de mijloacele legale prin
care sã se poatã realiza dezideratele noastre, în lupta de redeºteptare ºi egali-
tate de tratament cetãþenesc din partea forurilor competente, hotãrãsc:

Ratificã toate hotãrârile luate de acest congres, confirmã comitetul central
executiv, ales astãzi pe timp de 5 ani cu drept de excludere a unuia din mem-
bri, pentru eventuale abateri grave, prin majoritate de membri ale celorlalþi
membri din acest comitet; ne declarãm solidari cu orice acþiune dusã de dl.
G.A. Lãzureanu-Lãzuricã în folosul cauzei noastre, pe terenul social, cultural
ºi spiritual, obligându-ne sã respectãm cu sfinþenie hotãrârile luate de d-sa cu
asentimentul comitetului central executiv.

Delegãm pe dl. G.A. Lãzureanu-Lãzuricã, împreunã cu un alt membru din
comitetul executiv, sã ne reprezinte la congresul internaþional al romilor care
se va þine în Franþa – sau oriunde se va þine – ºi confirmãm d-lui Grigoraº Di-
nicu – chiar peste voinþa d-sale – preºedinþia de onoare.

Considerãm renegat pe orice rom care duce o altã acþiune, sau se alãturã
altei grupãri contrarii Uniunii Generale a Romilor.

Ne legãm sã fim patrioþi, dinastici ºi ortodocºi, respingând orice propa-
gandã subversivã ºi periculoasã statului român ºi bisericii ortodoxe.

Alegem ziua de Sf. Maria ca zi de reculegere anualã, când vom fi în peleri-
naj la una din bisericile indicate de Sfânta Patriarhie.

Vom stãrui mereu pentru ca forurile competente sã doneze Uniunii Gene-
rale a Romilor un teren, ca sã clãdim pe el un mare cãmin, în care sã fiinþeze:
un dispensar, un serviciu de contencios, un Ateneu Popular, un adãpost pen-
tru romii sosiþi din provincie în mod temporar, o grãdiniþã de copii, o salã de
adunare ºi de legiferare a exercitãrii meseriei de lãutar.

Preºedintele Uniunii Generale a Romilor
G.A. Lãzureanu-Lãzuricã
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[ANEXA II]

MAIESTATE!

Romii din România, adunaþi în primul lor congres sub auspiciile Uniunii
Generale a Romilor din România, þin sã Vã asigure de tot devotamentul ºi patri-
otismul lor faþã de Tron ºi Þarã.

În manifestarea celor 3000 de romi, care au participat la congres, pentru
Maiestatea Voastrã, s-a dovedit cã ei înþeleg sã ia parte cu trup ºi suflet la
bucuriile sau necazurile poporului român ºi ca cetãþeni dornici de mai bine pe
terenul social, cultural ºi spiritual, ei îºi îndreaptã gândul cãtre Maiestatea
Voastrã, încredinþaþi cã ei vor fi sprijiniþi în dezideratele lor drepte ºi legale,
prin preþioasa solicitudine a M. Voastre.

Suntem, Maiestate, ai Voºtri prea plecaþi ºi supuºi cetãþeni în timp de pace,
patrioþi ºi desãvârºiþi soldaþi în timp de rãzboi.

Preºedintele Uniunii Romilor
G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.51-54)

[1] Alãturi de cei enumeraþi, a mai vorbit ieromonahul Dionisie Lungu, care i-a îndemnat
pe romi sã nu se mai punã în slujba ateilor, ci sã serveascã de misionari ai bisericii.
[2] O telegramã s-a expediat ºi Patriarhului Miron Cristea. Totodatã ºi-au pronunþat sim-
patia pentru ªt. Brãiloiu, C. Zelea-Codreanu, Adrian Maniu, Ilie Rãdulescu º.a., declaraþi
ca membri onorifici ai Uniunii.
[3] Amãnunte asupra acestui congres în „Universul”, nr. 277 din 10 oct. 1933. Congresul
a ales în funcþiile de rãspundere, pe 5 ani, urmãtorul comitet: Grigoraº Dinicu (preºedinte
de onoare), G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã (preºedinte activ), G.D. Baºno ºi T. Marinescu (vice-
preºedinþi), P. Ciuciuan (referent), I.Gh. Ioaniþescu (secretar general), P. Marinescu, I.
Dumitrescu ºi Iordan Dinu (cenzori); la secþia de femei Margareta Nicolau (preºedintã de
onoare), Florica Constantinescu (preºedintã activã), Elena Negulescu (vicepreºedinte),
Ketty Petrescu (secretar general).  Un document relativ la acelaºi congres a fost publicat în
Minoritãþile naþionale din România, III, 1931-1938, coord. I. Scurtu, Bucureºti, Arhivele
Naþionale ale României, 1999, p.184-186.

32
13 octombrie 1933

Referat

Arhimandritul Calinic I. Popp ªerboianu solicitã, în calitate de preºedinte
al þiganilor din România, autorizaþie pentru a þine duminicã 15 octombrie a.c.
o întrunire în sala „Ionicã Pandele” din strada Teiu Doamnei 48.

În sânul acestei asociaþii ce abia se formeazã s-a produs o scindare. O parte
din þigani urmeazã ºi recunosc ca preºedinte al lor pe G.A. Lãzuricã, care a
solicitat ºi þinut duminica trecutã o întrunire în sala „Ileana”, iar o altã parte
urmeazã ºi recunosc ca preºedinte pe arhimandrit Calinic I. Popp ªerboia-

112



nu[1], care în ziua de 2 octombrie a.c., având nr. necesar de membrii, a depus
la Tribunalul Ilfov statutele ºi actul constitutiv al Asociaþiei Þiganilor, în scop-
ul recunoaºterii personalitãþii juridice a acesteia.

Ceea ce este adevãrat însã, este cã þiganii încã nu sunt pe deplin lãmuriþi
asupra scopului Asociaþiei ºi oscileazã în a trece alãturi de unul dintre cei doi
preºedinþi, intitulaþi aºa fãrã o prealabilã adunare generalã a membrilor fonda-
tori ºi fãrã defintivarea formelor legale în acest scop.

De aceea, întrucât duminicã 15 octombrie o parte a þiganilor au sã se întâl-
neascã pentru a se lãmuri, suntem de pãrere a se aproba.

ªeful Biroului de Informaþii 
Comisar ajutor [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.7)

[1] De partea lui ªerboianu era ºi cea mai puternicã filialã a Asociaþiei romilor, cea din
Oltenia, care prin N.G. Nicolaescu dezaprobã acþiunea lui G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã (Pe
marginea unu congres, în „Timpul”, II, 1933, nr.15, 21 oct., p.1-2). Într-o consfãtuire din
12 decembrie 1933 þinutã la Caracal s-a hotârât ca în viitorul apropiat, la Craiova, sã se
punã bazele Asociaþiei Regionale Olteneºti, cu delegaþi din cinci judeþe, care sã adere la
miºcarea lui ªerboianu (Ibidem, nr.20, 16 dec., p.1-2).

33
14 octombrie 1933

Domnule Ministru,

Cu deosebit respect, vã rog sã binevoiþi a dispune sã ni se dea o autorizaþie
pentru o întrunire a membrilor din Asociaþia Generalã a Þiganilor din Româ-
nia, care se va þine duminicã 15 octombrie a.c., ora 9 dimineaþa, în sala „Ionicã
Pandele” din str. Teiul Doamnei 48 (Tei), unde vom discuta scopul, statutele ºi
programul Asociaþiei. 

Adaug cã duminicã 8 octombrie a.c. am voit sã þinem tot acolo o întrunire,
dar am fost opriþi de poliþie, întrucât nu am ºtiut cã trebuie autorizaþie. Am
fãcut o cerere ºi cãtre onor poliþie, dar am fost necontenit amânaþi, pânã azi.
Dorim sã se trimitã oameni de-ai Siguranþei Statului, ca sã audã tot ce se vor-
beºte. Alãtur ºi un manifest, ale cãrui puncte sunt cuprinse ºi în statute.

Cu cel mai profund respect.
Arhim. C.I. Popp ªerboianu, 
Preºedintele Asociaþiei Gen. a Þiganilor din România
Str.Vultur 147

Domnului Ministru de Interne

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.58)
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34
[Direcþia Generalã a Poliþiei]                                            [14 octombrie 1933]

REFERAT

„Asociaþia Generalã a Þiganilor din România” a luat fiinþã în luna aprilie
1933, din iniþiativa preotului Calinic I. Popp ªerboianu – care se intituleazã
arhimandrit – care, dupã ce s-a unit cu membrii societãþii lãutarilor „Junimea
Muzicalã” (recunoscutã persoanã juridicã), în scop de a strânge pe toþi þiganii
din România într-o mare asociaþie, a tipãrit ºi rãspândit manifeste în care se
aratã scopul urmãrit de asociaþie, ºi anume: editarea unei gazete, înfiinþarea de
cursuri pentru adulþi, înfiinþarea de biblioteci, atenee, a unei universitãþi
þigãneºti, colonizarea þiganilor nomazi etc. În aceastã organizaþie s-au înscris,
pânã în prezent, 3-400 þigani, în majoritate din capitalã ºi judeþele Sibiu, Vlaº-
ca ºi Teleorman.

Calinic I. Popp ªerboianu domiciliazã în Bucureºti, este licenþiat al Facul-
tãþii de teologie, a slujit ca diacon la capela românã din Paris în anii 1909-1911,
dupã care, venind la Bucureºti, a fost numit paroh la biserica Kalinderu din
Bucureºti. Între anii 1923-1927 a fost în America. În 1929 a plecat la Paris,
unde a tipãrit o lucrare a sa intitulatã Les Tsiganes. În urma publicãrii acestei
cãrþi, a fost ales membru corespondent la „The Gypsy Lore Society” – Socie-
tatea londonezã pentru studiul vieþii ºi istoriei þiganilor. Aceastã alegere îi
inspirã ideea de a încerca organizarea þiganilor în România. Susnumitul nu
este þigan de origine, vorbeºte însã perfect þigãneºte ºi se dã drept þigan pentru
a cãpãta încrederea deplinã a acestora.

În luna septembrie a.c. a luat fiinþã o altã organizaþie þigãneascã, intitulatã
„Uniunea Generalã a Romilor din România”, din iniþiativa lui Gheorghe A.
Lãzãrescu-Lãzuricã, þigan de origine, absolvent al ºcolii superioare de comerþ,
depozitar de lemne ºi furaje din Bucureºti ºi colaborator la „Adevãrul Literar”
ºi „Universul”.

Scopul acestei uniuni este: sã lupte pentru a nu se mai permite imigrarea
muzicanþilor strãini în þarã, deoarece aceºtia au acaparat toate localurile din
oraºe ºi staþiuni climaterice în dauna muzicanþilor þigani români; asemenea
pentru zidari, hornari, fierari, potcovari etc; sã se înfiinþeze grãdiniþe de copii
pentru copiii de þigani ºi un ateneu popular. Sã se trimitã delegaþi la congresul
internaþional þigãnesc, care se þine în fiecare an la Nancy (Franþa), precum ºi
pentru a combate acþiunea „Asociaþiei Generale a Þiganilor din România”, de
sub conducerea arhimandritului Calinic I. Popp ªerboianu, care cautã sã con-
verteascã pe romi (þigani) sã treacã de la ortodoxism la biserica unitã.

Uniunea numãrã vreo 3000 membri.
Acþiunea lui Gh. Lãzãrescu-Lãzuricã este opritã de Patriarhie. Lãzuricã in-

tenþioneazã sã scoatã o gazetã sãptãmânalã „Glasul Romilor”, cu sprijinul ma-
terial al „Societãþii Savanþilor din Londra” („The Gypsy Lore Society”, menþio-
natã mai sus).
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Arhimandritul ªerboianu combate la rândul sãu acþiunea lui Lãzuricã pe
motivul cã acesta din urmã urmãreºte numai scopuri politice ºi pentru a-ºi
asigura un loc în Parlamentul þãrii[1].

„Uniunea Generalã a Romilor” a þinut un congres în Bucureºti la 8 octom-
brie a.c., la care au vorbit Lãzuricã ºi alþi membri marcanþi ai uniunii, care au
declarat cã vor lupta pânã vor obþine o situaþie mai bunã pentru romii din Ro-
mânia, care se declarã strâns uniþi în jurul Tronului ºi steagului românesc. Au
expediat o telegramã M.S. Regelui ºi au votat o moþiune.

Pentru duminicã 15 octombrie a.c., orele 9 dimineaþa, arhimandritul ªerbo-
ianu a hotãrât, la rândul sãu, þinerea unui congres în Bucureºti al „Asociaþiei
Generale a Þiganilor”.

Urmeazã a se aviza asupra autorizaþiei solicitatã de susnumitul prin petiþia
înregistratã la nr. 9401 din 14 octombrie a.c., pentru þinerea congresului.

[Rezoluþie: „S-a aprobat congresul”]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.60-61; dublet la f.37-38,
cu menþiunea: „originalul dat d-lui director Negulescu pentru d-l ministru Cãlinescu”)

[1] Se afirma cã Gh. Lãzãrescu urmãreºte înscrierea romilor în Partidul Naþional Agrar, al
lui O. Goga, în vederea obþinerii unui mandat de parlamentar ºi a câtorva locuri de con-
silieri comunali în Bucureºti. 

35
Monsieur le rapporteur permanent                                    [17 octombrie 1933]
de la Commision internationale de police criminelle, 
Vienne

Nous référant à votre lettre No. I.K.K. 140/33 du 22 septembre a.c. nous
avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'il existe en Roumanie deux
groupes de tziganes: dont l'un s'appelle „Association générale des tziganes en
Roumanie” et compte 3 à 400 membres et a été crée au mois d'avril 1933 par
l'initiative du prêtre Calinic J. Popp ªerboianu.

Au cours de l'année 1929, Popp ªerboianu s'est rendu à Paris où il a fait
imprimer un ouvrage intitulé Les Tziganes.

A la suite de la publication de cet ouvrage, Popp ªerboianu fut élu membre
correspondant de „The Gypsy Lore Society”, une société londonienne qui s'oc-
cupe de l'étude sur la vie et l'histoire des tziganes.

Il a eu l'intention de faire une réunion à Bucarest qui fut interdite étant
donné le manque d'autorisation nécessaire en pareille occurrence.

Au mois de septembre a.c. fut fondée la seconde organisation tziganes inti-
tulée „Union générale des romanichels de Roumanie”, par l'initiative de
Gheorghe A. Lãzãrescu-Lãzuricã. Cette dernière association compte près de
3000 membres.

„L'Union Générale des Romanichels” a tenu un congrés le 8 oct. a.c. à Bu-
carest auquel assisterent près de 200 personnes.
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Le but de ces organisations est d'élever les tziganes à un certain niveau
intellectuel; à cet effet ils vont fonder des bibliothèques populaires, des athé-
nées, une université tzigane, des cours pour les adultes, coloniser les tziganes
nommades et éditer des journaux etc.

Vu les faits exposés plus haut, il ressort que les affirmations de l'article paru
dans le journal „Neues Wiener Tageblatt” sont exagérées.

Le sous-directeur général de la Police générale 
de Roumanie et vice-président de la C.I.P.C.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.39-40)

36
[Direcþia Generalã a Poliþiei]                                                5 noiembrie 1933

NOTÃ

„Asociaþia Generalã a Þiganilor din România” îºi are sediul în Bucureºti, str.
Vulturului no. 147 (în localul cafenelei lui Constantin Urziceanu, care este ºi ca-
sierul asociaþiei). A luat fiinþã în cursul lunii mai a.c. din iniþiativa arhimandri-
tului Calinic I. Popp ªerboianu, iar la 20 septembrie c. a luat fiinþã în mod legal.

Scopul acestei asociaþiuni este: editarea unei gazete pentru apãrarea ºi reli-
efarea drepturilor ºi intereselor membrilor, înfiinþarea de ºcoli pentru adulþi, în-
fiinþarea de atenee populare þigãneºti, spitale, cãmine, cantine, crearea unei
universitãþi þigãneºti, colonizarea þiganilor nomazi etc.

Fondurile asociaþiei se compun din taxa de înscriere, care este de 12 lei, coti-
zaþiile lunare care variazã între 2 ºi 10 lei, la care se adaugã donaþiunilor bene-
vole ºi tot ce se va realiza din serbãrile ce se vor da la ateneele þigãneºti.

Comitetul de conducere se compune din preºedinte, arhimandrit Calinic I.
Popp ªerboianu, care nu are domiciliu stabil ºi care, din informaþiile culese ºi
raportate la aceastã Direcþiune, nu mai are nimic de-a face cu lumea clericilor,
întitulându-se, fãrã drept, arhimandrit, nefiind nici þigan de origine, ci dându-se
numai ca atare spre realizarea scopurilor propuse; vicepreºedinþi, M. Niculescu
din str. Vulturului no. 113 ºi ªtefan Salomia din str. Trinitãþii 70; casier, Con-
stantin Urziceanu, patronul cafenelei din Str. Vulturului no. 147, unde este ºi
sediul Asociaþiei. Secretar general Alexandru Ionescu, str. Petre Carp no. 32.

Menþionãm cã mai este o altã asociaþie, „Uniunea Generalã a Romilor din
România”, de sub preºedinþia scriitorului þigan G. Lãzãrescu-Lãzuricã, care are
sprijinul Patriarhiei, ºi cam aceleaºi scopuri ca ºi Asociaþia þiganilor, aceasta din
cauzã cã la început au lucrat împreunã, atât aºa-zisul arhimandrit Calinic I.
Popp ªerboianu ºi Lãzãrescu-Lãzuricã, iar acesta din urmã aflând cã ªerboianu
se dã fãrã nici un drept „arhimandrit” ºi cã urmãreºte mai mult scopuri politice
ºi materiale, s-a despãrþit.

Deºi scopurile asociaþiei sunt destul de frumoase ºi bine întemeiate, însã
iniþiatorul ºi conducãtorul ei Calinic I. Popp ªerboianu, având situaþia mai sus
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arãtatã, ºi pe lângã aceasta având ºi tendinþa de a converti þigãnimea cãtre
Biserica unitã, suntem pentru a se refuza avizul favorabil cerut, ca aceastã aso-
ciaþie sã devie persoanã juridicã.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.63-64)

37
Uniunea Generalã a Romilor din România
Nr. 90/1933 noiembrie 8

Domnule Prefect, 

Uniunea Generalã a Romilor din România, în urma congresului de la 8
octombrie a.c., v-a ales ca membru consilier de onoare al Uniunii pentru sim-
patia cu care aþi privit miºcarea noastrã ºi pentru sprijinul cu care ne-aþi ono-
rat, acordându-ne þinerea congresului.

Încredinþaþi, domnule prefect, cã nu vã opuneþi la aceastã alegere ce am fã-
cut în persoana dvs., vã rog sã primiþi asigurarea deosebitei noastre stime.

Preºedintele Uniunii                                                              Secretar general
G.A. Lãzuricã                                                                         Gheorghe Lache

Consilier 
Cãlin Niculae

D-sale, D-lui Gabriel Marinescu, Prefectul Municipiului Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.11)

38
Statutul ºi Regulamentul 
„Uniunii Generale a Romilor din România”, 
persoanã juridicã recunoscutã de Tribunalul Ilfov, secþia Notariat 
cu procesul-verbal nr. 31.620 din 16 noiembrie 1933

Act constitutiv

Se înfiinþeazã în Bucureºti „Uniunea Generalã a Romilor din România”, cu
sediul provizoriu în strada Sârbeascã nr. 8, din iniþiativa d-lui G.A. Lãzãrescu-
Lãzãricã.

Scopul acestei Uniuni este: cultural, social ºi spiritual, înlãturând de la
început orice substrat politic, ºi în aceastã Uniune se încadreazã orice cetãþean
rom, indiferent de profesia ºi activitatea sa publicã.
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Pentru a fi sprijiniþi cu simpatie de presã, de autoritãþile publice ºi opinia
publicã, în „Uniunea  Generalã a Romilor din România” vor putea intra ca
membri de onoare ºi concetãþenii români, pentru a ne cunoaºte pãsul, sã ne
aprecieze ºi sã ne încurajeze acþiunea noastrã de redeºteptare.

ªi întrucât dl. G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, publicist, rom de originã, luptãtor
devotat cauzei noastre, a desfãºurat o vie activitate pentru binele neamului
nostru, îi cunoaºtem programul sãu, program expus ºi la Congresul romilor de
la 8 octombrie a.c., însuºim acest program, ne solidarizãm cu dânsul, luptând
pentru apãrarea intereselor noastre de breslaºi ºi cetãþeni modeºti ai þãrii prin
cãi legale.

Acest program este arãtat pe larg în statutul alãturat.
Existenþa legalã a Uniunii se considerã de la data legalizãrii acestui act de

cãtre Tribunalul Ilfov ºi organele în drept.
Ne legãm sã fim patrioþi, dinastici ºi ortodocºi, sã luãm parte la bucuriile ºi

necazurile þãrii noastre, respingând orice uneltiri viclene, dãunãtoare statului
ºi bisericii noastre.

Voim sã dãm pildã cã noi, romii, suntem cei mai dornici de o viaþã nouã,
emancipându-ne printr-o intensã activitate culturalã dusã prin atenee popu-
lare, ºezãtori artistice, literaturã originalã ºi prin moralã, adoptând tot ce este
folositor cauzei noastre, pentru a nu mai fi consideraþi o paria a societãþii.

Þintim ca printr-o atitudine demnã, prin publicitate ºi intensã propagandã,
sã obiºnuim pe concetãþenii noºtri români a nu ne mai denumi „þigani”, ci
„romi”– adevãratul nostru nume, care înseamnã „om” iubitor de libertate.

Ne legãm sã pãstrãm din tatã în fiu muzica, jocurile, datinile ºi cântecele
populare româneºti, ca niºte harnici cronicari.

Comitetul Central de conducere a Uniunii este acela prevãzut în urmãtorul
tablou, valabil pe 5 ani, cu drept de prelungire pentru G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã
preºedinte ºi Niculae Gh. Lache ca secretar general.

Recunoaºtem ca membri de onoare ai Uniunii pe urmãtoarele persoane:
I.P.S.S. Patriarhul dr. Miron Cristea, pe d-nii miniºtri ai muncii, justiþiei ºi
ºcoalelor[1], pe d-nii ªt. Brãiloiu, preot Constantin Dron, Aurel Crãciunescu,
Adrian Maniu, Mihail Sevastos, Ion Teodoru, Margareta Nicolau, dr. Ilie Rãdu-
lescu, Alexandru F. Mihail, Pamfil ªeicaru, Nae Ionescu, Richard Franasovici,
dl. prim preºedinte al Tribunalului Ilfov, dl. prim procuror al Tribunalului
Ilfov, dl. prefect al Poliþiei Capitalei. Pe dl. Mihail Berceanu îl alegem ca preºe-
dinte de onoare[2].

Fãcut azi, 16 noiembrie 1933

Preºedinte activ G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã; prim vicepreºedinte Apostol Matei;
vicepreºedinte Ion Niculescu; vicepreºedinte Ion Paraschiv; vicepreºedinte
Gh.V. Creangã; secretar general Niculae Gh. Lache; casier central Niculae Nicu-
lescu; casier ajutor Nicolae Matei; prim-cenzor Sotir I.Niculescu; cenzor Gh.
Niculae; cenzor Ion Costache; cenzor Ioniþã Gheorghe; cenzor supleant Pãun
Nicolae; cenzor supeant Efta N. Ion; secretar de ºedinþã Gh. Dumitru; prim-
consilier Gh.G. Pãun; consilier Vasile Busuioc; consilier Cãlin Niculae; con-
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silier Anghel Marin; consilier Stoica Vasile; consilier Ion Simion; supleant con-
silier Marin Ionescu; supleant consilier Simion Marin; supleant consilier Gh.
Niculescu; membru în comitet Stan Niculae; membru în comitet Costache N.
Gheorghe; membru în comitet Radu Cristache; membru în comitet Gh. Nicu-
lescu; membru în comitet Tudor Gheorghe; membru în comitet Gh. ªerban;
membru în comitet Constantin Gheorghe.

Redactor ºi martor pentru identitate
Avocat Ilie Boruga
Strada Italianã 13

*

STATUT

Art.1 Se înfiinþeazã în Bucureºti pe ziua de 16 noiembrie 1933, conform
actului constitutiv, „Uniunea Generalã a  Romilor din România”, cu sediul în
strada Sârbeascã nr. 8 provizoriu.

Art.2 Aceastã Uniune este condusã de un comitet central ales pe termen de
5 ani, conform hotãrârii luate la congresul þinut la 8 octombrie a.c. în
Bucureºti, comitet compus din preºedinte activ, un prim vicepreºedinte, 2
vicepreºedinþi, un secretar general, un casier, un secretar de ºedinþã, un prim-
cenzor, 4 cenzori ºi 2 supleanþi, un prim-consilier, 5 consilieri ºi 2 supleanþi, un
bibliotecar-arhivar ºi 5 membri.

Art.3 Uniunea va putea înfiinþa ºi o secþie femininã pentru educarea ºi spri-
jinirea romelor, care se va conduce separat.

Scopul Uniunii

Art.4 Scopul Uniunii este: cultural, social ºi spiritual.
1. Pe terenul  cultural, Uniunea va activa organizând ºezãtori ºi festivaluri

artistice, membrii sãi se vor manifesta pe ogorul literar, artistic ºi muzical, pen-
tru a arãta cã posedã talente în aceste ramuri de activitate.

2. Pe terenul social, Uniunea va stãrui pe lângã toþi oamenii de bine ºi pe
lângã toate forurile competente ca sã realizeze urmãtoarele deziderate:

Sã obþie un teren în Bucureºti pe care sã clãdeascã o mare construcþie în care
sã funcþioneze o grãdiniþã pentru copiii romi, un ateneu popular, o bibliotecã,
un azil pentru lehuze, un contencios, un dispensar ºi un cãmin pentru adãpos-
tul romilor veniþi temporar din provincie sau pentru cei urgisiþi de soartã.

Sã stãruie la organele în drept pentru a pune stavilã imigraþiei meseriaºilor
strãini, care concureazã pe meseriaºii romi sau chiar români, în branºa zidã-
riei, salahoriei, hornãriei, potcovãriei ºi lãutãriei.

Sã intervie în mod paºnic ºi pe cãi legale la autoritãþi pentru a fi indulgente
cu florãresele, vãxuitorii ºi negustorii ambulanþi romi care voiesc sã-ºi câºtige
o pâine în mod cinstit, fãrã a mãri numãrul ºomerilor.
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Sã se stãruiascã pentru nomazi ca sã fie fixaþi la sate, pe terenuri mãrginaºe,
la oraºe sau la sate, astfel cã nemaiumblând vagabonzi, nu vor mai putea sã se
dea la furturi, necinstind neamul romilor, ca o paria a societãþii.

Sã se încadreze toþi lãutarii ca breslaºi, pentru ca plãtind cotizaþii la Casa
Centralã a Asigurãrilor Muncitoreºti, ei sã poatã beneficia de ajutor în caz de
boalã, de bãtrâneþe sau deces.

Sã se fixeze de organele în drept 2 staþiuni de varã, climaterice ºi balneare,
pentru copiii romi, care vor fi trimiºi cu colonia la curã de aer, de soare sau nã-
mol, fiind ºtiut cã aceºti copii dau numãrul cel mai mare de decese, din cauza
mizeriei în care trãiesc, fiind seceraþi de tuberculozã sau alte maladii.

Sã se întroneze o egalitate de tratament ºi faþã de romi, fãrã sã se mai facã
distincþie de rasã, cu ironii ºi atitudini dispreþuitoare, deoarece romii sunt ºi ei
cetãþeni cu îndatoriri de a plãti dãri cãtre stat, fac armatã, sunt dinastici, asimi-
laþi elementului românesc, sunt ortodocºi ºi repugnã orice curent subversiv
sau extremist.

Sã se intervinã ca tinerii cu talent muzical remarcabil sã fie primiþi la
Conservator, sã li se dea ºi lor burse pentru a se perfecþiona în strãinãtate.

Sã fie ajutaþi 2 reprezentanþi ai romilor din România ca sã participe la Con-
gresul Internaþional al Romilor, care se va þine în Franþa sau unde se va þine, ºi
în interesul statului român 2 membrii din comitetul central sã obþinã 2 per-
mise gratuite C.F.R. ca sã poatã vizita oraºele sau  satele cu populaþie compactã
de romi, spre a-i sfãtui la ordine, moralã ºi muncã cinstitã.

Dupã ce Uniunea va fi recunoscutã persoanã moralã ºi juridicã, membrii ei
sã poatã beneficia de o reducere pe C.F.R. spre a putea veni în Capitalã la pro-
cesiuni religioase, manifestãri culturale ºi congrese.

3. Pe terenul spiritual: toþi membrii Uniunii sã lupte pentru biserica noas-
trã ortodoxã, dispreþuind sectele ce încearcã sã corupã sufletele noastre.

Sã cerem Sfintei Patriarhii ca sã indice o bisericã din Capitalã unde romii
se vor reculege în ziua de Sfânta Maria (15 august), mergând în procesiuni reli-
gioase.

Sã sfãtuim pe nomazi ca sã-ºi boteze copiii, ei sã se cãsãtoreascã legal ºi
religios, formând o bazã a familiei ºi societãþii.

Sã dãm o lecturã de cãrþi religioase, recomandând ca fiecare rom sã aibe în
casa sa o icoanã, o biblie, unde vor gãsi adevãrul ºi-ºi vor primeni spiritele.

Art.5 Având grijã de generaþia de mâine, trebuie sã ne îngrijim ca toþi copi-
ii sã înveþe carte ºi meserii, pentru a înfrunta mai cu temei lupta grea a vieþii.

Art.7 În Uniune nu se admit ca membri decât romii, iar ca onorifici numai
acei cetãþeni care au dat dovadã cã iubesc poporul rom, ajutându-i moraliceºte
ºi materialiceºte.

Art.8 Orice membru care a suferit o condamnare definitivã ºi a executat-o
va fi exclus din Uniune.

Fondurile Uniunii

Art.9 Fondurile Uniunii se vor compune din taxe de înscriere, cotizaþiuni,
donaþiuni, subscripþii, ajutoare ºi din venitul ºezãtorilor, serbãrilor, balurilor ºi
fructificarea veniturilor.
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Art.10 Toþi membrii Uniunii sunt obligaþi la înscriere sã verse suma de 10
lei o datã pentru întotdeauna, precum ºi o cotizaþie sãptãmânalã de 7 lei, sub
luare de chitanþã.

Art.11 Toate sumele vãrsate Uniunii sub aceastã formã vor fi deþinute fãrã
drept de restituire, ele servind la preîntâmpinarea multiplelor cheltuieli ale
menþinerii uniunii.

Art.12 Membrii Uniunii sunt de 4 categorii: activi, fondatori, onorifici ºi a-
derenþi.

Art.13 Fondurile sunt administrate de casier, sub controlul preºedintelui
activ, al secretarului general ºi a 2 cenzori; casierul în nici un caz nu va pãstra
sãptãmânal în casã mai mult de cinci mii (5000) lei, restul vãrsându-se la o
bancã sau la o caserie bisericeascã sub luare de chitanþã.

Administraþia Uniunii

Art.14 Administraþia Uniunii cade în sarcina întregului comitet central,
sub controlul cenzorilor ºi sub direcþia preºedintelui.

Art.15 La dezbaterile consiliului nu pot lua parte decât cei 5 consilieri, se-
cretarul general, vicepreºedintele ºi casierul, sub preºedinþia preºedintelui
activ, iar în lipsa acestuia de prim-vicepreºedinte sau unul dintre consilieri.

Art.16 Cenzorii ºi ceilalþi membrii din comitet au numai drept de vot con-
sultativ.

Art.17 În faþa justiþiei ºi autoritãþilor, Uniunea va fi reprezentatã numai de
preºedintele activ ºi secretarul general ºi numai prin delegaþie specialã de prim-
vicepreºedinte ºi vicepreºedinþi.

Art.18 Pentru orice neînþelegere între consilieri ºi cenzori se formeazã o
comisie de arbitri, compusã din preºedinte, ajutat de membrii activi din comi-
tet ºi supleanþi.

Art.19 Secretarul de ºedinþã se obligã sã asiste la fiecare adunare de comitet
pentru a lua notã ºi dresa procese-verbale de cele propuse ºi discutate.

Retribuþiuni

Art.20 Nici un membru din consiliu sau din comitetul executiv central nu
va fi retribuit cu vreun salar pe termen de 1 an, în afarã de preºedinte, vicepre-
ºedinþi, secretar general ºi casier central, ºi aceasta numai dupã ce Uniunea va
avea fonduri suficiente.

Art.21 Se va restitui preºedintelui activ care a fondat Uniunea sumele chel-
tuite de d-sa, sumã care se fixeazã la 14.000 lei.

Art.22 Corespondenþa ºi actele juridice vor fi semnate ºi de secretarul gene-
ral, iar în lipsa acestora prin delegaþii de unul din vicepreºedinþi ºi secretarul
de ºedinþã.

Drapelul ºi insigna

Art.23 Drapelul Uniunii se compune din culorile naþionale cu pajura þãrii,
purtând în fiecare colþ câte un semn distinct, reprezentând: o vioarã, o nicova-

121



lã, un compas ºi o mistrie cu ciocan, semne ale artei ºi meseriilor romilor din
România.

Dispoziþiuni generale

Art.24 Adunãrile  ordinare se fac sãptãmânal sau lunar, iar cele extraor-
dinare de 2 ori pe an ºi congresul o datã pe an.

Art.25 Aceste adunãri se fac prin convocarea preºedintelui activ sau la ce-
rerea înscrisã a cel puþin 50 de membri aderenþi, considerându-se adunãri va-
labile numai acelea cu numãrul jumãtate plus unul din totalul membrilor ade-
renþi din Capitalã.

Art.26 Insigna Uniunii va fi purtatã numai de membrii cu cotizaþia plãtitã
la zi.

Art.27 Fiecare membru este dator sã desfãºoare o intensã propagandã pen-
tru dezvoltarea muncii, activând în cadrul programului ei.

Art.28 La decesul unuia dintre membrii fondatori, activi sau aderenþi cu
cotizaþiile la zi, ceilalþi membrii sunt obligaþi sã însoþeascã carul funebru ºi sã
facã gardã drapelului ce va fi trimis în acest scop.

Art.29 Uniunea va înfiinþa comitete ºi filiale în toate pãrþile þãrii.
Art.30 Administraþia fondurilor va fi conformã cu legea contabilitãþii publice.
Art.31 Comitetul  central hotãrãºte ºi aprobã toate normele prevãzute în sta-

tut ºi lucrãrile lui vor fi trecute într-un registru sprecial de procese-verbale care
vor fi semnate de membrii prezenþi ºi de cel ce a prezidat ºedinþa comitetului.

Art.32 Orice hârtie expediatã va avea ºi copie la dosar cu avizul aceluia
care a semnat-o pentru a fi direct rãspunzãtor.

Art.33 În limitele fondurilor, Uniunea va putea acorda ajutorarea oamenilor
sãraci pentru cazuri nenorocite, cu aprobarea membrilor de comitet.

Art.34 Membrii comitetului care vor lipsi de la 3 ºedinþe nemotivat, vor fi
consideraþi demiºi de preºedintele activ.

Art.35 Statutul de faþã reprezintã legea membrilor Uniunii ºi orice abateri
de la dispoziþiile sale atrage excluderea.

Art.36 Toþi membrii sunt obligaþi sã aibã o atitudine cuviincioasã faþã de
preºedinte ºi consilieri, contrariu vor fi excluºi din Uniune.

Art.37 Sub nici o formã nimeni nu va putea cere înlãturarea preºedintelui
activ de la conducerea Uniunii atât timp cât dânsul îºi impune autoritatea de
conducãtor ºi reprezentant al nostru.

Art.38 Completarea oricãrui loc vacant prin decesul sau excluderea unui
membru din comitet se va face prin alegerea unei alte persoane din 3 candidaþi
ºi prin votul secret al tuturor celorlalþi membri din comitet; iar în interesul
Uniunii preºedintele activ va putea înlocui cu consimþãmântul numai a 4
membri fruntaºi din comitet pe alþi membri care nu corespund rolurilor lor.

Art.39 Toþi membrii, indiferent de categoria lor, trebuie sã asiste la adunã-
rile ordinare ºi extraordinare într-o þinutã curatã.

Art.40 Se considerã renegat acel membru care lucreazã contra intereselor
Uniunii ºi a semenilor sãi.

Art.41 Un regulament va arãta amãnunþit modul de funcþionare al statutu-
lui de faþã, în conformitate cu legea de recunoaºtere a persoanei juridice.
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*

REGULAMENT

Art.1. Prin membrii fruntaºi din comitet se înþelege preºedintele activ, se-
cretarul general, casierul, primul vicepreºedinte, vicepreºedinþii, consilierul
referent, primul consilier, primul cenzor.

Art.2 Procesele-verbale ale ºedinþelor posterioare legalizãrii actului consti-
tutiv ºi statutului au putere regulatorie în noua alcãtuire a comitetului ºi a
modului de administrare a Uniunii.

Art.3 Preºedintele Uniunii, chiar trãdat de comitet, nu înseamnã cã poate
fi decãzut din drepturile sale de fondator ºi conducãtor al Uniunii, putând
închega un nou comitet cu persoane demne, muncitoare ºi cinstite.

Art.4 Nici o organizaþie de romi nu poate activa în numele „Uniunii Gene-
rale a Romilor din România” dacã nu este afiliatã cu procese-verbale de consti-
tuire ºi adeziune expresã exprimate de conducãtorii de filiale; contrariu se va
sesiza justiþia.

Art.5 Prin interpretarea articolelor din statut, sub forma lor intuitivã ºi
explicativã, articolele din prezentul regulament le completeazã în formã
definitivã, adicã: preºedintele activ are puteri nelimitate în conducerea, admi-
nistrarea ºi organizarea Uniunii ºi a filialelor sale, el neputând fi sabotat din-
tre membrii comitetului central decât prin convocarea a 500 membri în ºedinþã
extraordinarã, acuzatorii dovedind vina de care este acuzat ºi obþinând jumã-
tate plus unul din cei 500 de aderenþi.

Art.6 La data publicãrii prezentului act constitutiv, cu statutul ºi regula-
mentul lui la 1 martie 1934, neexistând nici o gestiune de controlat ºi nimic de
imputat, urmeazã ca de la aceastã datã se va urma cu scripte, contabiliceºte,
cenzorii intrând în funcþie realã ºi nu se va neglija nimic din prevederile statu-
tului cu privire la  mânuirea fondului ºi lucrãrile de secretariat.

Art.7 Secþia femininã luând fiinþã, va activa în cadrul programului Uniunii
sub directiva preºedintei de acord cu preºedintele activ al Uniunii, care are
cuvânt hotãrâtor.

Art.8 Actualul comitet este compus din urmãtoarele persoane: Preºedinte
onorific Mihai Berceanu (deputat, prim ajutor de primar al municipiului Bu-
cureºti); preºedinte activ G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, publicist, misionar al Bise-
ricii ortodoxe-române, voievod al romilor; prim-vicepreºedinte Apostol Matei,
proprietar, constructor autorizat; vicepreºedinþi: Gh.V. Creangã, mare fierar,
proprietar, Gh. Niculescu, propietar, comerciant; secretar general, casier Nicu-
lae Niculescu, comerciant; consilier referent Dumitru Gh. Oprea; ajutor casier
Niculae Matei,  proprietar,  meºter zidar; bibliotecar-arhivist Mihail Gh. Crean-
gã, student; secretar ºedinþã Ioan Dumitrescu, viorist; prim consilier Vasile
Stãnescu Bulgaru, ºef de orchestrã; prim cenzor Vasile Stoica, pensionar, pro-
prietar; consilieri: G.G. Pãun, Scarlat Nicolae, Dumitru Baban; cenzori: Apostol
Stãnescu, Nicolae Gh. Alecu, Iordache Banu, Nicolae Gh. Rugu, I. Marin
Griþoi; consilier referent A. Ionescu, muzicant; membri comitet: I. Pãun, Gh.N.
Costache, Pãun Gh., Stoica Niculae, D. Stoicescu, Tudor Gheorghe, Costicã
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Florea, Gh. Anghel,  Nica Niculae, Ilie M. Ion, Manilide Ene, Oprea Marinescu,
Voicu ªtefan, Matei Rãdulescu, Alex. Mitoi.

*

SECÞIUNEA FEMININÃ

Preºedinte de onoare: d-na Margareta Nicolau, ziaristã; preºedintã activã:
d-ºoara Petruþa Gr. Niculescu, artistã mezosopranã, absolventã a Conservato-
rului; Silvia Gr. Niculescu, pianistã, absolventã a Conservatorului; vicepreºe-
dintã: Marta G. Lãzuricã, corespondentã de limbi strãine, secretar general[3];
Elvira Zâmbreºteanu ºi Maria Niculae Matei, membre în comitet; El. Nedeles-
cu, consilier; Dorina Constantinescu, consilierã referentã; Olimpia Tatoiu, pe-
dagogã, secretar de ºedinþã.

La organizaþiile din provincie: Gh.D. Baºno-Brãila, preºedinte al organizaþiei
judeþului Brãila; Velþan Nicolae, organizaþia Criºana; Lazãr Naftanailã, preºe-
dinte al organizaþiei judeþului Prahova; Ilie D. Sãvulescu, preºedinte al orga-
nizaþiei judeþului Muscel; I. Niculescu-Gãrãilã, preºedinte al organizaþiei  Ilfov.

Aceºti preºedinþi de filiale ºi regiuni, ca ºi ceilalþi preºedinþi de organizaþii
judeþene, sunt de drept membri în comitetul central al Uniunii. În comitetul
central vor mai putea intra ºi alte persoane care se vor dovedi demne, munci-
toare ºi devotate.

Cererea de personalitate juridicã a Uniunii s-a introdus la Tribunalul Ilfov,
formând dosarul nr. 1001 din 1934 cu prim termen la 27.II.1934, Patriarhia
Românã intervenind la autoritãþile în drept pentru a da aviz favorabil, deci în
termen de maximum 2 luni aceastã formalitate va fi îndeplinitã, dupã care va
urma cererea de recunoaºtere ºi ca persoanã miralã prin Parlamentul þãrii.

Comitetul va putea fi restrâns dupã acordarea personalitãþii juridice, când
nevoia va cere.

*

CELE 10 PORUNCI ALE ROMILOR

1. Sã nu furi
2. Sã nu blestemi
3. Sã nu juri fals
4. Sã nu trãieºti necununat
5. Sã aperi Biserica Ortodoxã
6. Sã fii devotat Þãrii ºi Regelui
7. Sã nu bei
8. Sã nu asculþi ºoaptele duºmanilor Þãrii ºi Bisericii Ortodoxe
9. Sã ascultaþi porunca Voievodului nostru G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã
10. Sã te înscrii în „Uniunea Generalã a Romilor”
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[ANEXÃ]

Tribunalul Ilfov, Secþia Notariat,
Proces-verbal nr. 32.620/1933 noiembrie 16

Înaintea noastrã, A. Balº, supleant, Tribunalul Ilfov, Secþia Notariat, asistat
de dl. grefier P. Veliciu s-au prezentat astãzi, 16 noiembrie 1933, în pretoriul
Tribunalului, d-lor: G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, M. Apostol, I. Niculescu, I. Paras-
chiv, G. Creangã, N. Lache, M. Nicolae, I. Costache, Gh. Ioniþã, N. Pãun, I. Efta,
D. Gheorghe, Gh. Pãun, V. Busuioc, N. Cãlin, M. Anghel, V. Stoica, I. Simion,
M. Ionescu, M. Simion, Gh. Niculescu, S. Niculae, G. Costache, R. Cristache,
Gh. Niculae, Gh. Tudor, Gh. ªerban, C. Gheorghe.

Identitatea am constatat-o prin martorul I. Boruga, avocat din Bucureºti,
personal cunoscut nouã, care ne-a declarat cã d-lor sus-ziºii sunt cei semnaþi
în acest act constitutiv, având pãrþile prin petiþia înregistratã la nr. 32.304, au-
tentificând prezentul act în dublu exemplar, la care se adaugã statutul.

Dupã ce am vizat ambele exemplare, am citit acest act din cuvânt în cuvânt
în auzul pãrþilor, care vor declara cã acest act e fãcut cu consimþãmântul lor, ºi
cã unul din cele 2 exemplare este semnat de Simion Marin, Gh. Niculescu, Gh.
Costache, Gh. Niculau ºi Tudor Niculae prin punere de deget, declarând cã nu
ºtiu carte, iar de celelate pãrþi ºi martor prin propria semnãturã.

Domnul I. Boruga ne-a declarat cã domnia sa a scris ºi a redactat actul dupã
voinþa pãrþilor.

În urmã, Simion Marin, Gh. Niculescu, Gh. Costache, Gh. Nicolae ºi Tudor
Niculau au pus degetul în dreapta numelui lor, iar celelate pãrþi ºi martorul au
subscris în prezenþa noastrã exemplarul ce se va pãstra la dosar.

Noi, luând act de declaraþiunea pãrþilor, autentificãm prezentul act consti-
tutiv al „Uniunii Generale a Romilor din România”, actul fiind scris pe coalã
de lei 27, anulat timbru mobil de lei 27, duplic. 27.

Preºedinte L.S                                                                                      Grefier
A. Balº                                                             P. Veliciu

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.56-65)

[1] În noul guvern instalat cu numai douã zile mai devreme (14 nov.), aceste portofolii erau
ocupate de C.D. Dimitriu, Victor Antonescu ºi C. Angelescu.
[2]  Este vorba de influentul avocat ºi profesor universitar, membru al Partidului Naþional
Liberal. Fusese primar al sectorului Albastru din Capitalã ºi deputat de Ialomiþa ºi Bucu-
reºti în mai multe legislaturi.
[3] Marta G. Lãzuricã a fost o aprigã susþinãtoare a miºcãrii de emancipare a femeilor rome.
Vezi ºi articolul ei, Un cuvânt ºi din partea mea cãtre femeile rome, în  „Timpul”, VII, 1938,
nr. 70 (8 martie), p.2.
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[Direcþia Generalã a Poliþiei]                                                 4 decembrie 1933

NOTÃ

Ieri dupã masã, Asociaþia romilor din capitalã a þinut douã întruniri, una în
cartierul Fântânica – Parcul General Moºoiu – ºi alta în ªos. Mihai Bravu (ºatre-
le Izvorul Tãmãduirii).

La aceste întruniri au vorbit: Niculae Gheorghe Lache, Ion Niculescu, Du-
mitru Petre, avocat Goga ºi G.A. Lãzuricã.

Preºedintele romilor, dl. Lãzuricã, a cerut cu insistenþã tuturor romilor din
þara româneascã ca la apropiatele alegeri sã voteze numai cu Partidul Naþional
Liberal[1], care este venit din încrederea M. S. Regelui ºi a poporului ºi care
este singurul partid de ordine, cu mare trecut istoric ºi pe care se poate pune
bazã cã va aduce þara la o stare înfloritoare.

Participanþii au manifestat în mod cãlduros pentru dl. I.G. Duca ºi pentru par-
tidul liberal. S-a hotãrât ca o delegaþiune sã se prezinte d-lui prim-ministru I.G.
Duca, care sã-i aducã la cunoºtinþã hotãrârea romilor de a vota cu partidul liberal
ºi în acelaºi timp sã ia rãspunsul la memoriul pe care romii i l-au prezentat.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.68)

[1] La data întrunirii relatate în document, se instaurase deja un guvern naþional-liberal
condus de I.G. Duca (din 14 noiembrie 1933), care trebuia sã organizeze alegerile parlamen-
tare din 20 decembrie. Cum era aproape o regulã ca cei care guverneazã sã obþinã sufragiile
cele mai multe, strategia cea mai eficientã a Asociaþiei romilor devenea votul alãturi de par-
tidul aflat la putere. De altfel, în urma alegerilor, Partidul Naþional Liberal a obþinut 50,99%
din voturi (300 de locuri în Parlament), în vreme ce Partidul Naþional Agrar al lui O. Goga
doar 4,01% (8 locuri). Din nefericire însã, la 29 decembrie 1933, I.G. Duca a fost asasinat la
Sinaia de cãtre legionari.

40
9 ianuarie 1934

REFERAT

Ministerul de Interne, Direcþia Administraþiei de Stat, cu adresa nr. 13.446-
A/1933, ne cere avizul asupra cererii Uniunii Generale a Romilor din România
de a i se acorda personalitate juridicã.

Din cei 21 de indivizi care iscãlesc actul constitutiv, 3 nu au fost gãsiþi la
adresele indicate, fiind complet necunoscuþi ºi prin vecinãtate. Ceilalþi mem-
bri, invitaþi sã ne dea relaþiuni despre ei, ºi unde i-am putea afla, nici pânã azi
nu au putut indica adresele lor (ºi anume: ªtefan Niculescu, zis Brânzeanu,
Constantin Gheorghe ºi Vintilescu Francisc).

În afarã de aceasta, urmãtorii 3 subscriitori ai statutelor: Urziceanu Con-
stantin, Oiþã Gheorghe ºi Ion Costache au caziere la Serviciul Poliþiei Judiciare

126



39
[Direcþia Generalã a Poliþiei]                                                 4 decembrie 1933

NOTÃ

Ieri dupã masã, Asociaþia romilor din capitalã a þinut douã întruniri, una în
cartierul Fântânica – Parcul General Moºoiu – ºi alta în ªos. Mihai Bravu (ºatre-
le Izvorul Tãmãduirii).

La aceste întruniri au vorbit: Niculae Gheorghe Lache, Ion Niculescu, Du-
mitru Petre, avocat Goga ºi G.A. Lãzuricã.

Preºedintele romilor, dl. Lãzuricã, a cerut cu insistenþã tuturor romilor din
þara româneascã ca la apropiatele alegeri sã voteze numai cu Partidul Naþional
Liberal[1], care este venit din încrederea M. S. Regelui ºi a poporului ºi care
este singurul partid de ordine, cu mare trecut istoric ºi pe care se poate pune
bazã cã va aduce þara la o stare înfloritoare.

Participanþii au manifestat în mod cãlduros pentru dl. I.G. Duca ºi pentru par-
tidul liberal. S-a hotãrât ca o delegaþiune sã se prezinte d-lui prim-ministru I.G.
Duca, care sã-i aducã la cunoºtinþã hotãrârea romilor de a vota cu partidul liberal
ºi în acelaºi timp sã ia rãspunsul la memoriul pe care romii i l-au prezentat.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.68)

[1] La data întrunirii relatate în document, se instaurase deja un guvern naþional-liberal
condus de I.G. Duca (din 14 noiembrie 1933), care trebuia sã organizeze alegerile parlamen-
tare din 20 decembrie. Cum era aproape o regulã ca cei care guverneazã sã obþinã sufragiile
cele mai multe, strategia cea mai eficientã a Asociaþiei romilor devenea votul alãturi de par-
tidul aflat la putere. De altfel, în urma alegerilor, Partidul Naþional Liberal a obþinut 50,99%
din voturi (300 de locuri în Parlament), în vreme ce Partidul Naþional Agrar al lui O. Goga
doar 4,01% (8 locuri). Din nefericire însã, la 29 decembrie 1933, I.G. Duca a fost asasinat la
Sinaia de cãtre legionari.

40
9 ianuarie 1934

REFERAT

Ministerul de Interne, Direcþia Administraþiei de Stat, cu adresa nr. 13.446-
A/1933, ne cere avizul asupra cererii Uniunii Generale a Romilor din România
de a i se acorda personalitate juridicã.

Din cei 21 de indivizi care iscãlesc actul constitutiv, 3 nu au fost gãsiþi la
adresele indicate, fiind complet necunoscuþi ºi prin vecinãtate. Ceilalþi mem-
bri, invitaþi sã ne dea relaþiuni despre ei, ºi unde i-am putea afla, nici pânã azi
nu au putut indica adresele lor (ºi anume: ªtefan Niculescu, zis Brânzeanu,
Constantin Gheorghe ºi Vintilescu Francisc).

În afarã de aceasta, urmãtorii 3 subscriitori ai statutelor: Urziceanu Con-
stantin, Oiþã Gheorghe ºi Ion Costache au caziere la Serviciul Poliþiei Judiciare
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din Prefectura Poliþiei Capitalei. Primii au condamnãri definitive pentru bãtãi
ºi ultraj, iar al treilea furt.

În aceste condiþii, fãrã a mai analiza textul actului constitutiv ºi al statu-
telor, suntem de pãrere sã nu se acorde personalitate juridicã „Uniunii
Generale a Romilor din România”.

Comisar-ajutor
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.27)

41
[martie 1934]

UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA

Fraþi romi!
Concetãþeni români!

Uniunea Generalã a Romilor din România, împlinind aproape 1 an de exis-
tenþã, în care timp a organizat pe romii din întreaga þarã ºi a izbutit sã realizeze
lucruri modeste, dar frumoase pânã în prezent, porneºte acum la o intensã
manifestaþie artistico-culturalã.

De aceea, s-a hotãrât organizarea primului ºi unicului în România, ºi chiar în
Europa, a unui MARE FESTIVAL ARTISTIC–CULTURAL, dat sub patronajul
d-lui Gabriel Marinescu, prefectul minicipiului Bucureºti, cu urmãtorul program:

1. Conferinþã despre Originea, istoria ºi emigraþia romilor în Europa, con-
ferinþã þinutã de dl. G.A. Lãzuricã (voievodul romilor).
2. „Rivalii", piesã într-un act, cu subiect luat din viaþa de pe front, în care
se aratã patriotismul ºi spiritul de umanitate al soldatului rom în timp de
rãzboi, piesã originalã de dl. Gal, publicist rom.
3. Defilare alegoricã a breslaºilor romi.
4. Quartet muzical: pian, violoncel, vioarã primã ºi secundã.
5. O nuntã þigãneascã, cu cântece ºi dansuri þigãneºti vechi, de origine in-
dianã, precum ºi ospeþe cu datini ºi obiceiuri þigãneºti.
Festivalul este organizat de G.A. Lãzuricã, preºedintele Uniunii Generale a

Romilor din România, în folosul grãdiniþelor de copii romi.
Programul se va executa numai de diletanþi romi.
Suntem încredinþaþi cã semenii noºtri romi, precum ºi concetãþenii noºtri

români, ne vor sprijini, asistând la acest festival care va avea loc în Sala
Teatrului Cinema „Omnia” din b-dul Schitul Mãgureanu nr. 4, duminicile de
la 18 ºi 25 martie a.c., ora 10 dimineaþa precis.

Comitetul 

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.54)
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42
27 martie 1934

REFERAT

Ministerul de Interne, Direcþia Administraþiei de Stat, cu adresa nr. 2278-
A/1934, cere Prefecturii Poliþiei Capitalei avizul asupra acordãrii personalitãþii
juridice solicitate de Uniunea Generalã a Romilor din România, cu sediul în
Bucureºti, strada Sârbeascã 8.

Studiind actele anexate la acea adresã, actul constitutiv ºi statutul, ºi con-
statând cã nici unul dintre membrii Asociaþiei  nu-ºi au profesia ºi adresa indi-
catã în acte, pentru a se putea face asupra lor informaþii cerute de lege, am
invitat în faþa noastrã în 3 rânduri pe avocatul Ilie Boruga din Bucureºti, stra-
da Italianã 13, arãtat în acte ca fiind însãrcinat cu formalitãþile pentru obþi-
nerea persoanei juridice. Numitul, nedând curs invitaþiunii noastre, am che-
mat în faþa noastrã pentru a ne da detaliile necesare pe dl. G.A. Lãzãrescu-Lã-
zãricã, preºedintele Uniunii  Generale a Romilor din România. Numitul, pur-
tând întâmpinarea care se alãturã, ne aratã cã comitetul hotãrât prin statut ºi
act constitutiv s-a modificat ºi ne dã o nouã listã cu membrii comitetului, listã
care cuprinde 12 persoane.

Întrucât legea ºi regimul persoanelor juridice prevede în mod expres ºi sub
sancþiunea de respingere a cererii ca asociaþia ce solicitã persoana juridicã sã
indice în actele constitutive:

1. Numele ºi contribuþiile materiale ale fondatorilor.
2. Numele ºi prenumele persoanelor ce compun asociaþia, precum ºi a celor
care formeazã consiliul de administraþie, de control, cu menþiunea profe-
siei, domiciliului ºi naþionalitãþii lor.
3. Sã fie compusã din cel puþin 20 de membri.

Întrucât niciuna din condiþiile de mai sus nu sunt îndeplinite, suntem de
pãrere sã se dea aviz nefavorabil cererii Uniunii Generale a Romilor din Româ-
nia de a i se acorda persoanã juridicã.

Comisar-ajutor
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.55)
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43
România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
Serviciul de Informaþii
No. 37.173-S/14 mai 1934

Domnului Inspector General de Poliþie. Bucureºti

Avem onoare a vã aduce la cunoºtinþã cã Asociaþia artiºtilor instrumentiºti
ºi lãutari din Piteºti ºi jud. Argeº a cerut Trib. Argeº sã fie recunoscutã persoa-
nã juridicã.

Aducându-vã la cunoºtinþã cele de mai sus vã rugãm sã binevoiþi a dispune
sã se facã, de urgenþã, informaþiuni complete asupra acestei asociaþiuni, iar
rezultatul împreunã cu avizul dv. sã fie comunicat direct Parchetului respec-
tiv, conform ordinului nostru circular no. 46.193 din 13 iulie 1932.

De asemenea veþi trimite ºi Direcþiunii Generale copie de pe adresa ce veþi
înainta Parchetului, conþinând avizul dv., comunicându-ne avizul dat de repre-
zentantul parchetului în ºedinþã publicã ºi hotãrârea justiþiei asupra cererii
asociaþiei susmenþionate.

Director general,                                                                    ªeful serviciului 
[indescifrabil]                                                                            [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.12)

44
Primãria oraºului nereºedinþã Huedin
No. 1632/1934

Cãtre Prefectura judeþului Cluj

Pe teritoriul oraºului Huedin, pe rezerva de stat aºa-zisa „Spinus”, în baza
unor dovezi eliberate de organele silvice ºi agrare din Huedin, fãrã a avea
vreun caracter oficial, s-au aºezat 38 familii de þigani nomazi care se compun
din: 38 capi de familie, 34 soþii ºi concubine, 99 copii, 43 cai ºi 38 cãruþe.
Aceste familii au venit din Vechiul Regat, cel puþin noi aºa suntem informaþi.

Aceºti þigani nomazi nu sunt membri ai oraºului nostru, nici un cap de fa-
milie nu posedã nici un act din care ar reieºi cã au dreptul sã se stabileascã pe
teritoriul oraºului Huedin. Astfel fiind, noi am dispus evacuarea lor de pe teri-
toriul oraºului.

Cum aceºti þigani nomazi se ocupã în mare mãsurã de furtiºaguri de câmp
ºi de furtiºaguri de altã naturã, ºi cum aceºti þigani nomazi, unii, sunt nãscuþi
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în comunele învecinate oraºului nostru, ºi apoi cum oraºul Huedin are deja 6
familii de þigani nomazi, ce sunt aºezate pe teritoriul proprietatea composeso-
ratului urbarialist din Huedin, credem cã oraºul nostru nu mai poate suporta
ºi aceastã sarcinã în plus de a mai þine pe hotarul lui încã un numãr atât de
mare de familii. În interesul oraºului ºi locuitorilor oraºului Huedin, avem
onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune ca aceste familii sã fie repartizate pe
comune pe întreg judeþul Cluj.

Huedin, la 29 mai 1934

Preº. Com. Int.                                                                       Secretar general
[indescifrabil]                                                                                    Cãpuºan

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 101/1935, f.40)

45

România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã                                          Cluj, la 30 mai 1934
No. 11.108/1934

Domnule Director General, 

Avem onoare a raporta cã în ziua de 28 mai 1934, cu trenul personal la
orele 13,22 m. au sosit la Blaj reprezentanþii „Uniunii Romilor din România”,
de sub prezidenþia publicistului Lãzuricã, domiciliat în Bucureºti.

Printre fruntaºii þiganilor au fost: secretarul uniunii Frunzã Gheorghe ºi
studentul în drept Bárányi, de fel din Mediaº; 12 fete ºi femei îmbrãcate în cos-
tume þigãneºti conduse de preºedintele organizaþiunii judeþene din Târnava
Mare cu numele Costea Moti, muzicant domiciliat în Mediaº.

La garã au fost primiþi de Zima Andrei, maestru de construcþii din Blaj, ºi
circa 350-400 romi (þigani) bãrbaþi, femei ºi copii, Zima þinând o scurtã cuvân-
tare de bun sosit. Au rãspuns Costea Moti, preºedintele organizaþiei romilor
din Târnava Mare, ºi Frunzã Gheorghe, secretar al uniunii generale. De la garã
oaspeþii au fost conduºi pe jos în frunte cu muzica þigãneascã pânã la locuinþa
lui Zima Andrei, unde intrând cu toþii în curte a vorbit Costea Moti, arãtând
scopul uniunii romilor, declarând cã adunarea lor nu este de naturã politicã,
ci culturalã, socialã ºi spiritualã.

Frunzã Gheorghe, secretarul Uniunii Generale a Romilor din România, luând
cuvântul aratã scopul uniunii, îndemnând mulþimea la solidarizare, viaþã cin-
stitã, cãsãtorie legitimã ºi religioasã, pãrinþii sã-ºi boteze copii ºi sã-i dea la
ºcoalã, pentru a se lumina ºi sã înveþe meserii pentru a putea lua loc în soci-
etatea omeneascã.
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În urmã a vorbit iarãºi Zima Andrei, care a fost ales preºedintele organiza-
þiei din judeþul Târnava Micã, mulþumind pentru cinstea ce i s-a fãcut ºi asigu-
rând pe cei prezenþi cã va ºti sã-ºi ducã la îndeplinire cu succes sarcina ce a
primit. Recomandã ca ºi antevorbitorul sãu muncã cinstitã pentru a intra în
rândurile lumii civilizate.

Dupã terminarea vorbirilor a urmat o masã comunã la locuinþa sus amin-
titã, datã în onoarea oaspeþilor, iar la ora 17 ºi 18 minute au plecat cu trenul.

Întrunirea a decurs în ordine.

Inspector de poliþie                                                                       ªeful Serviciului
[indescifrabil]                                                                                   I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.70)

46
[31 mai 1934]

Domnule preºedinte,

Prin prezenta, aducem la cunoºtinþã d-voastrã cã dl G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã,
în ºedinþa comitetalã de la 29 mai a.c., a demisionat din funcþia de preºedinte
pentru mai multe motive, între care ºi acela cã nu este rom de origine, dupã
cum se constatã din copia demisiei de pe verso.

Comitetul Central, în ºedinþa sa din 31 mai a.c., a ales în unanimitate de
voturi ca preºedinte activ ºi voievod pe dl. G. Niculescu, fost primul vicepre-
ºedinte activ ºi ºef organizator pe întreaga þarã, cãruia îi va fi adresatã de acum
înainte toatã corespondenþa Uniunii.

Rugându-vã ca ºi d-voastrã sã aduceþi la cunoºtinþã acest fapt diverselor fi-
liale, vã salutãm.

Pentru conformitate
Secretar general
N. Niculescu

Cu toatã consideraþia, Comitetul Central al Uniunii Generale a Romilor din
România
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[ANEXÃ]

Domnilor membrii ai Comitetului Central 
al Uniunii Generale a Romilor din România,

Subsemnatul, G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, domiciliat în strada Sârbeascã 8,
declar cã de a mea bunãvoie ºi nesilit de nimeni demisionez din demnitatea de
preºedinte al Uniunii Generale a Romilor din România ºi de voievod al romilor
din întreaga þarã, urmând a rãmâne ca preºedinte activ dl. G. Niculescu, con-
form consfãtuirii Comitetului de azi, 31 mai 1934.

Dl. G. Niculescu, ca ºi voievod al romilor, cãruia îi voi preda arhiva ºi tablo-
urile documentate în aceastã Uniune, nemaiavând nici o pretenþie la nici o
instituþie din rândurile publice ºi nu voi atrage consecinþe la abateri de nici o
naturã asupra acestei Uniuni, precum ºi la Sfânta Patriarhie a României

Mai declar cã îmi opresc dreptul de a mai publica în ziare vreun articol
asupra Uniunii Romilor.

Aceastã demisie o depun prin faptul cã Comitetul a constatat cã nu mã bu-
cur de protecþia romilor, nefiind rom, conform statutului pe care Uniunea Ro-
milor îl posedã, statut autorizat de Tribunalul Ilfov la nr. 31.620 din 16 noiem-
brie 1933.

Drept care am dat prezenta din parte-mi faþã de comitetul adunat azi ºi care
va semna.

Prim-vicepreºedinte                                      Secretar general ºi casier central  
Apostol Matei                                                                            N. Niculescu

Vicepreºedinte organizator pe þarã                                            Ajutor cassier   
G. Niculescu                                                                                     N. Matei

Preºedinte sectorul II Negru                            Vicepreºedinte organizator Ilfov  
Alexandru Constantinescu                                                          Neacºu Radu

Reprezentant al organizaþiei Aredealului
care se gãseºte prezent prin convocare                                

Costea Motea

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.93)
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47
România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã                                          Cluj, la 31 mai 1934
Nr. 10.971/1934

Domnule Director General, 

Avem onoare a raporta cã în ziua de 20 mai 1934 a avut loc în Mediaº congre-
sul romilor (þigani) din Târnava Mare, cu participarea d-lui Lãzuricã G., voievo-
dul romilor din România, ºi a delegaþilor judeþelor Fãgãraº, Braºov ºi Sibiu.

Acest congres a fost pus sub patronajul d-lui prefect al judeþului, al pri-
marului ºi ºefului comisariatului de poliþie din Mediaº ºi a fost deschis prin
un Te-Deum oficiat de protopopul gr. cat., dupã care a urmat sfinþirea drapelu-
lui organizaþiei judeþene a romilor din Târnava Mare.

Seria cuvântãrilor a fost deschisã de cãtre preºedintele oraºului Mediaº,
Costea Moti, care a salutat oaspeþii ºi a arãtat importanþa organizãrii þiganilor din
România.

A urmat apoi preºedintele organizaþiei judeþene Velþan Lazãr, din Seica
Mare, care a dat instrucþiunile cuvenite secþiilor regionale, îndrumând pe par-
ticipanþi la pãstrarea ordinii ºi a demnitãþii în contactul lor cu ceilalþi con-
locuitori.

Voievodul romilor, Lãzuricã, a fãcut istoria organizãrii þiganilor din România,
a cãutat sã documenteze prigonirile, fãcându-i sã înþeleagã cã ei sunt descen-
denþi ai tribului de romi din India. Voievodul vorbeºte apoi despre roadele bine-
fãcãtoare ale organizãrii, îndrumându-i la o viaþã de ordine ºi sã ia parte la mani-
festãrile sociale din þarã, cãutând sã devinã ºi ei un factor de muncã a patriei.

Dl. preºedinte al comisiei interimare Mediaº salutã congresul în numele
oraºului, iar dl. prefect al judeþului îi asigurã de protecþia d-sale dacã vor cãuta
sã devinã elemente de ordine ºi sã-ºi pãstreze calitãþile bune. A urmat apoi þin-
tuirea drapelului, dupã care congresul a fost închis. Seara la ora 21 a avut loc
o reprezentaþie muzicalã în localul Uniunii meseriaºilor din localitate.

Numãrul participanþilor a fost de circa 2000 þigani din judeþul Târnava Mare.

Inspector de poliþie                                                              ªeful Serviciului
[indescifrabil]                                                                           [indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.71)
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48
[mai 1934]

UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA                     

Fraþi romi!

O clicã de oameni fãrã de cel mai mic scrupul cautã prin diverse manopere
murdare ºi prin minciuni grosolane sã aducã vrajbã ºi agitaþie în sufletele voas-
tre cinstite ºi neprihãnite. Aceºti oameni, în cap cu faimosul lor conducãtor
G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, care de altminteri nici nu face parte din neamul nos-
tru rom, cautã prin toate mijloacele a vã face fãrã voia voastrã pãrtaºi la mâr-
ºãviile ce voiesc a înfãptui. Gândiþi-vã cã pânã în prezent neamul nostru n-a
fost împãnat cu trãdãtori ºi cu miºei, ºi aceºtia nu urmãresc altceva decât sã
beneficieze de pe urma aºa-zisei ºi neexistentei Uniuni Generale a Romilor din
România de sub conducerea lui G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã.

Toþi care sunt în jurul lui cunosc tot atât de bine ca ºi el adevãrata situaþie,
dar prin puterea de convingere pe care o are îi þine încã înlãnþuiþi în jurul lui
ºi vor cãdea cu toþii victimã a încrederii pe care o au actualmente faþã de acest
individ.

Treziþi-vã, fraþi romi, pânã mai e vreme de a nu fi târâþi în gunoi de acest
renegat al neamului nostru!

Deschideþi ochii cât mai e timp ºi nu mai ascultaþi de minciunile grosolane
pe care vi le aruncã în sufletul vostru curat acest individ. Alungaþi-l cu pietre
pânã nu va fi prea târziu. În ceea ce priveºte manifestul împãrþit de aceºti
oameni de sub directiva lui G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, e o minciunã grosolanã
sub care vrea sã vã atragã pe toþi. Dãm prin acest manifest cea mai formalã dez-
minþire cã congresele þinute la Craiova, Severin, Sibiu, Ploieºti, Mediaº sunt
fãcute numai sub auspiciile Uniunii Generale a Romilor din România, cu se-
diul central Piaþa Sfântul Anton 10, de sub conducerea neobositului luptãtor
rom dl. G. Niculescu.

Cine dintre fraþii romi doresc de a se convinge de adevãr sunt rugaþi a se
prezenta la sediul central de mai sus notat, unde stau la dispoziþie cu acte
doveditoare de escrocheriile comise de acest individ. Totodatã, în calitate de
consilier al Corporaþiei Ministerului Muncii ºi al Casei Centrale, vã stau la dis-
poziþie cu orice lãmuriri privitoare la interesele voastre de breslaºi ca: florari,
vânzãtori de haine vechi, precum ºi toþi meseriaºii ambulanþi romi.

Noi v-am înºtiinþat! Ne-am fãcut datoria! Acum e rândul vostru sã plãtiþi cu
aceeaºi monetã acelor ce se pun de-a curmeziºul situaþiei neamului rom de
mâine.

G. Niculescu
Preºedinte activ al Uniunii Generale a Romilor din România

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.96; Afiº tipãrit)
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49
România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã                                         Cluj, la 21 iunie 1934
No. 12.459/1934

Domnule Director General, 

Avem onoare a raporta cã în ziua de 10 iunie a.c., orele 16.45, a avut loc în
Diciosânmartin[1] o adunare de constituire a Comitetului local al Uniunii
Romilor din România.

Adunarea s-a þinut la locuinþa numitului Fodor Francisc din str. Plopilor nr.
26, participând un numãr de circa 250 persoane din oraº ºi jur, în majoritate
femei ºi copii, întrucât bãrbaþii sunt plecaþi la lucru.

A prezidat dl. Brudaru Mihai din Blaj, care prezintã publicului pe dl. Zima
Andrei, arhitect [din] Blaj, preºedintele organizator al Comitetului Romilor din
judeþul Târnava Micã. Acesta a fãcut cunoscut celor prezenþi cã d-sa a fost tri-
mis de la centru din Bucureºti pentru a organiza ºi constitui comitete în întreg
judeþul. A arãtat apoi cã scopul Uniunii nu este un scop politic ºi cã, dupã ce
vor fi organizaþi, nu vine ca sã le cearã votul pentru a fi ales deputat. Scopul
Uniunii este cultural, social ºi spiritual.

A descris pe larg felul cum este organizatã Uniunea ºi ce are de fãcut atât
pe terenul cultural, cât ºi pe terenul social ºi spiritual. Îndeamnã poporul rom
sã fie un popor de ordine, sã munceascã cinstit ºi munca lor sã nu ºi-o prãdeze
pe bãuturi, jocuri de cãrþi ºi alte obiceiuri rele ce are pânã acum poporul rom.
A îndemnat pe pãrinþi ca sã-ºi trimitã copii la ºcoalã ºi sã cerceteze biserica,
cãci numai prin aceste douã instituþiuni poporul rom poate sã se deºtepte ºi sã
se ridice la nivelul cultural al altor naþiuni. Aratã persoanele înalte care sunt
în fruntea Uniunii ºi cu a cãror sprijin vor duce Uniunea ºi poporul rom la o
stare înfloritoare. Cere sã se solidarizeze ºi sã se înscrie toþi în Uniune.

Se dã cuvântul domnului Hoca Grigore, profesor de muzicã, care face
istoricul poporului rom, arãtând cã deºi acest popor este unul dintre cele mai
vechi popoare, este ºi cel mai înapoiat în culturã ºi din aceastã cauzã cel mai
prigonit popor din lume. A descris meseriile romilor ºi se ocupã în special cu
arta muzicalã, spunând cã aceasta este cu totul deosebitã de a altor naþiuni ºi
cã îºi au arta muzicalã a lor proprie, pe care alte naþiuni nu ºi-o pot însuºi. Dã
exemplu marele talent a lui Barbu Lãutaru, care a fost un geniu al muzicii ºi
care a fost apreciat ºi lãudat de cel mai mare poet român, de Vasile Alecsan-
dri[2]. Îndeamnã pe cei prezenþi sã se trezeascã din amorþeala în care se gãsesc
ºi sã-ºi trimitã copiii la ºcoli, cãci numai prin învãþãturã vor putea sã-ºi ajungã
scopul. Mai aratã cã în prezent în poporul rom se gãsesc oameni învãþaþi, între
care mulþi funcþionari publici.

Dl. Brudaru Mihail din Blaj aratã modul cum trebuie sã se organizeze co-
mitetele locale ºi dupã ce a fãcut câteva propuneri s-a ales urmãtorul comitet:
preºedinte Rákosi Martin, zidar; vicepreºedinte Fodor Francisc; secretar Tompi
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Dionisie; casier Ciuncus Adam; cenzor Tompi Francisc; membri în comitet
Lovász Béla, Lovász Iosif, Bodor Nicolae, Moni Nistor, Tompi Ardeluº senior ºi
Ioan Sabãu. Se citeºte ºi subscrie apoi procesul verbal.

Dl. preºedinte închide adunarea, mulþumind celor prezenþi pentru cã au
rãspuns ºi au luat parte în mod atât de impunãtor, dupã care adunarea a luat
sfârºit la orele 18, rãspândindu-se în liniºte, iar oaspeþii sosiþi au plecat la
locuinþa preºedintelui local, Rákosi Martin, unde au avut o consfãtuire intimã.

Inspector de poliþie                                                               ªeful serviciului  
[indescifrabil]                                                                                   I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.72)

[1] Actualmente localitatea Târnãveni (ung. Dicsõszentmárton).
[2] De origine rob þigan pe moºia boierului moldovean Drãgulici, Barbu Lãutaru (aprox.
1780-1864) are o biografie încã insuficient precizatã. A rãmas celebru prin virtuozitatea sa
instrumentalã, fiind starostele lãutarilor din Iaºi, talentul sãu impresionându-l pe Franz
Liszt, pe care l-a întâlnit – se pare – în capitala Moldovei de atunci. Totodatã, Vasile
Alecsandri, sedus de marele talent al lui Barbu, a compus o canþonetã ce i-a purtat numele
(asupra lui vezi Gh. Ciobanu, Barbu Lãutarul. Contribuþii la cunoaºterea vieþii, activitãþii ºi
a repertoriului pe care l-a cântat, în „Revista de folclor”, III, 1958, nr. 4, p.99-130).

50
Comisarul de serviciu 15 iulie 1934

Notã telefonicã 
no. 5550/conf. 15 iulie 1934
Inspectoratul Regional de Poliþie Cluj 

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei

Raportãm cã azi, 15 crt., a avut loc în Blaj adunarea Uniunii Romilor din
judeþul Târnava Micã. La adunare au participat circa 1000 persoane. Adunarea
a avut loc pe Câmpia Libertãþii, unde a fost sfinþit ºi drapelul uniunii. La
adunare a luat parte ºi dl. Lãzãricã, preºedintele Uniunii Romilor, ºi Andrei
Zima, preºedintele organizaþiilor din Transilvania. Adunarea s-a terminat în
liniºte la ora 17.

Inspector Regional                                                           Comisar de serviciu
Costescu                                                                                       N. Georgescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.73)
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51
România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã                                        Cluj, la 7 august 1934
No. 6010/1934 conf.

Domnule director general, 

La ordinul domniei-voastre nr. 55.753 din 26 iulie curent ºi ca urmare la
nota telefonicã nr. 5550 din 15 iulie crt., avem onoare a raporta cã Uniunea
Romilor din judeþul Târnava Micã a þinut în ziua de 15 iulie 1934, în oraºul
Blaj, o adunare la care au participat aproximativ 1000 de persoane: bãrbaþi, fe-
mei ºi copii, romi din oraº ºi jur, între care ºi o mulþime de curioºi de altã na-
þionalitate, cu urmãtorul program: 

La orele 10 au început a se aduna romii din oraº ºi delegaþii comunelor din
judeþ la locuinþa preºedintelui din Transilvania, Zima Andrei, arhitect,
locuitor în Blaj, strada Regele Ferdinand nr. 41.

La ora 13 au mers în corpore la garã, unde au întâmpinat pe voievodul ºi
preºedintele Uniunii Romilor din întreaga þarã, Gh.A. Lãzuricã. Zima Andrei,
printr-o vorbire scurtã la garã, a urat voievodului bun venit, de unde întreaga
procesiune a luat drumul spre oraº; voievodul Gh.A. Lãzuricã ºi încã vreo câþi-
va strãini au intrat ºi au luat masa la locuinþa lui Zima Andrei, iar mulþimea a
mers pe Câmpia Libertãþii.

Dupã masã au mers la Câmpia Libertãþii, unde doi preoþi au sfinþit drapelul
Uniunii Romilor din judeþul Târnava Micã, dupã care mai mulþi romi au bãtut
cuie pe prãjina drapelului, contribuind cu diferite sume pentru fondul Reu-
niunii.

Zima Andrei, preºedintele Uniunii Romilor din Transilvania, a deschis
adunarea, exprimându-ºi bucuria cã fraþii romi au rãspuns într-un numãr atât
de frumos la chemarea ºefului, ureazã bun venit voievodului Gh.A. Lãzuricã,
preºedintele Uniunii Romilor din întreaga þarã, cãruia îi dã apoi cuvântul.

Voievodul Gh.A. Lãzuricã vorbeºte despre cultura socialã ºi spiritualã a
romilor, aratã originea poporului provenit din India, fãcând apoi istoricul vieþii
lui de pribegie de popor nomad, înclinaþiunile lor spre artã, spre ce este fru-
mos, precum ºi istoricul numelui de rom ºi acel de þigan, ceea ce înseamnã
murdar, nespãlat, poreclã ce li s-a dat în urma faptului cã vagabondând prin
þãrile europene apãreau întotdeauna nespãlaþi, murdari ºi obosiþi de drum.
Aratã cã tocmai în ziua de 15 iulie 1934 se împlinesc 80 de ani de la dezrobirea
romilor din România[1].

Poporul romilor, profitând de libertãþile recunoscute acum 80 de ani, tre-
buie sã caute prin muncã cinstitã ºi culturã pentru a ajunge la nivelul altor
popoare. Tratând despre sacrificiile fãcute pânã acum, oratorul spune cã pe
spese proprii a înfiinþat la Bucureºti grãdiniþã pentru copiii mici ai romilor,
Casã de lecturã etc, ºi pe lângã toatã activitatea depusã totuºi se gãsesc unii
dintre romi care cautã sã-l înnegreascã ºi sã-l submineze. Este dispus sã cedeze
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locul de voievod ºi preºedinte al Uniunii Romilor din România Mare, dacã se
gãseºte între romi un om mai de valoare ºi mai activ ca dânsul. Îndeamnã
poporul romilor la solidaritate ºi ajutor reciproc.

Sicã Gheorghe, din comuna Agârbiciu [jud. Sibiu], a vorbit despre necesi-
tatea culturalã a poporului ºi roagã pe romi sã-ºi dea copiii la ºcoalã.

Adam Bunaciu, din comuna Proºtea Mare [Târnava, jud. Sibiu], vorbeºte
despre drepturile la viaþa romilor, aºa dupã cum au ºi avut obligaþiuni atât faþã
de societate, cât ºi faþã de stat de a face serviciu militar, de a plãti impozitele,
însã nu pot face uz de drepturile de om, fiind un popor nomad ºi lipsit de cul-
tura altor popoare. Cere ca romii sã-ºi formeze domicilii stabile ºi sã caute a se
cultiva frecventând ºcoala ºi biserica.

Nicolae Velþan, din comuna ªeica Mare, vorbeºte ºi îndeamnã pe romi sã
contribuie prin cotizaþii sãptãmânale sau lunare pentru formarea unei case de
ajutor bãnesc a lor, pentru a nu mai fi siliþi la necaz sã se adreseze altor com-
petenþi pentru ajutor, în schimbul cãruia apoi trebuie sã se presteze lucrãri
mult mai mari decât valoarea ajutorului primit. În fine, Brudariu Mihai din
comuna Manarade scoate în relief meritele voievodului ºi preºedintelui Uniu-
nii Romilor din þarã, G. Lãzuricã.

Zima Andrei, preºedintele Uniunii Romilor din Transilvania, pe la orele 17
închide adunarea ºi invitã pe auditori sã ia parte la conferinþa de searã, iar
mulþimea este rugatã sã meargã în liniºte spre case în comunele lor.

A urmat o masã comunã a romilor mai de seamã în restaurantul „Univers”,
iar seara la orele 21 a avut loc în sãlile aceluiaºi restaurant o conferinþã cultu-
ralã-artisticã. Voievodul G.A. Lãzuricã vorbeºte despre calitãþile romilor ca po-
por bun la suflet, iertãtor, fãrã nici o rãutate ºi fãrã a cunoaºte rãzbunarea. Are
înnãscut sentimente dezvoltate pentru artã ºi pentru tot ce este frumos. Face
puþinã lecturã, apoi urmeazã câteva declamaþiuni ºi recitãri din literatura
romilor, muzicã vocalã ºi instrumentalã ºi dans pânã în zori.

Adunarea a avut un caracter cultural ºi fãrã nici un scop politic.

Inspector de poliþie                                                               ªeful serviciului
[indescifrabil]                                                                                     Dogaru

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.77-78)

[1] Este vorba, probabil, de invocarea Legilor din 1843 ºi 1844 (cea din 22 martie 1843 în
Þara Româneascã ºi cea din 14 februarie 1844 în Moldova) prin care se acorda libertate
doar unor categorii restrânse de romi. Abia prin legile din 10 decembrie 1855 (în Moldova)
ºi 8 februarie 1856 (în Muntenia) vor fi dezrobiþi în totalitate. Pentru detalii vezi Viorel
Achim, Þiganii în istoria României, Bucureºti, Edit. Enciclopedicã, 1998, p.90-98.
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52
Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din România
recunoscutã persoanã juridicã de Tribunalul Ilfov, secþia I, C.C.,
prin sentinþa nr. 117/1934
Sediul Central, Piaþa Sf. Anton nr. 10
Bucureºti

STATUT ªI REGULAMENT[1]

Motto: „Prin credinþa nestrãmutatã în Sfânta Bisericã Creºtin-Ortodoxã ºi
sub Înalta Oblãduire a Î.P.S. Patriarh Miron Cristea pornim la muncã cins-
titã pentru emanciparea oropsitului popor rom, în anul mântuirii 1935, fiind
pe tronul Þãrii Româneºti Regele Carol II ºi având ca Moºtenitor pe fiul sãu
Mihai, mare Voievod de Alba Iulia”!
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Gh. Niculescu, 
preºedinte activ al „Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din România”

Act constitutiv

Subsemnaþii Gh. Niculescu, Niculae Niculescu, Vasile Duþan, Niculae ªt.
Ionescu, Ioan Dumitrescu, Radu Neacºu, Stan Ionescu, Radu Gheorghe Radu,
Ioan Constantinescu, Ioan Stãnescu, Ioan Gh. Constantinescu, ªtefan Alexan-
drescu, Ioan Albescu, Marin Verdeº, Gheorghe Ionescu, Grigore Niculescu, Nae
Abagiu, Gheorghe Udrea, Dumitru Iordache, Neculae Bojea.

Pe baza prezentului act constitutiv ºi a statutului alãturat, care face parte
integrantã din actul constitutiv, înfiinþãm o instituþiune de drept ºi de fapt, cu
caracter de mutualitate privitoare la romii din întreg cuprinsul þãrii româneºti.

Denumirea acestei instituþiuni este „Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor
din România”, având sediul central în Bucureºti, provizoriu în Piaþa Sfântul
Anton 10, putând avea filiale în alte centre ale þãrii. Scopul acestei Asociaþii
Generale a Romillor din România este: social, cultural ºi spiritual, ea nu are
scop lucrativ sau patrimonial, ci pur moral ºi de asistenþã socialã.

„Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România” se considerã legal
constituitã de la data autentificãrii acestui act constitutiv ºi a statutelor de
cãtre Tribunalul Ilfov, secþia Notariat. 

Pot fi membrii onorifici în Asociaþie orice cetãþean român care sã ne cu-
noascã pãsul, sã ne apere ºi sã ne încurajeze în opera noastrã de redeºteptare,
dacã îndeplineºte condiþiunile din statut.

În programul nostru înscriem: emanciparea ºi redeºteptarea neamului de romi.
Vom lupta în acest scop – în cadrul legii ºi a constituþiei þãrii – ca o orga-

nizaþie de ordine, cu spirit dinastic, cu dragoste de patrie, de biserica creºtin-
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ortodoxã, hotãrâþi sã ridicãm nivelul moral ºi social al romilor, care meritã o
soartã mai bunã ºi mai demnã în societate, nu ca aceea pe care o au azi ºi din
cauza lipsei totale de organizare.

Dorim sã deprindem pe cel ce ne numeºte cu cuvântul de „þigan”, ca sã ne
respecte tradiþiile noastre, munca ºi talentele noastre.

Aducem un omagiu chiar în acest act constitutiv vaºnicilor noºtri luptãtori
pentru cauza romilor, dl. Gh. Niculescu, rom de origine, pe care-l proclamãm
preºedinte ºi voievod al romilor din România.

Primul nostru consiliu de administraþie se compune din 15 persoane, dupã
cum urmeazã:

1. Gh. Niculescu, preºedinte activ ºi voievod al romilor din România, co-
merciant, domiciliat în str. Senatului 31
2. Niculescu Niculae, prim-vicepreºedinte ºi secretar general, comerciant,
domiciliat în Aleea Grecescu 4, ªoseaua Giurgiului
3. Nicolae ªt. Ionescu, vicepreºedinte
4. Duþan Vasile, casier central, comerciant, domiciliat în str. Carol 66
5. Ioan Dumitrescu, consilier, domiciliat în str. Ionescu Tei 8, instalator
6. Radu Neacºu, consilier, domiciliat în str. Gogu Zamfirescu II, nr. 60,
funcþionar
7. Stan Ionescu, consilier, domiciliat în str. Laborator 39, patron de maºini
8. Radu Gh. Radu, consilier, domiciliat în str. Grecescu 4
9. Ioan Constantinescu, consilier, domiciliat în str. Vespari 26, instalator
10. Ioan Stãnescu, consilier, domiciliat în str. Viilor 35, funcþionar
11. Ioan Gh. Constantinescu, consilier, domiciliat în str. Viilor 35, patron
trãsuri piaþã
12. ªtefan Alexandrescu, consilier, domiciliat în str. Popa Farcaº 25, comer-
ciant
13. Ioan Albescu, consilier, domiciliat în str. Albã 19, comerciant
14. Marin Verdeº, consilier, domiciliat în str. Tudor Vladimirescu 15, co-
merciant
15. Gheorghe Udrea, consilier, domiciliat în str. Canonicul Bunea 15, co-
merciant

Acest consiliu este ales pe 5 ani, cu drept de reînnoire pentru 5 ani.

3 cenzori titulari: 
1. Petre Stãnescu, funcþionar, Viilor 35
2. Nicolae Constantinescu, florar, Vespari 26
3. Petre Dumitrescu, comerciant, Vaporul lui Asan 21

3 cenzori supleanþi:
1. Nicolae Alexandrescu, frizer, Popa Farcaº 5
2. Nae Cocoº, comerciant, Cãrãmidarii de Jos 28
3. Niculescu Grigore, funcþionar, Vaporul lui Asan
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Din sânul acestui consiliu s-a format un comitet de direcþie, care lucreazã
cu majoritate de voturi. Comitetul de direcþie este compus din urmãtoarele
persoane:

1. preºedinte Gh. Niculescu
2. prim-vicepreºedinte  Niculae Niculeascu ºi secretar general 
3. vicepreºedinte Nicolae ªt. Ionescu
4. Vasile Duþan, consilier ºi casier central
5. Radu Neacºu, consilier

În virtutea prezentului act de constituire a „Asociaþiei Uniunea Generalã a
Romilor din România” se socoteºte ca fondatã ºi constituitã chiar de la data
autentificãrii actului, având durata nelimitatã.

Pentru obþinerea recunoaºterii condiþiei de persoanã juridicã dãm mandat
ºi delegãm pe Gh. Niculescu ºi Nicolae Niculescu, asistaþi de d-nii avocaþi
Davila Ventura ºi Dumitru Costiniu. Aceºtia, împreunã sau fiecare în parte, vor
avea dreptul sã facã cererea de recunoaºtere la Tribunalul Ilfov secþia I c.c. ºi
sã obþinã orice acte care vor fi necesare aduceri la îndeplinire a mandatului lor.
Vor avea dreptul sã semneze în numele instituþiunii pânã la obþinerea autori-
zaþiei definitive. Vor avea dreptul sã facã apel, sã renunþe la dreptul de apel, sã
ne reprezinte în faþa oricãror instanþe judiciare ºi administrative din þarã,
fãcând orice declaraþiuni în scopul de mai sus, ºi în numele nostru sã cearã
învestirea cu formula executorie a hotãrârii de recunoaºtere, sã primeascã
titlul semnând de primire, sã cearã ºi sã obþinã transcrierea ºi sã subscrie orice
act. Într-un cuvânt, vor face tot ce este necesar ca „Asociaþia Uniunea Generalã
a Romilor din România” sã fie recunoscutã ºi autorizatã sã funcþioneze, fãrã a
avea nevoie de procurã specialã, cu drept de substituire.

Fãcut în Bucureºti, azi, 11 august 1934

STATUT

CAPITOLUL I
Înfiinþare

Art.1 Cu începere de la 1 mai 1934 se înfinþeazã în Bucureºti o instituþiune
cu denumirea de „Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România”.

Aceastã instituþiune va avea calitate de persoanã juridicã, respectând actul
ei constitutiv ºi legea persoanelor juridice.

Art.2 Sediul Asociaþiei este în Bucureºti (provizoriu) în Piaþa Sfântul Anton
10. Se pot crea filiale organizatorice la fel în diverse centre ale þãrii.

Scopul Uniunii

Art.3 „Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România” nu are scop
lucrativ sau patrimonial. Ea constituie o mutualitate a cãrei þintã este propãºi-
rea cetãþenilor romi din România ºi ridicarea lor pe tãrâm cultural, social ºi
spiritual.
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Art.4 Pentru relizarea scopului de mai sus, „Asociaþia Uniunea Generalã a
Romilor din România” îºi  propune a înfãptui treptat, în limita puterilor sale ºi
în cadrul legilor þãrii ºi Constituþiei, un vast program pentru membrii ei:

1. Sã cultive între membrii ei spiritul de ordine, iubire de dinastie, respect
legilor ºi autoritãþilor bisericii creºtin-ortodoxe.
2. Sã combatã cerºetoria practicatã de unii romi, dând orientãri pentru o
viaþã mai demnã, rezematã pe muncã.
3. Sã combatã analfabetismul, îndrumând la carte pe copiii romi, sã înfi-
inþeze grãdiniþe pentru copii.
4. Sã încurajeze talentele care se remarcã pe tãrâmul artistic.
5. Sã organizeze ºezãtori, conferinþe educative etc.
6. Sã creeze sau sã sprijine operele de asistenþã care ar ajuta pe romii sãraci,
pe lehuzele rome, pe ºomeri etc.
7. Sã organizeze colonii de copii, excursiuni.
8. Sã organizeze cooperative de construcþiuni, dând posibilitatea celor cu
puþine mijloace sã devinã proprietari de locuri ºi case.
9. Sã ia mãsuri ºi sã intervie pentru împroprietãrirea nomazilor cu locuri
de casã ºi sã combatã concubinajul.
10. Sã îndrumeze pe membrii romi, infiltrându-le spiritul religios.

Programul de mai sus este limitativ.

CAPITOLUL II
Membrii Uniunii

Art.5 Membrii „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România” sunt
iniþiatori, fondatori, activi ºi onorifici.

Art.6 Sunt membri fondatori ºi iniþiaþi acei ce au semnat actul constitutiv
ºi au donat suma de 5.000 lei.

Art.7 Pot fi membri fondatori ºi iniþiaþi preºedinþii filialelor, dacã doneazã
suma de 5.000 lei.

Art.8 Sunt membri activi toþi ceilalþi la curent cu cotizaþia.
Art.9 Sunt membri onorifici acei care prin activitatea lor moralã realã aduc

servicii importante Asociaþiei Uniunii sau care au contribuit cu o sumã impor-
tantã pentru programul „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”.
Aceste persoane pot fi de orice naþionalitate. 

Art.10 Calitatea de membru se pierde prin executarea unei condamnaþiuni
penale. De asemenea vor fi excluºi ºi acei ce s-ar dovedi cã lucreazã contra
intereselor „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”.

Numele ºi fotografiile membrilor iniþiaþi vor figura în cartea de aur a
„Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România” la sediul central.
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CAPITOLUL III
Fondurile Uniunii

Art.11 Fondurile „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”
provin din:

1. o taxã de înscriere de 20 lei
2. o cotizaþie de 15 lei lunar
3. venitul ziarului „Glasul Romilor”
4. venitul din producþiunile ºi serbãrile de tot felul
5. donaþiuni, subvenþii
6. fructificarea veniturilor de mai sus
Art.12 Veniturile nu se pot comercializa, ci se vor întrebuinþa pentru reali-

zarea scopurilor din acest statut, excedentul pãstrându-se la casa de economii
a statului.

Art.13 Toþi casierii filialelor nu vor putea reþine în casã mai mult de 5.000
lei, restul se va vãrsa la caseria centralã din Capitalã, sub luare de dovadã-chi-
tanþã dintr-un registru special.

Art.14 Nici o platã nu se poate face fãrã o prealabilã aprobare a comitetului
de direcþie, sub sancþiunea pentru casier de a fi înlocuit ºi a i se imputa suma.

Art.15 Comitetul poate cere, dupã împrejurãri, casierilor ºi depunerea unei
garanþii în bani ºi imobiliare.

CAPITOLUL IV
Organe de conducere

Art.16 Organele de conducere sunt:
1. adunarea generalã a membrilor
2. consiliul de administraþie
3. comitetul de direcþie

Organe de control. Comisia cenzorilor. Adunarea generalã

Art.17 Adunarea generalã e formatã din toþi membrii „Asociaþiei Uniunea
Generalã a Romilor din România”, în curent cu plata cotizaþiilor lunare, ºi care
are urmãtoarele atribuþiuni.

1. hotãrãºte asupra tuturor chestiunilor înscrise pe ordinea de zi a adunãrii.
2. aprobã gestiunea „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”
încheiatã la 31 decembrie în fiecare an ºi dã descãrcare consiliului de ad-
ministraþie ºi comisiei de cenzori.
3. alege pe membri în consiliul de administraþie sau pe supleanþi. Proce-
dura de alegere se va fixa de regulamentul acestui statut, care constituie o
lege între membrii „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”.
4. voteazã bugetul anual al „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din
România” ºi modificarea statutelor.
5. se pronunþã în caz de lichidare sau dizolvare.
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Atribuþiunile adunãrii generale sunt nelimitate în cadrul acestui statut.
Art.18  Adunarea generalã este ordinarã sau extraordinarã. Ea se convoacã

de cãtre preºedinte, primul vicepreºedinte, de comisia cenzorilor sau de un nr.
de 50 membrii la curent cu plata cotizaþiilor.

Art.19 Convocarea se va publica într-un ziar cu tiraj din Capitalã, în ziarul
„Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”, prin afiºe lipite la se-
diul casei ºi la un local unde se adunã în mod obiºnuit membrii „Asociaþiei
Uniunea Generalã a Romilor din România”, cu 15 zile înainte de ziua fixatã.

Art.20 Convocarea va cuprinde ordinea de zi, ziua, ora ºi locul unde va
avea loc ºedinþa.

Art.21 Adunarea generalã ordinarã are loc în prima duminicã a lunii febru-
arie la sediul „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România” sau la
locul indicat prin publicaþie.

Art.22 Adunarea generalã extraordinarã se convoacã de aceleaºi persoane
ºi în aceeaºi zi, ori de câte ori este locul de a se lua o hotãrâre importantã ºi ur-
gentã, tot cu 15 zile înainte.

Art.23 Deciziunile adunãrii generale se iau cu majoritatea de voturi a mem-
brilor înscriºi în „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România” ºi la zi
cu plata cotizaþiei.

Art.24 În cazul în care nr. acesta nu se întruneºte de la prima convocare,
adunarea va avea loc, fãrã altã convocare, în ziua corespunzãtoare a sãptãmânii
urmãtoare, când se va þine cu orice nr. de membrii prezenþi, din Capitalã sau
din provincie, în acelaºi local, aceeaºi orã, cu aceeaºi ordine de zi.

Art.25 Adunarea generalã se prezideazã de preºedintele „Asociaþiei Uniu-
nea Generalã a Romilor din România” sau în lipsa lui de primul vicepreºedinte
sau membrii delegaþi de consiliu.

Hotãrârile se iau cu majoritate de voturi exprimate prin vot secret, prin
aclamaþiuni sau ridicare de mâini. Ele se consemneazã în procesul-verbal de
ºedinþã semnat de preºedinte ºi secretarul adunãrii ºi contrasemnat de 4 mem-
bri asistenþi din adunare.

CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie

Art.26 Se compune din 15 membri titulari ºi 4 supleanþi.
Art.27 Consiliul se alege de adunarea generalã ordinarã sau extraordinarã,

la expirarea mandatului sau în caz de descompletare cu mai mult de 8 mem-
bri titulari.

Art.28 Primul consiliu al „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din Ro-
mânia” este acela prevãzut în actul constitutiv ºi în acest statut ºi e format din
urmãtoarele persoane:

1. Gh. Niculescu, preºedinte activ ºi voievod al romilor
2. Niculae Niculescu, prim-vicepreºedinte ºi secretar general
3. Nicolae ªt. Ionescu, vicepreºedinte
4. Duþan Vasile, consilier, casier central
5. Ioan Dumitrescu, consilier
6. Radu Neacºu, consilier
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7. Stan Ionescu, consilier
8. Radu Gh. Radu
9. Ioan Constantinescu
10. Ioan Stãnescu
11. Ioan Gh. Constantinescu
12. ªtefan Alexandrescu
13. Ioan Albescu
14. Marin Verdeº
15. Gh. Udrea

Consilieri supleanþi

Gh. Ionescu, Grigore Niculae, Nae Abagiu, Dumitru Iordache, Neculae Boji.

Art.29 Acest consiliu nu se poate schimba de adunarea generalã timp de 5
ani ºi cu drept de prelungire pe alþi 5 ani.

Art.30 Hotãrârile consiliului se iau cu majoritate de voturi a nr. de membri
prezenþi convocaþi.

Art.31 Comitetul de direcþie numeºte ºi revocã fãrã preaviz pe funcþionari,
adunarea generalã fixându-le ºi salariile.

Comitetul de direcþie

Art.32 Consiliul de administraþie alege din sânul ei 4 membri activi, care
împreunã cu preºedintele constituie comitetul de direcþie.

Art.33 Comitetul de direcþie are depline puteri, ca ºi consiliul. El este sufle-
tul consiliului ºi deciziunile sale sunt executorii imediat. Hotãrârile comitetu-
lui de direcþie se iau cu majoritate de 3 voturi.

Art.34 Primul comitet a fost ales cu drept de prelungire pe alþi 5 ani ºi este
compus din :

1. Gh. Niculescu, preºedinte activ ºi voievod al romilor
2. Niculae Niculescu, prim-vicepreºedinte ºi secretar general
3. Nicolae ªt. Ionescu, vicepreºedinte
4. Duþan Vasile, consilier, casier central
5. Radu Neacºu

Comisia cenzorilor

Art.35 Comisia Cenzorilor se compune din 3 cenzori titulari ºi 3 cenzori
supleanþi. Cenzorii titulari sunt d-nii Petre Stãnescu, Nicolae Constantinescu
ºi Petre Dumitrescu. Cenzorii supleanþi sunt d-nii Nicolae Alexandrescu, Nae
Cocoº ºi Niculescu Grigore.

Art.36 Ei sunt aleºi de adunarea generalã ºi mandatul lor nu durezã decât
un an. Pot fi însã realeºi de adunare. Cenzorii supleanþi îi înlocuiesc pe cei ti-
tulari când comisia nu se poate completa.

Art.37 Consiliul se convoacã de cãtre preºedinte cel puþin o datã pe lunã,
pentru a fi pus în curent cu cele hotãrâte ºi executate de comitetul de direcþie.
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Art.38 Membrul care va lipsi nemotivat de la 3 ºedinþe poate fi exclus de
preºedinte.

Art.39 Supleanþii înlocuiesc cu aceleaºi puteri pe titulari ori de câte ori
consiliul nu se poate completa.

Art.40 Când consiliul se descompleteazã cu mai mult de 8 membri, se pro-
cedeazã la o nouã alegere de membri, dupã normele arãtate în regulament.

Art.41 Consiliul de direcþie e rãspunzãtor dacã aduce rea credinþã intere-
selor „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”.

Art.42 Cenzorii sau cenzorii supleanþi sunt însãrcinaþi cu întreg controlul
gestiunii consiliului, al consilierilor de la filiale ºi casierului central, ori de câte
ori cred necesar ºi cel puþin o datã pe lunã. Observaþiile lor se consemneazã
într-un registru special ºi se executã de secretarul general.

Reprezentarea

Art.43 „Asociaþia  Uniunea Generalã a Romilor din România” are ca simbol
la orice manifestare solemnã un drapel cu o broderie alegoricã.

Art.44 În justiþie, precum ºi înaintea oricãrei autoritãþi administrative, finan-
ciare etc, „Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România” va fi reprezen-
tatã de regulã prin preºedinte sau, în lipsa lui, de primul vicepreºedinte. Ei pot
delega pe un membru din consiliu a se prezenta înaintea tuturor autoritãþilor.
Delegaþia va fi semnatã de preºedinte ºi de secretarul general.

Dizolvarea

Art.45 În caz de disolvare din orice motive s-ar produce a Asociaþiei Uniu-
nii, se va proceda conform persoanei juridice.

Art.46 Gh. Niculescu, preºedintele Asociaþiei Uniunii, are însã dreptul de
a-ºi retrage sumele avansate pânã la constituirea Asociaþiei Uniunii din înca-
sãrile treptate ce se vor face pe baza actelor justificative aflate la dosar.

Despre ajutoare

Art.47 Membrii înscriºi la „Asociaþia Uniunii Generale” în regulã cu plata
cotizaþiilor au drept la ajutor în caz de boalã. Aceste ajutoare se dau numai du-
pã avizul medicilor „Asociaþiei Uniunii Generale”. De asemenea, vor avea
drept la ajutor femeile rome în caz de naºteri, decesuri în familie, care ajutoare
vor fi desemnate de Consiliul de Administraþie, precum ºi cotele obligatorii în
fiecare caz în parte.

Art.48 „Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din România” nu face opera-
þii de împrumuturi, ci numai de ajutorare.

Art.49 Nici un ajutor nu se va acorda de Centralã sau Filiale mai înainte de
trecerea unui an ºi numai  pentru membrii în curent cu plata cotizaþiilor de la
data punerii în aplicare a prezentului Statut ºi Regulament.
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Dispoziþii tranzitorii

Art.50 Recunoaºtem ca membrii onorifici ai Asociaþiei Uniunii urmãtoarele
persoane: I.P.S.S. Patriarh dr. Miron Cristea, d-nii miniºtri de interne, ai muncii
ºi de justiþie, dl. Stelian Popescu, marele român ºi director al ziarului „Univer-
sul”, dl. ªtefan Brãiloiu, prim-preºedinte al Tribunalului Ilfov, dl. primar gene-
ral al municipiului Bucureºti, dl. prefect de poliþie, dl. prefect al judeþului Ilfov,
Domniþa Belcineanu, ca fondator ºi preºedinte al secþiei feminine, dl. Costea
Mottea, preºedinte judeþul Târnava Mare, dl. Marin Simion, preºedinte judeþul
Dolj, dl. Neacºu Radu, reprezentantul organizaþiei judeþene Ilfov.

Art.51 Alegem cu unanimitate de voturi ca preºedinte de onoare pe I.P.S.S.
Patriarhul dr. Miron Cristea.

Art.52 Pânã la constituirea „Asociaþiei Uniunii Generale” au aderat urmã-
toarele filiale: filiala judeþului Brãila, filiala judeþului Ilfov, filiala judeþului
Dolj, filiala judeþului Muscel, organizaþiile din Ardeal, Criºana, Târnava.

Art.53 Pânã la întocmirea regulamentului, deciziile comitetului de direcþie,
date în spiritul acestui statut, au putere obligatorie între membrii „Asociaþiei
Uniunii  Generale”. Regulamentul întocmit se va putea supune adunãrii gene-
rale pentru aprobare.

Art.54 Membrii care se vor înscrie la aceastã Asociaþie nu pot face parte din
vreo altã organizaþie privitoare la romi.

Art.55 Preºedintele ºi secretarul general nu pot fi demiºi decât de adunarea
generalã, care în aceste cazuri trebuie sã întruneascã 80% din numãrul de
înscriºi în „Asociaþia Uniunii Generale”.

Art.56 Pe baza acestui statut, comitetul de direcþie va putea organiza în
Capitalã o grupare a femeilor rome care va lucra cu concursul unui Comitet
feminin, dar cu aprobarea ºi sub auspiciile comitetului central.

Art.57 Toate fondurile secþiei feminine se vor vãrsa la caseria comitetului
central.

Gh. Niculescu, Niculae Niculescu, Duþan Vasile, Nicolae ªt. Ionescu, Ioan
Dumitrescu, Radu Neacºu, Stan Ionescu, Radu Gheorghe Radu, Ioan Constan-
tinescu, Ioan Stãnescu, I.Gh. Contantinescu, ªtefan Alexandrescu, Ioan Albes-
cu, Marin Verdeº, Gh. Udrea

*

REGULAMENT

Art.1 Prin membrii fruntaºi ai comitetului „Asociaþiei Uniunii  Generale a
Romilor din România” se înþeleg: preºedintele activ, primul vicepreºedinte, vi-
cepreºedinþii, consilierii, cenzorii.

Art.2 Nu  pot face parte din comitet decât numai persoane rome de origine,
cu excepþia membrilor onorifici ºi donatori ºi a acelora care s-au constatat cã
lucreazã pentru propãºirea Asociaþiei. Aceºtia din urmã categorie nu pot face
parte decât numai în calitate de „membri onorifici”.
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Art.3 Preºedintele, chiar trãdat de membrii din comitet, nu poate fi degra-
dat de drepturile sale de fondator ºi conducãtor decât numai când se va cere
adunãrii generale extraordinare, care va trebui sã întruneascã conform statu-
tului 80% din membrii la curent cu cotizaþia ºi având hotãrâre de 50% plus din
majoritate.

Art.4 Nici o Asociaþie de romi nu poate activa în numele „Asociaþiei Uniu-
nii Generale a Romilor din România”, fãrã ca aceasta sã aibã un proces-verbal
de afiliere ºi o prealabilã împuternicire din partea comitetului de direcþie a
„Asociaþiei Uniunii Generale”.

Art.5 Preºedinþii filialelor Asociaþiei din întreaga þarã se considerã de drept
membri în comitetul central al „Asociaþiei Uniunii”.

Art.6 De la data publicãrii „persoanei juridice” a „Asociaþiei Uniunii Gene-
rale a Romilor din România”, a Statutului ºi a prezentului Regulament se va
urma cu scripte, contabiliceºte, cu registre în regulã ºi se va lucra dupã statut
ºi regulament în privinþa fondurilor ºi lucrãrilor în general.

Art.7 Organizaþia femininã a „Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din
România” va activa sub conducerea unui comitet feminin, care va fi pus sub
direcþia  de ordonare a comitetului de direcþie a „Asociaþiei Uniunii”.

Art.8 În limitele posibilitãþilor, se va interveni ca „Asociaþia Uniunea Gene-
ralã a Romilor din România” sã fie trecutã ca „persoanã  moralã” prin Camerã
ºi Senat.

Art.9 Taxele pentru membrii „Asociaþia Uniunea Generale a Romilor din
România”sunt:

Taxa înscriere.......................................lei
Taxa lunarã...........................................lei
Cartea de membru, statut, insigna......lei
Taxa înmormântare............................ ..lei
Art.10 Nu vor beneficia de articolele din statut ºi regulament decât numai

membrii la curent cu cotizaþiile ºi aceasta dupã o vechime de 1 an.
Art.11 Nici o filialã a „Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din România”

nu va putea þine congrese, festivaluri, serbãri etc fãrã avizul comitetului de
direcþie, contrariu va suferi rigorile statutului.

Art12. Toþi membrii activi ai „Asociaþiei Uniuniea Generalã a Romilor din
România” vor cãuta ca în toate împrejurãrile sã dea dovadã de bun-simþ, sã fie
ordonaþi ºi sã respecte ordinele emanate atât de la comitetul central, cât ºi la
filiale. Cei ce vor gãsi cã sunt în contrazicere cu acest articol li se aplicã întâi
un aviz, iar apoi excluderea din Asociaþie sau filiale. Acest articol priveºte ºi
pe membrii filialelor.

Art.13 Patronul „Asociaþiei Uniuniea Generalã a Romilor din România” va fi
Sfântul Gheorghe, care se va serba în fiecare an, dupã un program stabilit de co-
mitetul de direcþie, iar serviciul religios se va oficia în orice bisericã din Capitalã.

Art.14 Asociaþia va putea da în fiecare an un bal ºi o serbare, unde fiecare
membru este obligat a lua un bilet de serbare ºi unul de bal; taxa va fi stabili-
tã de consiliul de administraþie.

Art.15 Acest statut ºi regulament s-a votat în Adunarea generalã ºi se pune
în aplicare pe data de 1 ianuarie 1935 ºi se poate modifica ºi revizui dupã cere-
rea a 100 membri la curent cu plata cotizaþiei.
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[ANEXA 1]

Tribunalul Ilfov, secþia I, C.C.

Extras

În conformitate cu art. 93 din legea persoanei juridice, prin sentinþa acestui
Tribunal, cu nr. 117 din 30 noiembrie  1934, s-a acordat personalitate juridicã
„Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din România”, cu sediul în Bucureºti,
Piaþa Sf. Anton 10, asociaþie care are urmãtorul consiliu de administraþie: pre-
ºedinte activ Gh. Niculescu, prim-vicepreºedinte ºi secretarul general Niculae
Niculescu, vicepreºedinte Nicolae ªt. Ionescu, casier central Duþan Vasile; con-
silieri: Ioan Dumitrescu, Radu Neacºu, Stan Ionescu, Radu Gh. Radu, Ioan Con-
stantinescu, Ioan Stãnescu, Ioan Gh. Constantinescu, ªtefan Alexandrescu,
Ioan Albescu, Marin Verdeº, Gh. Udrea.

Grefa Tribunalului Ilfov, secþia I, C.C.
Atestã prezentul extras, pentru a se publica în ziarul „Universul”

Grefier(ss) I. Andreescu

No. 85.195, Dosar no. 5337 din 11 decembrie 1934

[ANEXA 2]

Extras din procesul-verbal extraordinar þinut la Bucureºti cu delegaþii
din Ardeal în zilele de 16 ºi 17 februarie 1935

Ambele ºedinþe au fost prezidate de dl. Gh. Niculescu, voievod ºi preºe-
dinte general al „Asociaþiei Generale a Romilor din România”, asistat de dl. N.
Niculescu, secretar general, împreunã cu comitetul central.

În urma discuþiunilor urmate, pro ºi contra, s-a cãzut de acord ºi s-a auten-
tificat de centru demnitãþile reprezentanþilor filialelor din Ardeal, dupã cum
urmeazã:

– Andrei Zima din Blaj, preºedintele activ al Ardealului
– Anton Zorilã din Sibiu, preºedintele organizator al Ardealului
– C. Braºoveanu din Sibiu, vicepreºedinte la centru
– N. Lazãr, vicepreºedinte al Ardealului
– A. Bunaci, preºedinte al judeþului Târnava Micã
– N. Velþan, preºedinte organizator al judeþului Târnava Micã
– N. Banu, preºedintele plãºii Agnita

Drept care s-a încheiat  prezentul proces-verbal, urmând semnãturile proprii.

Bucureºti, 16-17 martie 1935

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.28-44)
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[1] Adãugat, scris de mânã: „Statute aparþinând d-lui Gabriel Marinescu, Prefect al Poliþiei
Municipiului Bucureºti, admis ca membru onorific în Asociaþie pe ziua de 1 ianuarie
1935”.

53
Poliþia oraºului T. Severin 
Nr. 453 din 13 august 1934

Cãtre Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova

[Raport]

Avem onoare a raporta cã în ziua de 12 august a.c., în grãdina Tomescu
„Cãrbunaru”, pendinte de acest oraº, a avut loc o serbare câmpeneascã organi-
zatã de Uniunea Generalã a Romilor din Bucureºti, filiala Mehedinþi, sub pre-
zidenþia d-lui G. Niculescu, preºedinte activ al uniunii, ºi sub patronajul d-lui
deputat M. Vârvoreanu[1].

A început la orele 3 1/2 p.m. ºi au luat parte circa 540-500 romi din
Mehednþi.

Dl. Lenghescu I.[2], membru în aceastã uniune, vorbeºte în numele preºe-
dintelui ºi în puþine cuvinte aratã însemnãtatea înfiinþãrii acestei uniuni ºi
progresul pe care l-a fãcut aceastã uniune din anul 1933, data înfiinþãrii, ºi
pânã în prezent.

Dl. Marin Simion, preºedintele romilor din Oltenia, mulþumeºte d-lui de-
putat Marius Vârvoreanu pentru bunãvoinþa ce a avut-o de a veni ºi asista la
aceste serbãri. D-sa roagã pe dl. deputat ca atunci când va fi în parlament sã-ºi
aducã aminte ºi de aceºti nenorociþi de romi, ca sã fie împroprietãriþi, asigu-
rându-l pe dl. Vârvoreanu, ca ºi autoritãþile, cã de azi înainte toþi romii din Ro-
mânia se vor face oameni de treabã. Roagã totodatã pe dl. comandant al
Legiunii de Jandarmi Mehedinþi ca sã dea voie tuturor romilor meseriaºi care
umblã prin satele din judeþul Mehedinþi sã-ºi poatã vinde marfa produsã de ei
ºi sã nu fie stingheriþi de jandarmi.

Dl. deputat Marius Vârvoreanu mulþumeºte vorbitorilor, asigurându-i cã va
cãuta pe cât va fi posibil spre a satisface drepturile romilor din judeþul Mehe-
dinþi, spunându-le totodatã cã se simte foarte satisfãcut cã vede în aceasta
romii un popor de solidarizare, ºi are convingerea cã în scurt timp ei îºi vor
schimba ideile avute pânã în prezent.

Ca final a urmat o micã piesã de teatru ºi câteva recitãri de poezii.
La ora 8 seara dl. deputat Vârvoreanu a pãrãsit foarte satisfãcut grãdina To-

mescu ºi serbarea a luat sfârºit în liniºte.

ªeful poliþiei
Bãtãneanu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.80)
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[1] Încã de la începutul lunii august, comitetele din Oltenia ale Uniunii Generale a Romilor
ºi cele ale Asociaþiilor de romi au hotãrât afilierea la Uniunea Generalã (cf. Arh.St.Bucu-
reºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.75). În acelaºi timp, Lãzuricã a fost
îndepãrtat de la conducere de Gheorghe Niculescu, care s-a proclamat „preºedinte activ ºi
voievod al romilor din România”.
[2] De fapt este vorba de N. Lenghescu-Clei (Cley), apropiat al lui Gh. Niculescu, devenit
peste puþin timp redactorul gazetei „Glasul romilor” ºi semnatar al articolului de fond din
primul numãr (textul este reprodus în vol. Minoritãþile naþionale din România, III, 1931-
1938, coord. I. Scurtu, Bucureºti, Arhivele Naþionale ale României, 1999, p.267). N. Len-
ghescu este ºi autorul Marºului romilor (muzicã ºi versuri), publicat în „Gazeta romilor”,
VI, 1940, nr. 14 (aprilie), p.3.

54
Patriarhia Românã
Consiliul Central Bisericesc
Bucureºti, strada Matei Millo 10, etaj III
Nr. 7474/7 septembrie 1934

Domnule Prefect, 

Sub auspiciile ºi cu sprijinul moral ºi material al Sfintei Noastre Patriarhii
s-a organizat, cu sediul în Bucureºti, Uniunea Generalã a Romilor din Româ-
nia, cu scopul, între altele, de a îndruma spre o viaþã moralã ºi religioasã pe
toþi romii din þarã.

Uniunea, în adunarea de constituire, ºi-a ales comitetul ºi a votat statutul,
a cerut ºi obþinut autentificarea statutelor ºi a fãcut formalitãþile pentru obþi-
nerea persoanei juridice prin Tribunal.

În vederea organizãrii ºi strângerii în aceeaºi uniune a tuturor romilor ºi a
tuturor asociaþilor de romi din România, câtorva iniþiaþi care s-au bucurat de
încrederea organelor bisericeºti li s-a acordat prin Sfânta Arhiepiscopie a Bu-
cureºtilor titlul ºi cartea de misionar. Aceºtia ºi-au luat sarcina de a propaga
printre romi ideea de a se organiza ºi de a-i îndruma la o viaþã creºtinã ºi reli-
gioasã pe baza învãþãturilor morale ale Bisericii noastre creºtine ºi româneºti.

Unii însã dintre cei ce s-au bucurat de încrederea noastrã au început a
propaga dezbinarea între romi, punându-se în slujba unor interese strãine de
scopul sus-zisei Uniuni ºi contrare ideii sprijinite de Biserica noastrã, lucru
care ne-a deteminat sã le retragem cãrþile ºi titlul de misionari. Aceºtia sunt:
Gh. Niculescu, Nicolae Niculescu ºi Constantin Alexandrescu, toþi cu domi-
ciliul în Bucureºti, Piaþa de flori Sf. Anton 10.

Vã rugãm sã citaþi pe aceºtia ºi sã le puneþi în vedere sã depunã la organele
poliþieneºti cãrþile de misionar ce li s-au eliberat de Sfânta Arhiepiscopie a Bu-
cureºtiului, de care se prevaleazã aceºtia.

Totodatã, Uniunea Generalã a Romilor din România, prin adresa nr. 1021
din 6 august a.c., ne roagã sã intervenim la dvs. pentru ca sã se facã cercetãri
prin organele poliþieneºti, cine a semnat ºi a rãspândit alãturatul manifest, în
care figureazã ca preºedinte al Uniunii pretinsul arhimandrit Calinic I. Popp
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ªerboianu, întrucât Uniunea contestã cã ar avea vreo cunoºtinþã de aceste sem-
nãturi sau cã ar avea vreo legãturã cu aceastã persoanã.

Rezultatul acestor cercetãri, împreunã cu cãrþile depuse, vã rugãm sã bine-
voiþi a dispune sã ni se înainteze cât se poate de în grabã.

Primiþi, vã rugãm, asigurarea deosebitei noastre consideraþiuni ºi Arhiereºti
Binecuvântãri.

Preºedinte                                                                                            Referent
[indescifrabil]                                                                            [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.79)

55
UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA

Fraþi romi!

În ziua de 9 sepembrie 1934 se va þine în Sibiu, în sala ºi grãdina „Thalia”,

CONGRESUL  GENERAL
al romilor din judeþul ºi oraºul Sibiu, împreunat cu

Serbarea Sfinþirii Drapelului,
Sub patronajul d-lui Prefect al judeþului Sibiu,

d-lui Primar al Municipiului Sibiu, 
d-lui Prim Preºedinte al Tribunalului, d-lui Prim Procuror ºi

d-lui Chestor de Poliþie

Naºii drapelului vor fi: I.P.S.Sa Mitropolitul dr. Nicolae Bãlan ºi I.P.S.Sa
Mitropolitul dr. Vasile Suciu.

Vã chemãm stãruitor sã participaþi la aceastã mare adunare în numãr cât
mai mare ºi cu curajul oamenilor ce nu au nimic ce sã-ºi impute, ca cetãþeni
dornici de o viaþã nouã, înfruntând vitregia vremurilor grele.

Facem un apel cãlduros cãtre toþi romii care au parvenit prin muncã ºi
abnegaþie sã nu-ºi renege neamul, ci sã vie în mijlocul nostru, încurajându-ne,
iubindu-ne, ca o chemare a sângelui.

Fraþi romi!

Trãim de veacuri pe pãmântul ospitalier al þãrii româneºti, pe care-l iubim
ca pe însuºi trupul ºi sufletul nostru.

Din neamul romilor sau al þiganilor, cum ni se spune, n-au ieºit niciodatã
trãdãtori ºi vânzãtori de þarã; nu au fãcut comploturi contra nici unei autoritãþi
de stat ºi nu au fraternizat cu nici un vrãjmaº al neamului românesc.

Ne-am jertfit ºi noi pentru aceastã Românie Mare; i-am dat oameni de sea-
mã pe care istoria-i aminteºte cu recunoºtinþã ºi – dupã putinþã –, ne îndepli-
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nim toate datoriile de cetãþeni; totuºi nici un alt neam nu este mai umilit, mai
urgisit ºi mai dispreþuit, mai nebãgat în seamã ºi amãrât ca neamul nostru
þigãnesc.

Pentru a arãta lumii întregi cã dorim o soartã mai bunã ºi nu meritãm atâta
dispreþ, am luat iniþiativa þinerii acestui congres, ca sã ascultaþi pe reprezen-
tanþii voºtri cei mai calificaþi, aleºi din clasa intelectualã, care vã vor arãta care
sunt necazurile voastre, cine sunteþi ºi ce puteþi voi.

Preºedinþii Uniunii Generale a Romilor din România
Arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu
G.A. Lãzuricã, publicist
Gheorghe Niculescu, mare comerciant  

Preºedintele filialei Sibiu
Const. C. Braºoveanu, Sibiu, str. ªarpelui nr. 2b

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.90)

56
12 septembrie 1934

Stimate Domnule Niculescu, 

Cred cã aveþi cunoºtinþã, ca ºi toþi cei din þara româneascã, de acþiunea
întreprinsã de mine în anul 1933, când pentru întâia oarã am luat iniþiativa
unei asociaþii generale a tuturor romilor din þarã. În programul meu publicat
atunci, ca ºi în statute, am exclus chestiunile religioase ºi politice, interesân-
du-mã numai de chestia culturalã ºi economicã, singurele de care avem ne-
voie, cãci cu celelalte se ocupã politicienii ºi biserica.

Cum ar fi posibil ca o minte ca a mea, care  ºtie cã noi avem romi de toate
confesiunile, sã vie sã arunce vrajbã religioasã între fraþii de acelaºi sânge?

Aceasta a trecut numai prin capul acelui Lãzãrescu, trepãduº electoral ºi
om fãrã nici un simþ moral, care m-a indus în eroare, luându-l ca colaborator
timp de numai 2 sãptãmâni ºi de care m-am lepãdat imediat. Totuºi, în dis-
cuþiile avute cu el, a prins de la mine câte un crâmpei de vorbã, cãci – sincer
cum am fost întotdeauna – i-am spus cã nu stau  bine cu  Sfânta Patriarhie ºi cã
mã bãnuieºte cã aº fi catolic, mai ales cã pe cartea mea publicatã în franþuzeº-
te stã scris cã sunt profesor la Seminarul Unit din Blaj. Or, nimeni nu ºtie de
ce am fãcut aceasta, ºi nici nu vreau sã o spun nimãnui.

ªiret ºi venal din nãscare, s-a dus la Sfânta Patriarhie ºi, gãsind acolo ºi
oameni porniþi contra mea, le-a spus cã scopul meu nu e altul decât a trece la
catolicism pe toþi romii din þarã. Ticãloºia lui a gãsit rãsunet la Sfânta Patri-
arhie, care cu banii bieþilor preoþi i-a tipãrit manifeste insultãtoare împotriva
mea, statute etc, plus banii peºin luaþi de el ºi care cu totul, dupã spusa lui, se
ridicã la 140.000 lei.
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Din înalt îndemn a înfiinþat Uniunea romilor spre a-mi sta mie în coastã;
s-au fãcut  intervenþii scrise confidenþial la diverse autoritãþi; mi s-a fãcut con-
testaþie de el ºi n-a rãmas individ la care sã nu mã insulte ºi sã-l îndemne a
scrie Sfintei Patriarhii petiþii ºi anonime contra mea.

În setea lui dupã bani nemunciþi, a aflat de d-voastrã, fraþii Niculescu, ne-
gustori cinstiþi ºi oameni cu fricã de Dumnezeu. V-a atras de partea lui ºi i-aþi în-
deplinit toate voile, dupã câte sunt informat, ajungând pânã a-ºi da demisia din
preºedinte în favoarea d-voastrã, numai ca sã-i faceþi pe plac ºi sã stoarcã bani.

Pe oameni ca pãrintele Dron, care mi-era vechi ºi bun prieten, cât ºi pe ve-
nerabilii pãrinþi de la Consiliul Central Bisericesc, atât i-a vrãjit cu minciunile
lui, încât i-a amestecat într-o chestiune de care întotdeauna au fost ºi sunt
strãini, pe care nu o înþeleg ºi nici nu o simt. S-au pus bani la dispoziþia lui ºi
toate armele neleale, dar Dumnezeu cel sfânt ºi drept a cãutat ºi la inima mea
curatã ºi la jertfa dezinteresatã fãcutã ºi l-a adus în starea de a fi îndepãrtat de
la favorurile Sfintei Patriarhii.

În ticãloºia lui ºi amnezia tuturor intruºilor, crezând cã eu sunt plãmãdit
din aceleaºi elemente murdare ca ºi el, m-am pomenit cã vine la mine cu câþi-
va romi ºi cãzând în genunchi mi-a cerut iertare, rugându-mã sã-l primesc din
nou în asociaþie, iar el mi-a pus la dispoziþie toate hârtiile date lui de I.P.S.
Patriarhul ºi alte autoritãþi.

I-am detestat purtarea ºi venalitatea, iar el a primit afrontul fãrã nici o re-
muºcare de conºtiinþã. Ca sã sperie Sfânta Patriarhie a publicat în ziare cã s-a
împãcat cu mine (ceea ce nu este adevãrat) ºi m-a fãcut a înþelege c-ar fi bine sã
apelãm la alþii..., la alte confesiuni. Am tãcut ca un peºte; am luat hârtiile, din
care am fotografiat numai alãturatele „cãrþi de misionar”, pe care vi le trimit
d-voastrã, spre a convinge ºi arãta ºi Sfintei Patriarhii cine este omul cu care a
lucrat pânã acum. Eu sunt prea bun român ºi-mi iubesc biserica strãmoºeascã,
neîndrãznind a sufla nici o vorbã de rãu, nici împotriva instituþiei, nici a
Stãpânului meu bisericesc, cãci sunt mâncat de ticãloºii de altãdatã.

Originalele sunt încã la mine, i-am dat adeverinþã de restituire. Vi le-am
trimis pe acestea, ca sã vã cunoaºteþi omul cu care aþi lucrat. Dumnezeu vrea
ca ogorul sã se cureþe de neghini. Puteþi face cu acestea ce veþi voi.

Cu cele mai distinse salutãri
Arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu,
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.85-87)
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57
România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã                               Cluj, la 16 septembrie 1934
No. 20.034/1934

Domnule Director General, 

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 9 septembrie a.c. a avut loc în oraºul
Sibiu congresul Uniunii Generale a Romilor, filiala Sibiu, la care au luat parte
circa 2500 persoane din oraºul ºi judeþul Sibiu, precum ºi delegaþi din diferite
judeþe[1].

De la orele 8 au început sã se adune în Piaþa Verzelor ºi la orele 11 au por-
nit din sus amintita piaþã spre grãdina cinematografului Thalia, unde s-a þinut
congresul, strãbãtând strãzile Regele Carol II, Avram Iancu, Piaþa Regele Ferdi-
nand ºi strada Regina Maria, în frunte cu preºedintele Uniunii Generale a Ro-
milor din România, Gogu Niculescu din Bucureºti.

La ora 12, dl. C. Braºoveanu, funcþionar la Administraþia Financiarã Sibiu,
declarã congresul deschis, urmând serviciul divin la care s-au sfinþit steagurile
delegaþilor din judeþul Sibiu, în numãr de 36. Urmeazã þintuirea drapelului
Uniunii Generale a Romilor filiala judeþului Sibiu, naºul fiind I.P.S.S. Mitropo-
litul dr. Nicolae Bãlan, reprezentat fiind prin protopopul Cioran, ºi I.P.S.S. Mi-
tropolitul Vasile Suciu de la Blaj, reprezentat prin preotul Macavei, bãtând fie-
care câte un cui în drapel.

Dupã celebrarea serviciului divin a luat cuvântul protopopul Scorobet din
Sibiu, care face un mic istoric al romilor (þiganilor), spunând cã acest neam a
fost prigonit de sute de ani de toate popoarele, fiind nevoit sã se dedea la dife-
rite nelegiuiri ºi cã aici în România se poate dezvolta pe cale socialã, intelec-
tualã ºi moralã, apropiindu-se mult de neamul românesc.

Urmeazã preotul canonic dr. Macavei, care de asemenea face un scurt
istoric al romilor, spunând între altele cã ei nu sunt un neam fãrã tradiþie, se
trag din Asia, fiind un popor internaþional care de prezent nu are patrie, deoa-
rece n-au stabilitate, având însã ceva comun cu poporul românesc, ºi anume
tipul, limba, tradiþia, obiceiurile ºi puterea de rezistenþã, fiind un popor artis-
tic ºi idealist ºi cã miºcarea lor de azi trebuie sã fie creºtineascã, la care trebuie
sã contribuim cu toþii.

Urmeazã dr. Nicolae Bãrbat, care în numele guvernului salutã pe congre-
siºti spunând cã miºcarea romilor de azi este binevenitã ºi la timp, fãcând de
asemenea un mic istoric al romilor ardeleni, care au suferit sub fostele domi-
naþii în rând cu românii.

Urmeazã dl. dr. Moga, avocat din Sibiu, care salutã congresiºtii din partea
municipiului Sibiu, declarând cã aceastã adunare este o afirmare a neamului
romilor, care pânã azi au dus o viaþã de nomazi.

Urmeazã protopopul greco-catolic Togan din Sibiu, care de asemenea face
un mic istoric al romilor, spunând între altele cã sunt meseriaºi ºi artiºti buni,
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mai aratã cã dintre romi s-au ridicat oameni mari, ca generalul Bunaciu ºi alþii.
Preºedintele general al romilor din România, Gogu Niculescu din Bucu-

reºti, aduce laudã d-lui C. Braºoveanu din Sibiu, care a depus toate puterile
pentru buna reuºitã a congresului, spunând cã ei nu fac politicã, nu se consi-
derã minoritari, ci cer numai drepturile lor cuvenite, fiind ºi ei creºtini. Cere
participanþilor ca toate plângerile ce vor avea sã i se aducã la cunoºtinþã ca
apoi el sã le aducã mai departe la cunoºtinþa celor în drept.

Mai vorbesc Alexandru Miclãuº, Bunaciu, Latcu, Zima, Lenghescu secre-
tarul comitetului central din Bucureºti, delegatul centrului Braºov, Vasilescu,
delegatul judeþului Prahova, Marin Simion, delegatul Olteniei, Naftanailã Lazãr,
delegatul judeþului Fãgãraº, Moti, Titi Niculescu, vicepreºedinte al centrului
Bucureºti, care cer ca romii sã fie puºi în drepturile cuvenite ca ºi celelalte nea-
muri, cãci îndatoririle ºi le-au îndeplinit; ca serviciul militar, impozitul cãtre
stat ºi altele. Cer apoi celor de faþã ca toþi la un loc sã punã umãr la umãr ca sã
poatã sã-ºi ajungã scopul sã se organizeze pentru a putea face cãmine culturale,
iar copiii lor sã fie trimiºi la ºcoalã. Cer de asemenea celor cu viþiuri de a se lãsa
de ele, stârpindu-se odatã pentru totdeauna vagabondajul romilor, cãci numai
în felul acesta pot ajunge la rând cu cealaltã lume civilizatã.

Dl. C. Braºoveanu, funcþionar la Administraþia Financiarã Sibiu, a fost ales
preºedintele Uniunii Generale a Romilor din România, filiala Sibiu, formân-
du-se apoi comitetul în care au fost aleºi Miclãuº ºi Milan Bunaciu ca vicepre-
ºedinþi, Zorilã casier, N. Braºoveanu ºi Latcu secretari, Roth Carol, Miclãuº
Francisc ºi Zorilã Alexandru consilieri, Braºoveanu Ioan, Prosteanu Robert,
Dima Alexandru, Iosif Nistor ºi Iosif Racotã cenzori. Ca preºedintã de onoare
a fost aleasã doamna Bãlciuneanu din Craiova.

Congresul a luat sfârºit la ora 15 în cea mai perfectã ordine ºi liniºte.
Seara, la ora 23.30, a avut loc un concert dat de muzicanþi romi, în sala ci-

nematografului „Thalia”, urmat de dans, la care au participat un numãr de cir-
ca 500 de persoane.

Inspector de poliþie                                                                ªeful serviciului 
[indescifrabil]                                                                                     I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.82-84)

[1] Dintr-un alt document – referitor la acelaºi congres – aflãm despre participarea urmã-
torilor delegaþi, care au bãtut fiecare câte un cui în drapel: delegatul Reuniunii Sf. Maria;
Gogu Niculescu, din partea Uniunii Romilor, Bucureºti; dr. Bãrbat din partea Prefecturii
judeþului Sibiu; Stanciu din partea Reuniunii Meseriaºilor Români Sibiu; delegatul
Societãþii „Crucea Roºie” filiala Sibiu; delegatul Camerei de Comerþ ºi Industrie Sibiu;
Constantin Moga din partea municipiului Sibiu; delegatul Societãþii „Principele Mircea”;
delegatul Societãþii „Înfrãþirea” Sibiu; delegatul Societãþii „Andrei ªaguna”; delegatul So-
cietãþii de înmormântare „Ardealul” Sibiu; delegatul Societãþii „Vinicultura” Sibiu; Soci-
etatea „Restauranþilor, hotelierilor, comercianþilor ºi industriaºilor” Sibiu ºi alþi diferiþi de-
legaþi de judeþe din þarã ºi particulari (cf. Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos.
123/1933, f.99-100).
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Onor. Uniunea Generalã a Romilor, Bucureºti

Subsemnatul, Gh. Predescu, medic veterinar, domiciliat în Satu Mare, str.
N. Filipescu no. 22, fiind informat din gazete cã dl. G.A. Lãzãrescu zis Lãzã-
ricã nu mai este conducãtor al Uniunii Generale a Romilor din România încã
de la data de 18 mai a.c., ºi cum acest domn, pe la mjlocul lunii iunie a.c.,
când nu mai avea deja calitatea de conducãtor al Uniunii Romilor, a cutezat
sã mã ºantajeze, în faþa a 2 martori, în localul „Mircea” din Bucureºti, cu suma
de lei 2000 (douã mii), sub pretext cã mã va înscrie ca membru (suma de lei
2000 a reprezentat taxa de înscriere) în Uniune ºi cã îmi va trimite ulterior
chitanþa la Satu Mare, dimpreunã cu autorizaþia pentru a putea organiza ºi în
judeþul Satu Mare Uniunea Romilor ºi care autorizaþiune ºi chitanþã nu le-am
primit nici pânã în ziua de astãzi ºi nici rãspuns la cererea ce i-am dat-o cu
aceastã ocaziune, cu onoare vã rog sã binevoiþi ca aceastã faptã de escroc,
comisã de acest individ faþã de mine, sã fie publicatã în una sau mai multe
gazete din Capitalã pentru a fi cunoscut ºi mai bine la opinia publicã acest
domn Lãzãrescu, care în realitate nu-i decât un adevãrat escroc ºi meritã sã
fie pedepsit de cãtre justiþie.

Totodatã, vã rog sã binevoiþi a-mi da cuvenita autorizaþiune pentru organi-
zarea Uniunii ºi în judeþul Satu Mare, unde avem o sumedenie de aderenþi.

Rog a mi se trimite ºi statutele dimpreunã cu instrucþiunile lipsã pentru a
putea sã începem organizarea cât mai urgentã.

Primiþi, vã rog, stima ºi respectul meu deosebit ce vã pãstrez.

Gh. Predescu                                               Satu Mare, la 17 septembrie 1934

[Sus, în colþul paginii: „De la Uniunea Generalã a Romilor Sf. Anton 10, cu rugãmintea
de a da publicitãþii scrisoarea de mai jos. Secretar general N. Niculescu”]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.95).
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România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã                               Cluj, la 19 septembrie 1934
No. 20.217/1934

Domnule Director General, 

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 23 septembrie 1934 va avea loc în
oraºul Sighiºoara congresul romilor din judeþul Târnava Mare.

Alãturat înaintãm un exemplar din afiºul lansat cu aceastã ocazie.
Despre modul cum va decurge congresul vom raporta.

Inspector de poliþie                                                                ªeful serviciului
[indescifrabil]                                                                                       I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

[ANEXÃ]

Uniunea Romilor din România
Filiala judeþului Târnava Mare
Sediul: Sighiºoara, str. Eminescu 102

Uniunea Romilor din judeþul Târnava Mare cu onoare vã invitã a lua parte la
Congresul judeþean care va avea loc în ziua de 23 septembrie 1934 în oraºul Si-
ghiºoara (Sala oraºului), aceasta cu ocazia sfinþirii drapelului uniunii judeþene.

La acest congres vor lua parte, pe lângã autoritãþile judeþene, ºi marele
voievod al romilor ºi preºedintele activ al Uniunii Generale a Romilor din Ro-
mânia, dl. G. Niculescu, împreunã cu dl. N. Niculescu, secretar general al ro-
milor, ºi delegaþi ai romilor din întreaga þarã.

Serbarea va avea loc sub înaltul patronaj al d-lui dr. Victor ªtirbeþ, prefect
al judeþului, ºi al d-lui Aurel Moºora, primarul oraºului.

Programul serbãrii

1. La orele 8 a.m., adunarea tuturor romilor din întregul judeþ la sediul Uni-
unii din str. Eminescu no. 102 la preºedintele uniunii, dl. Nicolae Bãrãbaº.

2. La orele 10.30 a.m., plecarea in corpore la garã spre a face primirea mare-
lui voievod dl. G. Niculescu, care va fi însoþit de dl. secretar general, dl. N.
Niculescu, ºi delegaþii romilor din întreaga þarã.

3. De la garã, distinºii oaspeþi, împreunã cu autoritãþile judeþene, vor porni
spre sala oraºului, unde va avea loc congresul la orele 12 a.m.
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4. Dl. preºedinte al uniunii judeþene a romilor va deschide ºedinþa. Vor vor-
bi: dl. G. Niculescu, marele voievod al romilor din România ºi misionar al
Sfintei Patriarhii, dl. dr. Victor ªtirbeþ, prefectul judeþului, dl. Aurel Moºora,
primarul oraºului, ºi dl. protopop Emilian Stoica, din partea bisericii.

La orele 2 p.m. urmeazã baterea cuielor în drapel.
Seara de la orele 8 urmeazã dans pânã în zori.

Sighiºoara la 28 august 1934
Comitetul

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.85-86)

60
Regatul României
Ministerul Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirii Sociale
Direcþiunea Muncii
Calea Griviþei 64, Bucureºti II
Nr. 56.341/20 septembrie 1934

Domnule Prim-Preºedinte, 

Rãspunzând adresei dvs. nr. 55.577/1934, avem onoarea a vã face cunoscut
cã asupra cererii Uniuniii Generale a Romilor din România, cu sediul în Bucu-
reºti, de a fi recunoscutã persoanã juridicã, dãm aviz favorabil cu condiþia sã-ºi
schimbe titlul din „Uniunea Generalã a Romilor din România” în „Asociaþia
Uniunea Generalã a Romilor din România”, întrucât prin uniune se înþelege o
asociaþiune de persoane juridice, iar nu o asociaþiune de persoane fizice, cum
e cazul în speþã.

De asemenea, se va înlocui în tot cuprinsul statutului cuvântul „uniune”
prin cuvântul „asociaþie”.

Alãturat vã înapoiem actul constitutiv, statutele ºi o completare adusã
statutului, primite cu adresa dvs. sus menþionatã.

Director general
[indescifrabil]

D-lui Prim Preºedinte al Tribunalului Ilfov, secþia I c.c.

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.71)
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61
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Administraþiei de Stat
No. 9968-A/25 sept. 1934

Domnule Prefect,

În urma constatãrilor fãcute, Inspectoratul General al Jandarmeriei ne adu-
ce la cunoºtinþã prin raportul no. 12.478/1931, între altele, cã unele autoritãþi
administrative elibereazã îndeosebi la þiganii de prin alte judeþe buletine de
înscriere la biroul populaþiei ca cetãþeni ai comunei lor, când în realitate sunt
strãini de localitate, fãcând prin aceasta ca þiganii sã posede acte de legitimaþie
pe mai multe nume ºi din diferite comune, cu ajutorul cãrora se sustrag de la
adevãratul control al organelor respective.

Faþã de cele ce preced ºi pentru a se pune capãt acestei stãri de lucruri,
avem onoare a vã ruga sã luaþi mãsuri cu privire la modul necontrolat ºi uºor
cum se elibereazã de primãrii biletele de identitate ºi diferitele certificate, îngri-
jind ca autoritãþile comunale din acel judeþ sã nu mai elibereze asemenea acte
decât persoanelor bine cunoscute ºi care întrunesc condiþiunile cerute de lege.

Ministru                                                                                                  Director
Ion Inculeþ                                                                                      P.  Iliescu

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 101/1935, f.13)
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România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 20.988/26 septembrie 1934

Domnule Director General, 

Urmare raportului nostru nr. 20.217 din 19 sept. 1934, avem onoare a vã
raporta cã în ziua de 23 septembrie a.c. a avut loc la Sighiºoara o adunare a ro-
milor, care a decurs dupã cum urmeazã:

Între orele 8-9 au sosit delegaþi din diferite comune din judeþul Târnava
Mare ºi alte localitãþi, printre care ºi preºedintele general al romilor din Româ-
nia cu sediul la Bucureºti, dl. Gheorghe Niculescu.

La ora 11.30 s-a format cortegiul, compus din circa 500 persoane, la capã-
tul strãzii Regele Ferdinand, parcurgând strada pânã în Piaþa Unirii, unde a fost
construitã tribuna în vederea sfinþirii drapelului organizaþiei judeþene a romi-
lor din judeþul Târnava Mare.
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Din cauza timpului nefavorabil au trecut în sala oraºului. Acolo parohii or-
todocºi au þinut un serviciu divin, dupã care a urmat sfinþirea drapelului orga-
nizaþiei.

Dupã aceastã ceremonie, preotul Stoicovici Aurel a arãtat prin o scurtã
cuvântare cum membrii acestei organizaþii, care pânã în prezent au fost subju-
gaþi de toate popoarele, trebuie sã þinã cu demnitate ºi sfinþenie la pasul început.

Dl. Gheorghe Niculescu, preºedintele Uniunii Romilor din România, adu-
când salutul tuturor romilor din întreaga þarã, îndemnând pe cei de faþã ca sã þie
lanþ unul de altul cãci numai în aceastã formã vor ajunge la scopul dorit[1].

Dl. deputat Moºora Aurel, care a fost ºi naºul drapelului, prin o scurtã
cuvântare, le-a dorit ºi a propus fiecãrui rom sã se înscrie în organizaþie ºi sã
se închine drapelului sfinþit.

Urmeazã oratorii delegaþiilor strãine, ºi anume Braºoveanu, funcþionar la
Adm. Financiarã Sibiu[2], Lãzãruicã Naftanailã din Fãgãraº, Felþan Nicolae, în
numele plãºii Mediaº, N. Banu în numele plasei Agnita, [N.] Lenghescu, secre-
tarul general al Uniunii Romilor din România cu sediul la Bucureºti, Simion I.
[Marin], preºedintele organizaþiei romilor din Oltenia cu sediul la Craiova.
Aceºtia aduc salutul fiecãrui þinut al lor organizaþiei din Târnava Mare, arãtând
scopul organizãrii romilor, care este îmbunãtãþirea sorþii, îndemnând pe cei de
faþã la unire, loialitate, cinste ºi muncã pe cale dreaptã, cãci numai prin aceas-
ta vor ajunge la scopul dorit, cerând fiecãruia cã dacã are vreo doleanþã sã o
aducã la cunoºtinþa conducãtorilor, care la rândul lor vor interveni forurilor
competente ca sã li se satisfacã.

Totodatã au criticat pe fostul conducãtor al lor Lazãr Lãzãricã, despre care
unii spuneau cã nici nu este de naþia lor ºi cã este evreu ºi a lucrat numai în
detrimentul lor, înºelând în diferite rânduri pe preºedintele Gh. Niculescu cu
suma de 5000 lei, iar în urmã a înºelat pe un medic veterinar din Satu Mare cu
suma de 2000 lei, a cãrui reclamaþie a citit-o celor de faþã, aducând la cunoº-
tinþã cã sus-zisul individ a fost exclus din uniunea lor.

Numitul Moti Constantin, preºedintele organizaþiei de Târnava Mare cu se-
diul în Sighiºoara, prin o cuvântare scurtã în limba romilor, îndeamnã pe tot
ce este rom sã se înscrie în organizaþie ºi sã þinã laolaltã.

Se alege consiliul executiv ºi de administraþie al organizaþiei Târnava Mare
dupã cum urmeazã: 1. Moti Constantin preºedinte; 2. Felþan Nicolae preºedin-
te organizator; 3. Barabaº Nicolae preºedinte al plãºii Sighiºoara; 4. Ban Nico-
lae preºedinte al plãºii Agnita; 5. Lenghe I. preºedinte al plãºii Rupea. Cei trei
din urmã ºi membri în consiliul judeþean. Este ales cu aplauze dl. deputat Aurel
Moºora ca preºedinte de onoare.

Dupã baterea þintelor la drapel, congresul se terminã în liniºte la ora 2.45[3].

Inspector de poliþie                                                               ªeful serviciului
[indescifrabil]                                                                                   I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.89)
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[1] G. Niculescu a declarat totodatã cã nu va da „un pas înapoi ca doleanþele de emanci-
pare ºi redeºteptare a neamului rom sã fie împlinite” ºi cã nu va avea „un moment de odih-
nã pânã nu va vedea înfãptuit idealul urmãrit: redeºteptarea moralã, socialã ºi spiritualã a
romilor din România” (cf. „Glasul romilor”, I, 1934, nr. 1, 1-15 nov., p.2).
[2] C. Braºoveanu era preºedintele filialei romilor din Sibiu.
[3] Seara s-a organizat un spectacol artistic susþinut de balerina Ida Proºteanu ºi de þam-
balagiul A. Vidam din Sibiu.

63

Prefectura Poliþiei Municipiului Bucureºti                         28 septembrie 1934
Serv. Poliþiei Sociale

Cãtre Ministerul de Interne
Direcþia Administraþiei de Stat

La adresa dumneavoastrã nr. 9825 din 19 sept. 1934
Avem onoare a vã înapoia actul constitutiv ºi statutele Asociaþiei „Uniunea

Generalã a Romilor din România” cu sediul în Bucureºti, Piaþa Sf. Anton nr.
10, comunicându-vã cele ce urmeazã:

Utilitatea asociaþiei este o necesitate de prim ordin în vederea atingerii
scopului ºi programului fixat, ºi anume: emanciparea ºi redeºteptarea neamu-
lui de romi. 

Atât actul constitutiv, cât ºi statutele conþin toate dispoziþiile necesare pen-
tru a asigura realizarea scopului ºi buna administrare a fondurilor, fiind întoc-
mite în spiritul prevederilor ce se gãsesc cuprinse în Legea persoanelor juridice.

Asociaþia „Uniunea Generalã a Romilor din România” este în activitate de
la data constituirii în asociaþie, adicã 11 august 1934, þinând diferite congrese
în diverse regiuni din þarã.

Numele ºi prenumele persoanelor din consiliul de administraþie sunt cele
prevãzute în art. 28 din statute, toþi cetãþeni români, conform art. 29 din Con-
stituþie. Nici unul din membrii asociaþiei nu se gãseºte înregistrat la serviciul
fiºelor ºi cazierelor.

În cursul anului 1933 s-au fãcut douã încercãri pentru constituirea þiganilor
în asociaþie, ºi anume de cãtre pretinsul arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu,
sub denumirea de „Asociaþia Generalã a Þiganilor din România”, ºi de cãtre Gh.
A. Lãzãrescu zis Lãzuricã, sub denumirea de „Uniunea Generalã a Romilor din
România”, acesta din urmã încercând chiar sã obþinã personalitate juridicã aso-
ciaþiei de sub conducerea sa, însã întrucât aceastã asociaþie având printre mem-
bri ºi oameni de proastã reputaþie, s-a dat aviz nefavorabil cererii. Totuºi, aceas-
ta din urmã continuã sã lucreze ºi astãzi sub egida de persoanã juridicã (fãrã
însã sã o fi obþinut), încercând sã inducã în eroare autoritãþile ºi membrii asoci-
aþiei, asupra cãrora încearcã diferite sisteme de ºantaj[1].

În concluzie: cea de a treia încercare de a întruni într-o asociaþie de romi
sub denumirea de „Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România”,
având ca preºedinte pe dl. Gheorghe Niculescu, cunoscut comerciant, întrucât
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îndeplineºte toate condiþiile legale ºi având în vedere importanþa socialã a aso-
ciaþiei, prin realizarea scopului ce urmãreºte, dãm aviz favorabil cererii[2].

Prefect                                                                                  ªeful serviciului
Parizianu                                                                                       D. Dumitrescu

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.70; documentul este publi-
cat ºi în vol. Minoritãþile naþionale din România, III, 1931-1938, coord. I. Scurtu, Bucu-
reºti, Arhivele Naþionale ale României, 1999, p.266)

[1] În conformitate cu o notã aflatã la Prefectura Poliþiei Capitalei ºi publicatã în vol.
Minoritãþile naþionale din România, III, citat, p.270, liderii celor douã grupãri s-au împã-
cat, formând o singurã grupare, Uniunea Generalã a Romilor din România, Calinic ªerbo-
ianu fiind preºedinte activ iar G.A. Lãzãrescu preºedinte organizator. Un comitet de di-
recþie compus din prof. Niculai I. Sarru, Vasile Mureºanu, Apostol Matei, Borbely Ispas ºi
Niculae Gh. Lache, va secunda pe cei 2 preºedinþi. Despre acest lucru vezi ºi „Dimineaþa”,
XXX, 1934, sâmbãtã 8 septembrie, p.2
[2] Asociaþia, constituitã la 11 aprilie 1934, a fãcut pe lângã Tribunalul Ilfov demersurile
necesare pentru obþinerea personalitãþii juridice, în acest scop obþinând aviz favorabil atât
de la Prefectura Poliþiei Capitalei (prin documentul de mai sus), cât ºi de la Ministerul
Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale, cu nr. 56.341 din 20 septembrie 1934. 

64
Ministerul de Interne
Direcþiunea Administraþiei de Stat
Nr. 10.306-A/2 octombrie 1934

D-lui Prefect al Poliþiei Capitalei

Uniunea Generalã a Romilor din România, cu sediul în Bucureºti, Piaþa Sf.
Anton 10, ne face cunoscut cã dl. G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã a anunþat în numele
unei alte uniuni generale a romilor de sub conducerea sa o întrunire publicã,
în sala Tudor Coman din strada Ionescu-Tei 33, ºi cere interzicerea þinerii aces-
tei întruniri, deoarece nu existã o asemena uniune recunoscutã, sub conducerea
numitului.

Comunicându-vã cele ce preced ºi având în vedere cã atât Uniunea de sub
ºefia dlui G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã, cât ºi Uniunea Generalã a Romilor din Ro-
mânia, în speþã reclamantã, nu fac dovada cã au persoanã juridicã constituitã,
avem onoarea a vã ruga sã luaþi mãsuri pentru interzicerea oricãror întruniri a
unor asemenea uniuni.

Ministru                                                                                            Director
I. Inculeþ                                                                                    [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.74)
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65
România
Ministerul de Interne
Inspectoratul Regional de Poliþie Cernãuþi
No. 18.017 din 5 octombrie 1934

Domnule Director General, 

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 30 septembrie a.c., orele 15.45, a
avut loc în sala „Traian” din Rãdãuþi o adunare a romilor din judeþul Rãdãuþi,
la care au participat aproximativ 50 romi, în frunte cu preºedintele Uniunii Ro-
milor din România, Gh. Lãzuricã, preºedintele regional al romilor din Bucovi-
na Simeon Pântea ºi preºedintele jud. Rãdãuþi Petrea Dudulean.

D-l Simeon Pântea din Dorna-Cãndreni, preºedintele regional din Bucovi-
na, deschide adunarea mulþumind cãlduros asistenþei pentru prezenþã, spu-
nând cã datoritã preºedintelui Gh. Lãzuricã, care a muncit ºi munceºte în pre-
zent pentru romi, aceºtia îºi vor câºtiga drepturile pe care constituþia le acordã.
Se dã apoi cuvântul preº. judeþean, Petrea Dudulean, care asemenea aduce
mulþumiri asistenþei, cât ºi delegaþilor veniþi de la Bucureºti, care se strãduiesc
ºi se jertfesc fãrã cruþarea sãnãtãþii pentru dezrobirea acestui neam, care a ajuns
de ruºinea ºi batjocura celorlalte naþionalitãþi.

D-l Gh. Lãzuricã, preºedintele Uniunii Romilor din România, aratã câteva
date din istoria romilor. Spune cã romii se trag din India, iar la nãvãlirea mon-
golilor în India romii, care pe atunci se chemau „sgribþi”, s-au refugiat în
Spania, Persia ºi alte þãri. Spaniolii vãzându-se invadaþi de aceastã naþie strãinã
i-au gonit din Spania. De aci sgribþii au emigrat în Grecia. Grecii i-au denumit
„oameni murdari”, pe greceºte aþigan. Din acest cuvânt s-a format apoi denu-
mirea de þigan. Declarã cã þiganii sunt dinastici, disciplinaþi, ascultãtori ºi
departe de preocupãrile politice. În fine, aratã activitatea sa de pânã acum, în
scopul reorganizãrii romilor.

Se dã citire la douã telegrame omagiale, din care una este adresatã M.S.
Regelui ºi a doua Î.P.S. Patriarhului Miron Cristea.

Christofor Marcu, funcþionar la Primãria Rãdãuþi, preºedinte de onoare în
comitetul romilor din Rãdãuþi, spune cã deºi nu este rom, este însã om ºi ca
om þine de datoria sa sã cinsteascã umanitatea. Aratã cã romii sunt pãstrãtorii
datinilor ºi obiceiurilor românilor ºi de aceea trebuie respectaþi, dându-li-se
toatã cinstea cuvenitã.

La orele 16.30 adunarea s-a terminat în liniºte.
Alãturãm ºi câte un exemplar din manifestul ce s-a rãspândit cu ocazia

acestei adunãri.

Inspector regional                                                                 ªeful serviciului 
[indescifrabil]                                                                            [indescifrabil]

Domnului Director General al Poliþiei Bucureºti
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[ANEXÃ]

UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA

Stimate Domnule Preºedinte,
Domnilor Membri,

Uniunea Generalã a Romilor din România, în interval de un an ºi jumãtate,
a izbutit sã atragã prin activitatea sa intensã simpatia presei, a opiniei publice
ºi bunãvoinþa forurilor de stat ºi bisericeºti.

Aceasta pentru cã ne-am manifestat ordonat, cu demnitate, necãlcând pro-
gramul nostru prevãzut în statut: cultural, social ºi spiritual. Cele peste
douãzeci de mari adunãri organizate de noi, la care au participat mii de romi,
festivalurile artistice, concertele religioase ºi ºezãtorile culturale, au arãtat lu-
mii cã nu suntem un popor de lepãdat, cã avem mai multe calitãþi frumoase
decât defecte, ºi defectele nu lipsesc la nici o naþie.

Suntem peste un milion de suflete în þara româneascã, în aceastã sfântã
þarã, în care am trãit de peste 600 de ani, alãturi de fraþii români, luând parte
la necazurile ºi bucuriile lor. ªi suntem dinastici, patrioþi, creºtini, muzicanþi
renumiþi ºi meºteºugari buni. Nu suntem trãdãtori de þarã, nu duºmãnim pe
nimeni. Totuºi, eram priviþi ca cea din urmã clasã socialã, consideraþi mai pre-
jos ca gãgãuþii din Basarabia ºi tãtarii din Dobrogea.

Ne-am ridicat câþiva oameni de originã romã, fãrã sã ne renegãm neamul,
ca alãturi de dv., preºedinþi de provincii, de judeþe, de plãºi ºi de comune, sã
scoatem din întuneric pe fraþii noºtri, obiºnuind pe ceilalþi concetãþeni ai
þãrii sã ne socoteascã egali în drepturi ca ºi în îndatoriri, fãrã a mai fi huliþi
ca pânã acum.

Munca noastrã, strãduinþele noastre, nu vor fi zadarnice. Nu luptãm numai
pentru noi, ci ºi pentru copiii noºtri, care se vor bucura de eforturile noastre,
spunând: „Pãrinþii noºtri, bunicii noºtri, s-au ridicat pentru noi în anul de
graþie 1934, sub înþeleapta domnie a Regelui Carol II, formând o paginã glo-
rioasã în istoria poporului nostru”.

Domnule Preºedinte,
Domnilor Membri,

Noi nu vrem sã formãm o grupare minoritarã sau un partid politic. Departe
de noi acest gând, care ne-ar compromite pe vecie. Vrem însã ca strânºi în jurul
unui steag ridicat pentru emanciparea noastrã sã ne impunem ca cetãþeni,
trãind o viaþã nouã, pe un fãgaº mai luminos. Numai astfel vom putea face faþã
necazurilor noastre, cãci noi suferim mai mult sãrãcia ºi simþim ferocitatea
crizei economice care apasã peste popoare.

Voim sã ne ridicãm prin crearea de Atenee populare rome, grãdiniþe de
copii romi, conservatoare de muzicã pentru tinerii talentaþi romi, case de
citire, turnee artistice-culturale, tipãrituri de cãrþi despre originea, istoria,
emigraþia romilor, prin apariþia unui ziar al nostru. Cãci suntem singurii care
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n-avem un ziar propriu, cum au saºii, ungurii, rutenii, ruºii ºi bulgarii minori-
tari. Prin ziarul nostru putem sã ne arãtãm pãsurile ºi sã protestãm contra
nedreptãþilor.

Ce vã cerem în schimb? Vã cerem disciplinã, devotament, înþelepciune ºi
cinste, prea puþine sacrificii.

Vã rugãm stãruitor ºi cãlduros sã binevoiþi a proceda de urgenþã la organiza-
rea deplinã a romilor de sub preºedinþia d-voastrã (la judeþ, plasã, comunã, sec-
tor ºi cartier), formând comitete prin dresare de procese-verbale în dublu exem-
plar, din care unul ni-l veþi înainta nouã, însoþit de un tablou de membri cu nu-
mele ºi adresele exacte, spre ratificare. Faceþi propagandã din om în om, din sat
în sat, din judeþ în judeþ. Seara, când sunteþi liberi, ºi sãrbãtorile adunaþi-vã îm-
preunã, consfãtuiþi-vã ºi alegeþi în comitete oameni cinstiþi, ºtiutori de carte,
devotaþi ºi înþelepþi. Lãsaþi la o parte duºmãniile, ambiþiile ºi interesele per-
sonale. Cereþi semenilor noºtri din satele alãturate sã facã acelaºi lucru, astfel
ca nici cel mai mic cãtun cu cinci capi de familie sã nu rãmânã neorganizat.

Acesta este cuvântul de ordine ce vi-l dãm.

Pentru cã suntem sãraci, am cheltuit din buzunarele noastre, numai câþiva,
sute de mii de lei, apelãm la sprijinul d-voastrã, cãci nimeni nu ne ajutã fãrã
anumite obligaþiuni. ªi noi nu voim sã fim prizonierii partidelor politice, nici
robii bãncilor.

Ajutaþi-ne cu câte 5 (cinci) lei de fiecare rom, în mod benevol.

Cu aceºti bani vom scoate gazeta „Glasul Romilor” ºi vom înfiinþa patru
Atenee populare rome-ambulante. Fiecare preºedinte de judeþ, de plasã ºi de co-
munã va strânge mai întâi de la membrii comitetelor lor câte 5 lei ºi dacã e posi-
bil ºi de la membrii organizaþiilor lor. Sumele strânse se vor trimite prin mandat
la adresa: Andrei Zima, Blaj, str. Regele Ferdinand 41, judeþul Târnava Micã.

Acest sacrificiu nu este prea mare. Închipuiþi-vã cã n-aþi bãut o cinzeacã de
þuicã sau n-aþi fumat într-o zi un pachet de tutun mai mult.

Pentru sumele primite se vor expedia adeverinþe-chitanþe. Sprijinul acordat
vã va onora ºi Dumnezeu vã rãsplãteºte.

Încã un cuvânt: Nu existã naþie, nu existã asociaþii care sã nu-ºi aibã trãdãto-
rii lor. Din pãcate s-au gãsit ºi între romi asemenea trãdãtori. Ei sunt: Gheorghe
Niculescu-Prãjitu, Nicolae Niculescu-Cocoºilã, ambii din Bucureºti; Costea Motti
din Mediaº; Const. Braºoveanu din Sibiu; Simion Marin din Craiova, care nu este
rom; Naftanailã Lazãr de la Fãgãraº[1], conduºi de tartorul Calinic ªerboianu, fost
preot, acum caterisit pentru fapte nedemne de un slujitor al bisericii.

Toþi aceºtia, excluºi din Uniunea Generalã a Romilor din România, prin co-
municate false date prin ziare ºi manifeste, au voit sã inducã în eroare pe romi
ºi opinia publicã, furând titlul Uniunii noastre, dându-ºi titluri ilegale ºi sco-
borându-se la falsuri pentru care autoritãþile ºi justiþia þãrii îi ancheteazã ºi va
pedepsi dupã lege. Fraþii Niculescu nu mai sunt misionari.
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Nu existã nici o altã Uniune Generalã a Romilor din România decât aceea
fondatã de d-l G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã, preºedintele ei ºi voievod al romilor din
România, cu sediul în Bucureºti, strada Sârbeascã 18, iar nu în altã parte.

Þineþi minte acest lucru. Întipãriþi-vã numele acestor trãdãtori ºi bleste-
maþi-i ca pe duhuri necurate.

CONGRESUL GENERAL AL ROMILOR

de la 7 octombrie 1934,
din oraºul Diciosânmartin, Sala Carpaþi (judeþul Târnava Micã), 

dând sentinþã de condamnare a acestor nemernici, i-a pecetluit pe vecie

Veniþi în numãr cât mai mare la acest Congres unic în istoria romilor, unde
se vor dezbate chestiunile care ne intereseazã, fiind vorba de viitorul nostru.

Voim sã vã vedem la muncã. Voim sã vedem dacã fiecare din voi, punând
mâna pe inimã ºi întrebându-se în conºtiinþa lui, nu va spune: Sunt rom, nu
mi-e ruºine de originea mea ºi vreau sã mã ridic la o treaptã egalã cu ceilalþi
oameni!

Vreau ca prin obolul meu de 5 lei sã contribui la ridicarea semenilor mei!
Dumnezeu sã vã binecuvânteze!

Preºedintele Uniunii                                                              Secretar general
G.A. Lãzuricã                                                              Nicolae Gheorghe Lache
Voievod al romilor[2]

Preºedinþi de organizaþii provinciale:
Andrei Zima, Gheorghe Sicra, Simeon Pântea, Aurel Th. Manolescu, Ionel Vasi-
lescu, Gh. Baºno, Apostol Matei ºi Ion Niculescu (pentru Transilvania, Ardeal,
Bucovina, Oltenia, Muntenia, Moldova, Basarabia ºi Dobrogea cu Cadrilaterul).

Preºedinþi de judeþe în comitetul de iniþiativã:
Dumitru T. Nae (Ilfov), Nicolae Felþan (Târnava Mare), Adam Bunaciu (Târnava
Micã), Adolf Turian (Silu), Ilie Sãvulescu (Muscel), Bertuº Niculae (Fãgãraº),
Secanu Gheorghe (Vâlcea), ªtefan Badea (Dâmboviþa), ªtefan Creþu (Roman),
Mihai Verisu (Argeº), Garanþi Ion (Alba), Miliu Antonek (Cernãuþi), Petre Bata-
lan (Rãdãuþi), Petrea Zlotari (Câmpulung-Bucovina), Ilie Batalan (Suceava),
Ion Grecu (Mureº), Golcea Ion (Braºov), ªtefan Forgaci (Storojineþ), Lãcãtuº
Macarie (Bistriþa-Nãsãud), Plebea Gheorghe (Iaºi), Paraschiv Dumitru (Me-
hedinþi), Mãrcuº Pãtru (Turda), Piºtea Alexandru (Hunedoara), Vasile Mureºea-
nu (Bucureºti), Stoica Vasile (Vlaºca) etc.

Din Comitetul central:
Barbu Ionescu, Gh. Creangã, Stan Ioniþã, Borbely Ispas, Nicolae Matei, Gh.
Dumitru Ciobanu, Vasile Busuioc, Stoica Vasile, Sotir Niculescu, Stelian Bar-
bu, Cãlin Nicolae.
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Reprezentanþii Comitetului de organizaþie:
Ilie Gãmãlie, Ioan Stoica-Chiriac, Ioan Paraschiv, Gh. Pãun, Ioan Costache, Efta
Ioan, Ristache Radu, Gheorghe ªerban, Tudor Gheorghe, Pãun Nicolae, Gheor-
ghe Tudor, Costicã Gheorghe, Simion Marin, Gheorghe Pârvu, Ioan Simeon,
Gheorghe T. Nicolae, Gheorghe Ionescu, Dumitru Gheorghe, Stan Gheorghe ºi
D-tru Stoica, Anghel Marin.

Preºedinte de onoare:
Dumitru Dimitriu, director în Ministerul de Justiþie.

Ce nu ºtiu Romii?

Ei nu ºtiu cã în întreaga lume trãiesc 16 milioane romi, care ar putea forma
un stat cât Cehoslovacia;

Ei nu ºtiu cã indivizilor: Gh. Niculescu, N. Niculescu ºi Const. Alexandres-
cu, li s-a retras de cãtre poliþie cãrþile de misionari, conform adreselor nr. 7429
ºi 7618, din 7 ºi 17 septembrie a.c., ale Bisericii Ortodoxe Române;

Ei nu ºtiu cã romii din America ºi Ungaria au intrat în legãturã cu Uniunea
noastrã;

Dar ºtiu romii noºtri cã suntem 1.200.000 suflete în Þara Româneascã.

Fraþi Romi Bucovineni!
Veniþi ºi voi, în numãr cât mai mare la

ADUNAREA ROMILOR DIN BUCOVINA,

Care va avea loc în ziua de duminicã 30 septembrie 1934, la orele 3 p.m.,
în Rãdãuþi, în sala ºi grãdina „Traian”, din str. ªtefan cel Mare.

Vor vorbi: G.A. Lãzuricã, preºedintele Uniunii ºi voievodul romilor; Nicu-
lae Gh. Lache, secretarul general al uniunii; Simeon Pântea, preºedintele romi-
lor din Bucovina; Petre Duduleanu-Batalan, preºedintele organizaþiei jud. Rã-
dãuþi; Ilie Batalan, Petrea Zlatari, Miliu Antonek ºi ªtefan Forgaci, preºedinþi
de organizaþii judeþene bucovinene etc.

Preºedintele Uniunii                                                    Preºedintele Bucovinei
G. A. Lãzuricã                                                                         Simeon Pântea

Preºedintele jud. Rãdãuþi
Petre Duduleanu-Batalan

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.92-93)

[1] Lazãr Naftanailã, din Calbor (jud. Fãgãraº), a fost deosebit de activ pe tãrâmul eman-
cipãrii economice ºi culturale a þiganilor, punând bazele societãþii „Înfrãþirea neorusticã”,
asociaþie ce funcþiona dupã modelul celor similare sãseºti. Vreme de aproape doi ani
(1934-1935) a tipãrit ºi un ziar intitulat „Neamul þigãnesc”. 
[2] Pânã aici, documentul a fost publicat ºi în vol. Minoritãþile naþionale din România, III,
1931-1938, coord. I. Scurtu, Bucureºti, Arhivele Naþionale ale României, 1999, p.268-270.
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66

România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã                                     Cluj, 9 octombrie 1934
No. 22.222/1934

Domnule Director General, 

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 3 octombrie a.c. la Deva s-a consti-
tuit comitetul executiv al Organizaþiei „Romilor” (Þigani) din judeþul Hunedoa-
ra, în prezenþa a 30 persoane, care s-au adunat în sala restaurantului Oprean
din Deva, strada Regele Carol.

ªedinþa s-a deschis la ora 13 sub prezidenþia lui Pista Alexandru din Deva.
Cei de faþã au ales ca preºedinte al Organizaþiei „Romilor” pe Sârbu Nicolae
din comuna Harapeia, judeþul Hunedoara. Cu aceastã ocazie s-a hotãrât ca sã
þinã un congres judeþean în ziua de 26 octombrie a.c. în oraºul Deva.

ªedinþa s-a ridicat la ora 15, iar cei de faþã s-au împrãºtiat în liniºte.
În acelaºi timp, cu onoare înaintãm alãturat în copie ºi procesul-verbal des-

pre constituirea comitetului de conducere al acestei organizaþii, rugându-vã sã
binevoiþi a dispune.

Inspector de poliþie                                                               ªeful serviciului
[indescifrabil]                                                                                   I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

[ANEXÃ]

PROCES-VERBAL

Dresat astãzi 3 octombrie 1934, asupra ºedinþei þinutã pentru constituirea
comitetului executiv al romilor din jud. Hunedoara.

ªedinþa s-a deschis la ora 13, sub prezidenþia d-lui preºedinte Alexandru
Pista.

În ºedinþa deschisã a fost proclamat ca preºedinte dl. Nicolae Sârbu, care a
vorbit despre scopul acestei organizaþii. Vicepreºedinte: Alex. Pista. Prim vice-
preºedinþi: Munteanu Alex., Aramã Traian, Melek Alex. Secretar general: Bol-
dijar Adam. Casier: Drãgoi Vilhelm, secretar de ºedinþã. Prim cenzor: Petru
Munteanu. Patru cenzori: 1. Görwg Carol, 2. Sas Samu, 3. Pojoni Géza, 4. Desi-
deriu Berehi. Doi supleanþi: Alex. Munteanu, Petru Bogdan. Prim-consilier: Con-
stantin Oprean. Consilieri: 1. Anton Rapa, 2. Constantin Bazil, 3. Precup Mi-
hai, 4. Tamaº Petru, 5. Lascu Vasile. Doi supleanþi: Pojoni Gligor ºi Pista Iosif.
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Un arhivar: Duma Adolf. 5 membri: 1. Duma Adolf, 2. Cengeri Anton, 3. Cen-
geri Iosif, 4. Cengeri Géza, 5. Berki Zambo.

ªedinþa pentru constituirea comitetului s-a terminat la ora 3.
S-a citit în ºedinþa publicã ºi explicat la fiecare rolul care urmeazã a-l

îndeplini.
Urmeazã semnãturile:
Acest proces-verbal se va pãstra la arhivã.
S-a luat act:
1. Pentru plecarea preºedintelui la Diciosânmartin pentru a prezenta la
congres romii din jud. Hunedoara.
2. Redactarea gazetei la care vor contribui fiecare cu suma de 30 lei, din
care se vor reþine ºi cheltuielile de transport la congres.
3. Fixarea congresului pe ziua de 26 oct.1934 în judeþul Hunedoara, care se
va þine la Deva sub patronajul d-lui Nicolae Sârbu, preºedintele acestei
organizaþii.
Consiliul aprobã propunerea preºedintelui, cu unanimitate.

Deva la 3 octombrie 1934

Urmeazã semnãturile: Pojoni Géza, Pista Sándor, Toma Petru, Aramã Traian,
Lascu Vasile, Rapa Mihai, Drãgoi Vilmos, Precup Mihai, Vilisan Ioan, Berki De-
zsõ, Boldizsár Ödön.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.94-95)

67
România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã                                    Cluj, 11 octombrie 1934
No. 22.477/1934

Domnule Director General, 

Urmare raportului nostru nr. 21.080 din 27 septembrie 1934, avem onoare
a raporta congresul general al Uniunii Romilor din România, care a avut loc în
oraºul Diciosânmartin, la 7 octombrie 1934, [ºi care] a decurs dupã cum
urmeazã:

La orele 15.30 s-a început a se aduna romi (þigani) în Piaþa Regina Maria,
de unde apoi, formând un cortegiu cu drapele ºi table pe comuni, în frunte cu
fanfara din comuna Brãteiu, au plecat pe strada Avram Iancu spre întâmpi-
narea d-lui Gh. A. Lãzuricã, preºedintele Uniunii Romilor din România ºi a al-
tor conducãtori ai romilor. La marginea oraºului au aºteptat pânã ce au sosit
conducãtorii sus amintiþi, care s-au dat jos din automobilul cu care au venit ºi
au plecat cu toþii în Piaþa Regina Maria.
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Dupã ce s-au aºezat în faþa tribunei, a þinut o cuvântare dl. protopop gr. cat.
din acel oraº, Tãtaru Simion, care a arãtat cã este mulþumit în suflet cã poate
vedea poporul rom organizat în Uniune. A îndemnat pe cei prezenþi sã-ºi trimi-
tã copiii la ºcoalã sã înveþe ºi sã cerceteze biserica, cãci numai prin aceste douã
instituþii poporul rom îºi va putea ajunge scopul proiectat de Uniune.

Serviciul religios pentru sfinþirea drapelelor a fost oficiat de preotul gr. cat.
Tamas Aurel, din comuna Seuca, judeþul Târnava Micã.

A urmat discursul lui Zima Andrei, maestru de construcþii din Blaj, preºe-
dintele organizaþiilor romilor din Transilvania, care a rugat pe romi sã se uneas-
cã ºi sã dea ascultare conducãtorilor în fruntea cãrora este dl. Gh.A. Lãzuricã,
preºedintele ºi voievodul romilor din întreaga þarã. A arãtat în mod amãnunþit
care este chemarea conducãtorilor Uniunii Romilor. A spus cã poporul rom este
cel mai vechi popor ºi cã profesiunile lor sunt artistice. A îndemnat pe fiecare
rom sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã ºi sã cerceteze sfânta Bisericã, cãci numai aºa
se vor putea lumina ºi vor putea ieºi din întunecimea în care se gãseºte astãzi
acest popor, care deºi este un popor destul de mare, chiar ºi în România, este cel
mai înapoiat în culturã. A spus cã Uniunea nu va face nici o politicã ºi a arãtat
cã scopul ei este pur cultural, social ºi moral. A îndemnat pe romi sã nu dea
ascultare fraþilor Niculescu din Bucureºti ºi altor trãdãtori, care nu urmãresc alt
scop decât vor sã învrãjbeascã pe romi, ca sã se dezbine ºi sã nu poatã progresa.

A vorbit apoi Stoia Teodor, revizor ºcolar în pensie, actualmente vicepreºe-
dinte al comisiei interimare a oraºului Diciosânmartin, care a arãtat cã pânã în
prezent poporul rom a fost copilul nimãnui, însã astãzi în România este popor
liber ºi cu drept de a se organiza ºi emancipa, dupã cum voieºte, ceea ce nu a
putut-o face nici poporul român ºi nici romii sub vechea stãpânire ungureascã.
A mai spus cã „dacã ai carte, ai parte” ºi cã toþi romii trebuie sã-ºi trimitã co-
piii la ºcoalã, ca sã înveþe a scrie ºi citi, cãci altcum nu vor putea sã-ºi realizeze
scopul urmãrit de Uniune. A îndemnat pe cei prezenþi sã nu mai trãiascã în
concubinaj ºi fiecare sã se cãsãtoreascã legal, ca sã-ºi întemeieze o familie sta-
bilã. A mai spus cã fiecare trebuie sã munceascã ºi munca lor sã ºi-o pãstreze,
cãci altcum nu se vor putea întãri ºi nu vor putea îndeplini lucrãrile arãtate în
program de cãtre dl. Zima Andrei. A arãtat cã acest popor a contribuit ºi el la
înfãptuirea þãrii româneºti prin jertfa a celor 800.000 eroi ºi trebuie sã-ºi lege
sufletele lor de aceastã þarã.

Dupã aceastã vorbire, dl. Gh. A. Lãzuricã a mulþumit d-lui vicepreºedinte
pentru cuvântarea sa ºi pentru cã a avut bunãvoinþa de a participa la acest con-
gres, dând cuvântul d-lui Basna Gheorghe, reprezentantul Munteniei. Dl. Basna
Gheorghe, dupã ce aduce salutul meseriaºilor romi din Brãila, a declarat cã po-
porul rom este venit pe aceste meleaguri odatã cu invazia tãtarilor ºi cã a rãmas
rãtãcit ºi rãtãcesc pânã astãzi. A fãcut istoria romilor din timpul invaziei tãtari-
lor. S-a ocupat de soarta romilor nomazi, rugând pe dl. preºedinte al Uniunii Ge-
nerale a Romilor sã intervinã la forurile competente ca aceºti romi sã fie plasaþi
ºi stabiliþi oriunde în þarã unde va fi loc disponibil pentru ei. S-a ocupat pe larg
despre datoriile ºi drepturile ce le are poporul rom faþã de þarã, încheind cu a-
ceea ca sã-ºi strângã rândurile, cãci numai aºa vor putea sã progreseze.

Dl. N. G. Lache, secretarul general al Uniunii Romilor, a vorbit câteva cu-
vinte în limba þigãneascã.
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A urmat apoi cuvântarea lui Bunaci Adam, proprietar din comuna Prostea
Mare, judeþul Târnava Micã, preºedintele organizaþiei romilor din judeþul Târ-
nava Micã, care de asemenea a arãtat cã scopul Uniunii Romilor din România
este pur cultural, social ºi moral, ºi trebuie sã fie cu toþii strâns uniþi în jurul
preºedintelui Uniunii Generale a Romilor, Gh.A. Lãzuricã, care a organizat ºi a
întemeiat Uniunea. A arãtat cum trebuie sã se organizeze ºi cã organizarea se
poate face numai prin ºcoalã. A mai arãtat cã Uniunea nu face nici o politicã ºi
prin urmare, în aceastã privinþã, fiecare rom este liber sã facã dupã cum vrea.

Sârbu Nicolae, preºedintele organizaþiei romilor din judeþul Hunedoara, a
spus cã a venit din judeþul ºi þara lui Decebal, Sarmisegetuza, unde se aflã ºi
gorunul lui Horea, sub care doarme de veci Craiul Munþilor: Avram Iancu. S-a
ocupat de datoriile ce le are poporul rom cãtre þarã, spunând cã numai dupã
ce îºi vor îndeplini aceste datorii îºi vor putea câºtiga drepturile ce li se cuvin.
A arãtat cã Dumnezeu le-a trimis acum un sol ºi cã acel sol este dl. Gh. Lãzu-
ricã, cãruia cu toþii trebuie sã-i dea ascultare ºi sã îl urmeze, cãci acest sol
munceºte din puteri pentru binele poporului rom. A spus cã romii nu sunt spi-
oni contra þãrii, ci sunt supuºi credincioºi ºi i-a îndemnat sã fie conºtiincioºi
ºi devotaþi þãrii, cãci le va fi de folosul lor ºi copiilor lor ºi sã fie întotdeauna
contra acelora care voiesc rãul þãrii. A rugat pe cei prezenþi sã-ºi adreseze toate
plângerile ce au conducãtorilor lor ºi sã aibã încredere în ei, cã aceºtia le vor
satisface în mãsura posibilitãþilor. A mai spus cã va scoate în curând un ziar
intitulat „Glasul Romilor” ºi a cerut de la toþi sprijinul, întrucât nu are mijloace
materiale ºi cã în acest ziar se va publica toate chestiunilor ce intereseazã
Uniunea Romilor din România.

A luat apoi cuvântul dl. Gh.A. Lãzuricã, preºedintele Uniunii Romilor din
România, care a arãtat cauzele ce l-au determinat sã înceapã acþiunea ce
desfãºoarã în cadrele Statutelor Romilor din România, pentru ridicarea din
întuneric a poporului rom, spunând cã în rãzboiul mondial, la anul 1916, a
fost grav rãnit ºi cã a rãmas între fronturi, iar a doua zi a fost ridicat ºi dus la
postul de ajutor de cãtre un rom din comuna Vidra, cu care ocazie i-a jurat so-
lemn acestuia cã dacã va scãpa cu viaþã, va munci toatã viaþa sa numai pentru
binele poporului þigãnesc, din care face parte. A descris apoi amãnunþit istoria
romilor, de la venirea lor din Asia pânã în zilele noastre, spunând între altele
cã deºi poporul rom are o artã deosebitã de a altor cetãþeni ºi naþiuni, el a fost
cel mai persecutat din toate neamurile din Europa.

În România, poporul rom a fost rob pânã la anul 1856, când graþie unor
oameni de inimã care au studiat în þãrile din Apus, cu deosebire în Franþa, ºi
care reîntorcându-se în þarã au dat libertatea tuturor romilor, întrucât ei ºi-au
zis: „Oare aceºtia nu sunt oameni, nu sunt fiinþe cu suflet ca ºi noi, pentru ce
atunci trebuie sã fie persecutaþi ºi omorâþi fãrã milã?” A fãcut apoi apologia
numirilor ce au avut þiganii pânã acum, când dupã o muncã istovitoare au pu-
tut afla cã numele lor adevãrat este rom ºi nu þigan. În ce priveºte chestiunile
sociale, a spus cã va organiza ºi forma atenee ambulante, care sã umble prin
centrele populate de romi, sã þinã conferinþe ºi sã dea producþiuni. A fãcut
câteva obiecþii cu caracter moral. A mai spus cã mai mulþi oameni politici vo-
iesc a-l atrage de partea lor, însã le spune în faþã cã nu se ocupã cu politica. A
mai spus cã sunt dinastici supuºi ºi subordonaþi legilor þãrii ºi îi iubesc pe con-
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cetãþeni ºi Patria, care poate fi mândrã de asemenea popor. Fiind timpul înain-
tat a spus cã ceilalþi oratori vor vorbi la restaurantul „Carpaþi”, unde vor lua o
masã comunã.

Vorbirile, terminându-se la orele 17 ºi 50, la care au participat un numãr de
circa 500 persoane, dintre care circa 180-200 strãini de localitate.

Au jucat apoi tot în Piaþa Regina Maria „Hora Unirii”, de unde cei adunaþi
au plecat în frunte cu fanfara prin strada Regele Ferdinand pânã la restauran-
tul „Carpaþi”, unde au luat o masã comunã circa 60 de persoane.

La masa comunã s-au mai þinut câteva vorbiri, la fel cu cele de mai sus, iar
dupã orele 12 noaptea a urmat dans în sala cea mare a restaurantului „Carpaþi”,
care a durat pânã dimineaþa la orele 6.

Inspector de poliþie                                                                ªeful serviciului
[indescifrabil]                                                                                    I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.96-98)

68
România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã                                    Cluj, la 30 octombrie 1934
No. 24.106

Domnule director general, 

Referindu-ne ordinului domniei-voastre nr. 76.432 din 24 octombrie 1934,
avem onoare a vã raporta cã în ziua de 26 oct. 1934 a avut loc la Deva congre-
sul judeþean al romilor (þigani), la care au participat circa 250-300 persoane,
între care bãrbaþi, femei ºi copii din judeþul Hunedoara.

Congresul a fost prezidat de cãtre Sârbu Nicolae, preºedintele organizaþi-
unei romilor din judeþul Hunedoara, care a avut loc într-o grãdinã din strada
Domniþa Elena, proprietatea oraºului Deva, unde a fost autorizat de cãtre dom-
nul prefect al judeþului.

La acest congres a participat din partea Uniunii Romilor din România dl. G.
A. Lãzuricã din Bucureºti, preºedintele Uniunii.

La ora 13, preºedintele organizaþiei din judeþul Hunedoara, în prezenþa d-lui
prefect al judeþului, dr. Mioc, dr. Mosoigo Simion, directorul spitalului jude-
þean din Deva, profesorii Mihu Ioan, Sporea, directorul ºcolii normale, revizo-
rul ºcolar al judeþului Hunedoara, dl. Popovici, cât ºi alte persoane marcante
din Deva, a deschis congresul, iar în câteva cuvinte a mulþumit participanþilor,
d-lui prefect ºi celorlalte personalitãþi.
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Dupã deschiderea congresului, a urmat un serviciu religios oficiat de cãtre
pãrintele Duma, preot ortodox, ajutat de cãtre pãrintele Chifa, cu care ocazie
s-a sfinþit drapelul organizaþiei romilor din judeþul Hunedoara. Naºii drapelu-
lui au fost domnul prefect al judeþului ºi profesorul Mihu Ioan.

Imediat dupã terminarea serviciului religios, dl. prefect în câteva cuvinte a
îndemnat pe cei de faþã a activa numai pe cale culturalã, ºi în special a urma
ºcoala ºi a respecta biserica. Dl. profesor Mihu a îndemnat pe congresiºti a acti-
va pe teren cultural, social ºi moral. Dupã cuvântarea d-lui profesor, dl. prefect
a pãrãsit congresul.

Preºedintele Uniunii Romilor din România, Lãzuricã, a þinut o cuvântare în
care a arãtat istoricul neamului romilor de la venirea în Europa ºi pânã în
prezent, îndemnând pe romi a fi oameni de ordine ºi a fi supuºi autoritãþilor,
a mai arãtat cã romii din România sunt în numãr de circa un milion de suflete
ºi cã sunt oameni care întotdeauna au fost ºi sunt patrioþi ºi nicidecum nu sunt
duºmanii statului român, cum sunt alte minoritãþi. În linii generale, a arãtat
activitatea Uniunii pe care a desfãºurat-o pânã în prezent pe teren cultural, ca
biblioteci, serbãri, festivitãþi artistice etc.

Congresul a luat sfârºit în liniºte la ora 14.30, fiind seria cuvântãrilor închi-
sã de cãtre preºedintele congresului Sârbu Nicolae, dupã care a urmat o masã
comunã în restaurantul lui Oprea Constantin din Deva.

Inspector de poliþie                                                               ªeful serviciului
[indescifrabil]                                                                                    I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.100)

69
Declaraþie

Subsemnatul, Gh. Niculescu, preºedintele Asociaþiei Uniunii Generale a
Romilor din România, cu sediul în Bucureºti, Piaþa Sf. Anton 10, în legãturã cu
adresa Consiliului Central Bisericesc nr. 7373/1934[1], declar urmãtoarele:

În cursul anului 1933 s-au fãcut 2 încercãri pentru constituirea þiganilor în
asociaþie, ºi anume: de cãtre pretinsul  arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu,
sub denumirea de „Asociaþia Generalã a Þiganilor din România”, ºi de cãtre
G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã, sub denumirea „Uniunea Generalã a Romilor din
România”, acesta din urmã încercând chiar sã obþinã persoanã juridicã a aso-
ciaþiei dar, având printre membri ºi oameni de proastã reputaþie, s-a dat aviz
nefavorabil cererii. Totuºi, G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã continuã sã inducã în e-
roare autoritãþile ºi membrii asociaþiei, asupra cãrora încearcã diferite sisteme
de ºantaj ºi cred cã prin uneltiri viclene a indus în eroare ºi Consiliul Central
Bisericesc pentru a determina intervenþia ce s-a fãcut cãtre Prefectul Poliþiei.
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Cu acest prilej þin sã lãmuresc Onor. Consiliul Central Bisericesc asupra celor
ce urmeazã:

1. G.A. Lãzãrescu zis Lãzuricã nu are nici o calitate de a reprezenta vreo
asociaþie a romilor în România, întrucât a demisionat din calitatea de preºe-
dinte a Uniunii Generale a Romilor din România, unde s-a introdus fãrã nici o
vocaþie, nefiind rom ºi numai din dorinþa de a specula naivitatea unor oameni
pentru a cãror emancipare luptãm.

2. Pretinsa Uniune de sub conducerea d-lui G.A. Lãzãrescu zis Lãzuricã nu
are nici o bazã legalã, fiind o creaþie fictivã, pentru a se putea erija ca îndrumã-
tor al neamului de romi, fãcând diferite acte de sabotaj.

3. Nu eu, ci dl. G.A. Lãzãrescu zis Lãzuricã urmãreºte dezbinarea între romi,
pentru care fapt ºi ca o dovadã elocventã pentru Onor. Consiliul Central Bi-
sericesc anexez o copie cu o scrisoare a arhimandritului Calinic I. Popp ªer-
boianu, împreunã cu cãrþile de misionar fotografiate ale dlui G.A. Lãzãrescu
zis Lãzuricã ºi Apostol Matei, eu rãmãnând credincios credinþei mele strãmo-
ºeºti, care este cea ortodoxã.

În ceea ce priveºte acþiunile religioase ºi propaganda pe acest teren, Înalt
P.S.S. Patriarhul o cunoaºte îndeajuns, prin actul de la 14 octombrie a.c., când
în înalta prezenþã a P.-S. Sale s-a oficiat la Ploeºti botezul celor 100 de romi.

4. Singura asociaþie recunoscutã este cea de sub conducerea subsemnatu-
lui, care a obþinut avizele favorabile ale autoritãþilor competente ºi cãreia ur-
meazã a i se conferi persoanã juridicã ºi moralã.

Drept care dau prezenta declaraþie!

Preºedintele Uniunii Generale a Romilor din România
Gh. Niculescu

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.80)

[1] Vezi în acest volum documentul nr. 54 (adresa este însã sub nr. 7474).

70
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Administraþiei de Stat
Nr. 12.071-A/12 nov. 1934

Domnule Prefect,

În ultimul timp s-a constatat cã majoritatea infracþiunilor comise contra
proprietãþii ºi persoanelor pe întreg teritoriul þãrii se datoreazã ºi þiganilor
nomazi, care cutreierã prin diferite judeþe, unii din ei cu autorizaþiuni elibera-
te de acest departament.

Pentru înlãturarea rãului semnalat, avem onoare a vã face cunoscut cã mi-
nisterul a hotãrât ca pe viitor sã nu se mai dea þiganilor nomazi asemenea
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autorizaþiuni decât cu avizul prealabil al Inspectoratului General al Jandarme-
riei ºi al organelor administrative respective ºi numai pe teritoriul unui singur
judeþ.

În consecinþã, vã rugãm sã luaþi mãsuri pentru ridicarea tuturor autorizaþiu-
nilor eliberate, pânã la data de 22 octombrie 1934, þiganilor nomazi în chestiune,
pe care le veþi înainta apoi acestui departament.

Ministru                                                                                           Director
I. Inculeþ                                                                                   [indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 101/1935, f.12)

71
România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj                      Cluj, 11 decembrie 1934
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 28.092/1934

Domnule director general,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 30 noiembrie 1934, în localul „Hasan”
din Petroºani, s-a þinut adunarea romilor (þigani) din Valea Jiului, la care au
luat parte circa 40 romi.

Adunarea a fost deschisã de cãtre Costea Rudolf, care a propus sã se aleagã
un comitet necesar înfiinþãrii filialei Petroºani a Uniunii Romilor din România,
propunere ce a fost aprobatã în unanimitate, alegându-se comitetul dupã cum
urmeazã: 1. Munteanu Gheorghe, preºedinte; 2. Munteanu Iuliu, subpreºedin-
te; 3. Costea Rudolf, subpreºedinte; 4. Melac Ludovic, secretar; 5. Muscã Colo-
man, cenzor; 6. Berki Andrei, cenzor; 7. Berki Sándor, casier; 8. Muska Géza,
membru în comitet; 9. Muscã Anton, membru în comitet; 10. Costea Francisc,
membru în comitet; 11. Herchi Balázs, membru în comitet; 12. Berchi Ioan,
membru în comitet; 13. Melac Coloman, membru în comitet; 14. Varga Iosif,
membru în comitet; 15. Melac Pavel, membru în comitet; 16. Varga Zoltán,
membru în comitet.

Au mai urmat apoi câteva discuþii în legãturã cu organizarea, dupã care
adunarea a luat sfârºit în liniºte la ora 13.

Inspector de poliþie                                                                ªeful serviciului
[indescifrabil]                                                                     I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei,
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.109)
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72
11 decembrie 1934

Regele þiganilor vine la Bucureºti?

Ziarul „Tempo” cu data de 11 decembrie a.c. publicã alãturata informaþie cu
privire la regele þiganilor, Mihai Kwieck, care se aflã la Cernãuþi.

În Bucureºti intenþioneazã sã cearã audienþã polpredului sovietic Ostrov-
sky, pentru a se interesa de organizarea statului þigãnesc din Rusia Sovieticã,
în vederea realizãrii unei miºcãri pan-rome pentru înfiinþarea unui stat þigã-
nesc în India, pe malurile Gangelui.

Se anunþã cã Mihai Kwieck intenþioneazã sã facã o cãlãtorie de studii în
Republica Moldoveneascã de peste Nistru. Apoi se aratã cã Sovietele au înfi-
inþat o universitate þigãneascã la Moscova, care ar numãra douã mii studenþi.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.108)

73
Prefectura Poliþiei Municipiului Bucureºti
Serviciul Poliþiei Sociale ºi al Informaþiilor
19.12.1934

REFERAT

Consiliul Central Bisericesc comunicã prin adresa nr. 7474/1934 cã sub
auspiciile ºi cu sprijinul moral ºi material al Sfintei Patriarhii s-a organizat –
cu sediul la Bucureºti – Uniunea Generalã a Romilor din România, cu scopul
între altele de a îndruma spre o viaþã moralã ºi religioasã pe toþi romii din þarã.

Unii însã dintre cei ce s-au bucurat de încrederea Sfintei Arhiepiscopii au
început a propaga dezbinarea dintre romi, punându-se în slujba unor interese
strãine cu scopul sus-zisei Uniuni ºi contrare ideii sprijinite de biserica noas-
trã, pentru care fapt li se retrage titlul ºi cãrþile de misionari, ºi anume: Gh.
Niculescu, N. Niculescu ºi Constantin Alexandrescu, toþi cu domiciliul în Bu-
cureºti, Piaþa de Flori Sf. Anton, compartimentul nr. 10.

Anexat la adresa de mai sus, se înainteazã un manifest semnat „Preºedinþii
Uniunii Generale a Romilor din România”: arhimandrit Calinic I. Popp ªerbo-
ianu, G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, publicist, Gh. Niculescu, mare comerciant, ºi
preºedintele filialei Sibiu, Const. Gh. Braºoveanu, cu rugãmintea de a se face
cercetãri prin organele poliþieneºti cine a semnat ºi a rãspândit manifestul în
chestiune.

În urma cercetãrilor noastre, s-a constatat cã acest manifest a fost redactat
cu ocazia congresului ce s-a þinut în ziua de 9 septembrie crt. în oraºul Sibiu
ºi a fost tipãrit de tipografia „Vestemean” din acelaºi oraº, pentru care motive
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s-au cerut relaþiuni prin Chestura Poliþiei Municipiului Sibiu, care prin adresa
nr. 18.976 din 1 noiembrie 1934 ne înainteazã o copie dupã raportul trimis In-
spectoratului Regional Cluj despre felul cum a decurs congresul romilor la
Sibiu, împreunã cu o declaraþie a d-lui Constantin Braºoveanu[1], din care
rezultã:

– Tipãrirea manifestului a fost finanþatã de romii intelectuali din Sibiu.
– Cã a fost copiat dupã un manifest al d-lui Calinic I. Popp ªerboianu ºi

adaptat locului.
Din cercetãrile noastre rezultã urmãtoarele:
În cursul anului 1933 s-au fãcut 2 încercãri pentru constituirea þiganilor în

asociaþie, ºi anume: de cãtre pretinsul arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu,
sub denumirea de Asociaþia Generalã  a Þiganilor din România, ºi de cãtre G.A.
Lãzãrescu-Lãzãricã, sub denumirea de Uniunea Generalã a Romilor din Româ-
nia, acesta din urmã încercând chiar sã obþinã personalitate juridicã asociaþiei
de sub conducerea sa. Însã întrucãt aceastã asociaþie având printre membrii sãi
ºi oameni de proastã reputaþie, s-a dat aviz nefavorabil cererii. 

G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã nu are nici o calitate de a reprezenta  vreo asoci-
aþie a romilor din România, iar intervenþia consiliului central al bisericii s-a
fãcut în urma cererii fãcutã de acesta. Singura asociaþie recunoscutã este aceea
de sub conducerea d-lui G. Niculescu, care a obþinut  personalitate juridicã.

În declaraþia datã de G. Niculescu, aratã cã activitatea domniei sale pe tã-
râm religios este bine cunoscutã I.P.S.S. Patriarhul, prin actul de la 14 octom-
brie a.c., când în prezenþa I.P.S.S. Patriarhul s-a oficiat la Ploieºti botezul celor
100 de romi ºi prin urmare nu dânsul, ci G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã urmãreºte
dezbinarea între romi. 

Referind la cele de mai sus, vã rog a dispune comunicarea rezultatelor
comunicãrilor voastre, anexând ºi actele justificative.

Comisar ajutor
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.103)

[1] Raportul înaintat Inspectoratului de Poliþie Cluj ºi declaraþia lui C. Braºoveanu, în
acelaºi dosar, f.99-101. Textual, cel din urmã declarã: „Manifestul redactat pentru congre-
sul romilor din judeþul Sibiu, þinut în ziua de 9 septembrie a.c., a fost copiat dupã manifes-
tul d-lui arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu. Domnia sa mi-a dat cuvenita învoire sã-l
copiem. Manifestul a fost copiat la Tipografia «Vestemean» din Sibiu ºi tipãritura lui a fost
finanþatã de romii intelectuali din Sibiu” (f.101).

74
Domnule Primar,

Subsemnaþii, locuitori în Cluj, Colonia Þiganilor de lângã fabrica „Iris”, cu
profund respect venim a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã ni se dea în mod gra-
tuit lemne, cãci îngheþãm cu toþii de frig.
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s-au cerut relaþiuni prin Chestura Poliþiei Municipiului Sibiu, care prin adresa
nr. 18.976 din 1 noiembrie 1934 ne înainteazã o copie dupã raportul trimis In-
spectoratului Regional Cluj despre felul cum a decurs congresul romilor la
Sibiu, împreunã cu o declaraþie a d-lui Constantin Braºoveanu[1], din care
rezultã:

– Tipãrirea manifestului a fost finanþatã de romii intelectuali din Sibiu.
– Cã a fost copiat dupã un manifest al d-lui Calinic I. Popp ªerboianu ºi

adaptat locului.
Din cercetãrile noastre rezultã urmãtoarele:
În cursul anului 1933 s-au fãcut 2 încercãri pentru constituirea þiganilor în

asociaþie, ºi anume: de cãtre pretinsul arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu,
sub denumirea de Asociaþia Generalã  a Þiganilor din România, ºi de cãtre G.A.
Lãzãrescu-Lãzãricã, sub denumirea de Uniunea Generalã a Romilor din Româ-
nia, acesta din urmã încercând chiar sã obþinã personalitate juridicã asociaþiei
de sub conducerea sa. Însã întrucãt aceastã asociaþie având printre membrii sãi
ºi oameni de proastã reputaþie, s-a dat aviz nefavorabil cererii. 

G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã nu are nici o calitate de a reprezenta  vreo asoci-
aþie a romilor din România, iar intervenþia consiliului central al bisericii s-a
fãcut în urma cererii fãcutã de acesta. Singura asociaþie recunoscutã este aceea
de sub conducerea d-lui G. Niculescu, care a obþinut  personalitate juridicã.

În declaraþia datã de G. Niculescu, aratã cã activitatea domniei sale pe tã-
râm religios este bine cunoscutã I.P.S.S. Patriarhul, prin actul de la 14 octom-
brie a.c., când în prezenþa I.P.S.S. Patriarhul s-a oficiat la Ploieºti botezul celor
100 de romi ºi prin urmare nu dânsul, ci G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã urmãreºte
dezbinarea între romi. 

Referind la cele de mai sus, vã rog a dispune comunicarea rezultatelor
comunicãrilor voastre, anexând ºi actele justificative.

Comisar ajutor
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.103)

[1] Raportul înaintat Inspectoratului de Poliþie Cluj ºi declaraþia lui C. Braºoveanu, în
acelaºi dosar, f.99-101. Textual, cel din urmã declarã: „Manifestul redactat pentru congre-
sul romilor din judeþul Sibiu, þinut în ziua de 9 septembrie a.c., a fost copiat dupã manifes-
tul d-lui arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu. Domnia sa mi-a dat cuvenita învoire sã-l
copiem. Manifestul a fost copiat la Tipografia «Vestemean» din Sibiu ºi tipãritura lui a fost
finanþatã de romii intelectuali din Sibiu” (f.101).
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Domnule Primar,

Subsemnaþii, locuitori în Cluj, Colonia Þiganilor de lângã fabrica „Iris”, cu
profund respect venim a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã ni se dea în mod gra-
tuit lemne, cãci îngheþãm cu toþii de frig.
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Suntem în total 65 de familii. Aproape toþi suntem ºomeri ºi muritori de
foame. Întrucât ajutaþi pe cei sãraci, vã rugãm ºi noi sã vã înduraþi ºi sã ne daþi
ajutorul cerut.

Vã aducem la cunoºtinþã, Domnule Primar, cã deºi ducem o viaþã de mize-
rie, în urma organizãrii pe care am fãcut-o din iniþiativa noastrã, având primar
cu delegaþie din partea Chesturii Cluj, a dispãrut orice neregulã penalã din
mijlocul nostru. Pentru a vã convinge cã ducem o viaþã cinstitã, vã rugãm sã
cereþi ºi avizul poliþiei.

Primiþi vã rugãm, Domnule Primar, asigurarea devotamentului ºi respectu-
lui ce vã pãstrãm.

Szilágyi Antal                                                                       Cluj, la 22.I.1935

D-sale, D-lui Primar al Municipiului Cluj

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 2117/1935, f.1)

75
România 
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara
No. 1626/26 ian. 1935

Domnului Director General al Poliþiei
Dir. Pol. de Sig. Bucureºti

Avem onoare a raporta, spre ºtiinþã, cã în ziua de 13 ianuarie a.c. a avut loc
în oraºul Orºova în sala „Weisskopf” congresul romilor, filiala Orºova, la care
a luat parte un numãr de circa 100 persoane, toþi þigani muncitori din Orºova
ºi împrejurimi.

Congresul s-a deschis la ora 14 ºi a durat pânã la ora 17.20, când a luat
sfârºit. ªedinþa a fost deschisã de cãtre preºedintele de onoare Pera Gheorghe
I., dupã care vicepreºedintele Mihail Anghel a þinut o cuvântare prin care a
cerut de a se apãra drepturile romilor. Sitariu Ilie þine o cuvântare în care cere
ca toþi romii sã se uneascã pentru apãrarea intereselor lor. Mai þine o cuvântare
Agasin Gheorghe, care explicã membrilor prezenþi avantajele oferite de statu-
tul Asociaþiei. Vorbeºte apoi secretarul filialei, Dumitrescu Pavel, care aratã
felul cum au fost dezrobiþi þiganii de cãtre domnitorul Alexandru Ioan Cuza[1],
apoi aratã cã de atunci ºi pânã acum nu s-a mai gândit nimeni la ei, pânã acum
când prin munca neobositului preºedinte [G.] Niculescu au toate favorurile ºi
toate drepturile ca orice cetãþean român.

Se alege apoi comitetul, care se compune din urmãtoarele persoane: Gheor-
ghe Pera I., preºedinte de onoare, Ioan Stan, preºedinte activ, vicepreºedinte
Mihail Anghel, casier Dobre Nicolae ºi secretar Dumitrescu Pavel. Dupã care
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ºedinþa se închide de cãtre preºedintele activ, Ioan Stan, adunarea luând sfârºit
într-o perfectã liniºte ºi ordine.

Inspector regional, ªeful Serv. Sig., 
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.149)

[1] În realitate, þiganii au fost dezrobiþi ceva mai înainte. Aici, referinþa se face la reforma
agrarã din 1864, în vremea domniei lui Al.I. Cuza, când prin aplicarea acestei legi o parte
din þigani devin mici proprietari de pãmânt. 
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Poliþia oraºului Caracal 
Nr. 503 din 3 februarie 1935

Cãtre Parchetul Trib. Romanaþi

Avem onoare a vã aduce la cunoºtinþã cã Asociaþia romilor din judeþul
Romanaþi, prin petiþiunea adresatã Trib. Romanaþi secþia I ºi înregistratã sub
nr. 32.605 din 12 noiembrie 1934, a cerut sã fie recunoscutã persoanã juridicã.

Tribunalul Romanaþi Secþia I, cu adresa nr. 43.989 din 17 noiembrie 1934,
a cerut Ministerului Muncii sã-ºi dea avizul asupra cererii de mai sus, de unde
pânã în prezent nu a sosit nici un rezultat.

În consiliul de administraþie prevãzut în actul de constituire autentificat de
Trib. Romanaþi Secþia I, prin procesul verbal nr. 10.005 din 12 octombrie 1934,
se gãseºte trecut la nr. 8 ºi numitul Nicolae Ioan, care a fost cercetat pentru di-
ferite fapte infamante, având ºi cazierul nr. 63.

În conformitate cu ordinile ce avem cu privire la asociaþiile care solicitã
acordarea personalitãþii juridice, precum ºi în conformitate cu art. 14 din regu-
lamentul legii persoanelor juridice, urmeazã ca ºi d-vs sã daþi avizul alãturi de
al Ministerului Muncii.

În acest scop avem onoare a vã comunica cã toþi membrii care formeazã co-
mitetul, afarã de Nicolae Ioan care are cazier judiciar ºi chiar ºi aceasta din
punct de vedere al siguranþei Statului, nu fac parte din nici o organizaþie sub-
versivã, motiv pentru care cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a dispune asupra
avizului ce urmeazã sã-l daþi ºi numai în cazul cã d-vs nu aveþi alte obiecþii de
fãcut.

ªeful Poliþiei
N. Drãguþescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.112)
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Comisarul de serviciu                                                            3 februarie 1935

Notã telefonicã nr. 4251
Inspectoratul Regional de Poliþie Cluj

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei

Raportãm cã asearã, 2 crt., a avut loc la Sibiu adunarea romilor în sala
„Ludovic Sonius”, începând la orele 20 ºi terminându-se la orele 24,30.

Au participat delegaþiile organizaþiilor romilor din judeþele Târnava Micã,
Târnava Mare, Fãgãraº ºi Sibiu. Adunarea a fost prezidatã de cãtre [C.] Braºo-
veanu, ºeful organizaþiei din Sibiu.

S-a discutat chestiunea organizãrii ºi alte deziderate, dar mai ales s-a dis-
cutat conflictul dintre comitetul central din Bucureºti ºi organizaþiile din
Ardeal. Toþi vorbitorii au protestat contra conducerii centrale din Bucureºti,
sub pretext cã se neglijeazã interesele romilor din Ardeal. De altfel, acesta a
fost ºi scopul convocãrii adunãrii de la Sibiu, unde s-a ales un preºedinte al
comitetului regional ardelean în persoana arhitectului Zima din Blaj. Comi-
tetul va avea grijã sã þinã legãtura strânsã între romii din Ardeal, pentru ca
uniþi sã se impunã faþã de Uniunea Generalã din Bucureºti, care dupã cum
spun ei cautã sã centralizeze toatã conducerea în mîinile lor, neglijând în
acelaºi timp interesele celor din Ardeal.

Numãrul total al membrilor a fost de 30 ºi la ora sus menþionatã s-au
rãspândit în liniºte.

Inspector regional                                                            Comisar de serviciu
Vlad                                                                                                    Iliescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.110)
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România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspecþiunea Regionalã Bucureºti
No. 8064/7 martie1935

Domnule Director General, 

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 3 martie 1935 a avut loc în Ploieºti,
la sala Petre Ionescu din cartierul Mimiu, adunarea membrilor Asociaþiei Ro-
milor, filiala Prahova, la care au luat parte circa 200 persoane, bãrbaþi ºi femei.
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ªedinþa s-a deschis la orele 15 sub preºedinþia domnului Stelian Barbu din
Ploieºti, care luând cuvântul a spus cã astãzi a venit din Bucureºti dl. Gheor-
ghe Niculescu, preºedintele (voievodul) romilor din România, cu întregul
comitet, pentru a le arãta marele rol al Asociaþiei Romilor, care pânã acum au
trãit în mizerie ºi ignoranþã.

Dl. Gheorghe Niculescu, preºedintele (voievodul) romilor din România, a
spus cã filiala Ploieºti, cu începere de astãzi, va fi condusã de dl. Stelian
Barbu, care se va ocupa de soarta romilor sãraci ºi va înfiinþa o grãdinã de copii
în acel cartier, pentru educaþie. De asemenea se va înfiinþa un azil pentru
bãtrâni, se va face intervenþie la primãria municipiului ca pe viitor sã se dea
de lucru ºi romilor meseriaºi, pentru sãrbãtorile Paºtelui sã li se dea ajutoare,
astfel ca romii sã nu mai fie muritori de foame ºi cerºetori pe stradã. Asociaþia
Romilor este recunoscutã persoanã juridicã, astfel sã se dea ascultare d-lui
Stelian Barbu. A mai spus cã nu mai ascultã de fostul voievod Lãzuricã, deoa-
rece a fost un escroc ºi a fost îndepãrtat din toate listele politice, fiindcã în uni-
re cu popa ªerboianu de la Patriarhie, acum dat afarã, fãcuse o scrisoare adre-
satã Papei de la Roma, cã un milion de romi trec la catolicism, cu toate cã
aceºtia sunt botezaþi ortodocºi. Le-a mai promis cã pentru la toamna viitoare li
se va da 100 vagoane cu lemne a câte 3000 lei vagonul.

Domnul Dumitru Vasile, ºeful romilor din suburbia Sft. Spiridon ºi con-
silier la Casa de Asigurãri Sociale din Ploieºti, aduce salutul romilor din acea
suburbie. A urat sãnãtate ºi viaþã lungã M.S. Regelui Carol al II-lea ºi Marelui
Voievod Mihai. Publicul, în urale, „Sã trãiascã”. În continuare a spus cã voievo-
dul Gh. Niculescu din Bucureºti ºi dl. Stelian Barbu, preºedintele din Ploieºti,
sunt oameni cu situaþie frumoasã, au cu ce sã trãiascã din belºug, însã dra-
gostea de sânge ºi neam i-a îndemnat sã se ocupe de soarta romilor care trãiesc
în lipsã ºi mizerie, de aceea trebuie sã le dãm ascultare.

Dl. Stelian Barbu se va interesa de viaþa tuturor ºi de educaþia copiilor, care
sunt generaþia viitoare. A mai spus cã romii din Ardeal sunt mult înaintaþi în
culturã faþã de cei din Vechiul Regat. Invitã pe toþi sã fie uniþi ºi sã dea man-
dat preºedintelui pentru a le apãra drepturile.

Dl. Pantazescu, preºedintele romilor sect. II din Bucureºti, a spus cã ºi
romii au fãcut rãzboiul pentru întregirea neamului. S-a pãstrat un moment de
liniºte ºi reculegere pentru Eroul Necunoscut. A invitat pe cei de faþã sã dea
ascultare „voievodului” ºi secretarului general, care luptã pentru cauza lor ºi
sã se supunã autoritãþilor.

Dl. [N.G.] Lache, vicepreºedinte din Bucureºti, a spus cã a lucrat cu Lãzu-
ricã 2 ani, însã vãzând cã acesta nu este sincer cauzei romilor, l-a îndepãrtat.
Dl. Vasilescu din Ploieºti nu a avut nici o delegaþie din partea centrului pentru
a conduce romii din Ploieºti. Acesta a înºelat romii ºi le-a dat sã mãnânce
carne stricatã.

Domnul Ionicã, vicepreºedinte din Bucureºti la biroul Asociaþiei Romilor,
a spus cã popa ªerboianu a fost condamnat cu sentinþa no. 3/1933, pentru care
fapt a fost îndepãrtat de la Patriarhie. Invitã pe toþi sã dea ascultare d-lui Ste-
lian Barbu din Ploieºti, le-a spus: „sã juraþi cu capul gol cã veþi asculta pe Ste-
lian Barbu”. Romii au jurat în limba romilor cã îi vor da ascultare.
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Dl. Stelian Barbu din Ploieºti a mulþumit comitetului din Bucureºti ºi
voievodului Gh. Niculescu pentru dragostea ce au avut cã au venit în mijlocul
lor la Ploieºti. A mulþumit celor prezenþi pentru cinstea ºi încrederea ce i-a fã-
cut de l-au ales preºedinte, obligându-se cã va lupta pentru cauza lor.

La orele 17, adunarea a luat sfârºit în liniºte.

Inspectorul Regiunii I de Poliþie
D.G. Bogdan

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.113-115)
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România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
Nr. 2145/4.4.1935

Domnule Director General, 

Avem onoare a înainta în copie raportul no. 6044 din 2 aprilie a.c. al Poliþiei
oraºului Caracal, referitor la o adunare a romilor, care a avut loc în ziua de 31
martie a.c. în casele lui M. Ciurãscu, din acel oraº.

Inspector regional                                                                ªeful Serv. Siguranþã
Const. ªtefãnescu                                                                     [indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

[ANEXÃ]

Copie dupã raportul no. 6044/1935 al Poliþiei oraºului Caracal, 
cãtre Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova

Avem onoare a raporta cã în ziua de 31 martie a.c. orele 17.1/2 a avut în
acest oraº, în casele M. Ciurãscu o adunare a romilor, la care au participat circa
30 membri ai filialei Caracal, sub preºedinþia lui Constantin Florea Bucur, de
profesie cizmar, care a dat cuvântul lui Nae ªtefãnescu, viorist din acest oraº,
secretar al filialei Soc. romilor din Caracal.

Acesta le aratã scopul acestei adunãri, precum ºi scopul ºi beneficiile
Societãþii ºi în special ale membrilor acestei asociaþii, dupã care le citeºte ºi
câteva articole din Statutul Societãþii, primit de la Bucureºti.
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Al doilea membru, Tache Caliþa, le citeºte un manifest pe care l-a primit de
la arhimandritul ªerboianu ºi în care de asemenea se aratã datoria ce are fie-
care membru faþã de societate.

Dupã aceastã expunere, se procedeazã la alegerea unui nou comitet care
prin aclamaþii s-a ales tot cel vechi, compus din: Costicã Florea Bucur, preºe-
dinte; Nicolae Gutue, vicepreºedinte; Nae ªtefãnescu, secretar; Gheorghe Ofiþa,
Dumitru Mihai cenzori.

Adunarea a luat sfârºit la orele 19 în perfectã liniºte.

ªeful Poliþiei
Mâþulescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.116-117)

80
Biroul de studii

REFERAT

ASOCIAÞIA GENERALÃ A ÞIGANILOR DIN ROMÂNIA

Prima încercare pe care o fac þiganii pentru a-ºi strânge rândurile ºi a se
constitui într-o asociaþie a fost în luna aprilie 1933, când din iniþiativa arhi-
mandritului Calinic I. Popp ªerboianu a luat fiinþã „Asociaþia Generalã a Þiga-
nilor din România”, cu sediul provizoriu în str. Vulturului no. 147, la cafe-
neaua lui Constantin Urziceanu.

Arhimandritul Calinic I. Popp ªerboianu, în etate de circa 50 ani, domicili-
at în Bucureºti, str. Turnu Roºu no. 11 (ºoseaua Crângaºi), este originar din
Costeºti-Argeº; licenþiat al Facultãþii de Teologie din Bucureºti, a slujit ca dia-
con la Capela Românã din Paris în anii 1909-1911, dupã care venind în þarã a
fost numit paroh la biserica Kalinderu din Capitalã. Între anii 1923-1927 a fost
plecat în America, de unde revenind în þarã, rãtãceºte ca monah prin mãnãsti-
rile oltene, în special la Cozia ºi Stâniºoara.

În anul 1929 pleacã la Paris, unde tipãreºte lucrarea sa intitulatã Les
Tsiganes ºi care are ca subtitlu: „Histoire-Ethnographie-Linguistique-Gram-
maire-Dictionnaire”, într-un volum de 397 pagini, în Editura Payot-Paris. (Lu-
crarea se gãseºte de vânzare la „Cartea Româneascã” ºi costã 280 lei). În urma
publicãrii acestei cãrþi, este ales membru corespondent la „The Gypsy Lore
Society” (Societatea Londonezã pentru studiul vieþii ºi istoriei þiganilor), care
îi inspirã pentru prima datã  ideea de a încerca organizarea þiganilor în Româ-
nia. Arhimandritul I. Popp ªerboianu, luând contact cu Comitetul Societãþii
Lãutarilor „Junimea Muzicalã” (recunoscutã persoanã juridicã prin sentinþa
no. 18/1927 a Tribunalului Ilfov, Sec. I Civ. crt.), a hotãrât formarea unui comi-
tet provizoriu din membrii comitetului de conducere al societãþii „Junimea
Muzicalã”, ca sã primeascã înscrierea în asociaþie, sã încaseze taxele de înscri-
ere ºi sã redacteze statutele.
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Constituirea societãþii ºi scopul pe care îl urmãresc a fost redactat într-un
apel „Cãtre toþi þiganii din România”, lansat la 27 august 1933. În acest mani-
fest – în care cheamã la o nouã viaþã pe toþi þiganii din România – au fost redate
în extenso dezideratele acestei asociaþii, din punct de vedere cultural ºi social.

Din punct de vedere cultural

1) Apariþia unei gazete.
2) Înfiinþarea cursurilor serale de adulþi, în toatã þara.
3) O universitate popularã, þigãneascã.
4) Înfiinþarea de biblioteci ºi muzee ºcolare, cum ºi unul naþional.
5) Înfiinþarea grãdinilor de copii mici, ca sã nu mai hoinãreascã pe drumuri
când pãrinþii sunt duºi la lucru.
6) Publicarea de cãrþi pentru luminarea minþilor, în ceea ce priveºte apãra-
rea sãnãtãþii, a bunului trai, istoria neamului þigãnesc ºi altele.
7) Conferinþe educative, muzicã, strângerea cântecelor noastre bãtrâneºti ºi
tot felul de povestiri; ºcoli de dans pentru jocurile noastre etc.
8) Înfiinþarea de burse în þarã ºi strãinãtate pentru elevii meritoºi.
9) Înfiinþarea a tot felul de ateliere pentru meseriile potrivite firii neamului
nostru ºi bazare în toatã þara pentru desfacerea diverselor produse.
10) Înfiinþarea de ºcoli ambulante pentru þiganii nomazi ºi încadrarea lor în
Asociaþie.
11) Înfiinþarea de atenee, cinematografe ºi cãmine culturale etc.
12) Ajutorarea elevilor sãraci cu cãrþi, haine ºi mâncare.

Din punct de vedere social

1) Înfiinþarea unei asistenþe juridice pentru apãrarea tuturor împricinaþilor
în procese.
2) Asistenþa medicalã gratuitã pentru bolnavi ºi cercetarea lor acasã.
3) Ajutor gratuit pentru toate nevoile religioase.
4) Înfiinþarea unui mare cãmin popular unde fiecare þigan sãrac, fãrã casã,
ori strãin de localitate, poate sã doarmã ºi sã mãnânce pânã i se gãseºte de
lucru.
5) Înfiinþarea de cantine populare în toate cartierele sãrace din capitalã ºi
din celelalte oraºe ale þãrii.
6) Înfiinþarea unui spital al þiganilor, dispensare medicale pentru lehuze,
aziluri de bãtrâni ºi invalizi, societãþi de ajutor mutual reciproc – în caz de
moarte, cãsãtorii, pagube ºi începerea de negustorie sau alte meserii –,
oficii pentru procurarea de lucru, plasare ºi informaþiuni, bãi populare, co-
lonii ºcolare, adãposturi pentru copii mici etc.
7) Stãruinþa, pe toate cãile legale, ca primãria capitalei ºi autoritãþile în
drept sã ne dea terenuri în jurul capitalei ºi în fiecare oraº ºi sat din þarã sã
construiascã pe ele case.
8) Stãruinþa de a coloniza pe toþi þiganii nomazi, dându-li-se pãmântul
necesar în diferitele pãrþi ale þãrii.
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9) Organizarea în bresle a tuturor categoriilor de muncitori ºi recunoaºterea
lor ca meseriaºi, cu drepturile corespunzãtoare, la Casa Generalã a Asigu-
rãrilor Sociale.
10) Înfiinþarea de Tribunale judeþene ºi a unei Curþi Supreme de judecatã
pentru rezolvarea chestiunilor privitoare la cununii, divorþ, înmormântãri ºi
tot felul de infracþiuni ce ar necinsti neamul nostru ºi care vor fi judecate de
Sfatul Bãtrânilor, în frunte cu vãtafii respectivi ºi potrivit tradiþiei noastre.
11) Femeile fac parte de drept din Asociaþie ºi vor fi folosite în toate operele
culturale ºi de asistenþã socialã. Cele cu ºtiinþã de carte au aceleaºi drepturi
ca ºi bãrbaþii ºi vor putea fi admise ºi în Sfatul Bãtrânilor, dupã normele ce
se vor stabili.
12) Copiii de la 8 ani în sus ºi tinerii de ambele sexe, pânã la 21 de ani, vor
avea o organizaþie separatã unde vor fi pregãtiþi ºi instruiþi în toate proble-
mele vieþii.
13) Politica este cu desãvârºire interzisã pentru membrii Asociaþiei ºi nu
vor face decât politica intereselor noastre, indicatã de Comitetul Suprem al
Asociaþiei.
Ca urmare acestui apel, la început nu s-au înscris în Asociaþie decât vreo

3-400 þigani, dintre care majoritatea sunt din Bucureºti ºi din judeþele Sibiu,
Vlaºca ºi Teleorman. Propaganda pentru captarea a cât mai multor membri în
Asociaþie, la început a mers destul de greu, cu toate cã arhimandritul ªerbo-
ianu, pentru a le inspira mai multã încredere, s-a dat drept þigan. Greutatea a
fost datoritã faptului cã þiganii stabili sunt sãraci, iar nomazii, care sunt bogaþi,
din cauza nestabilitãþii lor, nu se împãcau cu ideea Asociaþiei.

Concomitent cu aceastã Asociaþie, în luna septembrie 1933 a luat fiinþã o
altã organizaþie intitulatã „Uniunea Generalã a Romilor din România”, din ini-
þiativa lui Gh.A. Lãzureanu-Lãzuricã – þigan de origine –, absolvent al ªcolii
Superioare de Comerþ, depozitar de lemne ºi furaje din Bucureºti ºi colabora-
tor la „Adevãrul Literar” ºi „Universul”.

De remarcat este faptul cã Lãzuricã, care pânã acum activa de comun acord
cu arh. ªerboianu, pe motive de suspiciune, cum cã arh. ªerboianu intenþio-
neazã sã converteascã þigãnimea cãtre Biserica Unitã ºi aflând în acelaºi timp cã
arhimandritul nu mai face parte din rândul clericilor, s-a despãrþit de el ºi obþi-
nând sprijinul Sfintei Patriarhii a început sã activeze singur.

Scopul Uniunii este sã lupte pentru a nu se permite imigrarea muzicanþilor
strãini în þarã, deoarece aceºtia au acaparat toate localurile din oraºe ºi staþiunile
climaterice, în dauna muzicanþilor þigani români; asemenea pentru zidari,
hornari, fierari, potcovari etc.; sã se înfiinþeze grãdiniþe de copii pentru copiii de
þigani ºi atenee populare. Sã se trimitã delegaþi la congresul þigãnesc care se þine
în fiecare an la Nancy (Franþa) ºi în special pentru a combate acþiunea „Aso-
ciaþiei Generale a Þiganilor din România”, de sub conducerea arhimandritului
ªerboianu. În propaganda sa, Lãzuricã este susþinut ºi de ziarul „Universul”.

Comitetul provizoriu al Uniunii este compus din: Gh.A. Lãzureanu-Lãzu-
ricã, preºedinte; Teodor Marinescu, negustor, din ºoseaua Iancului 83, vicepre-
ºedinte; Gheorghe Potra, doctorand în Litere, casier; Florica Constantinescu, e-
levã la Conservator, secretarã.
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De aici înainte ºi pentru motivele arãtate mai sus, între aceste douã organi-
zaþii a luat naºtere o adevãratã luptã de supremaþie. Lãzuricã îl acuzã pe arhi-
mandrit ca strãin de neam ºi partizan al clericilor, iar arh. ªerboianu pe Lãzu-
ricã, ca pe unul care intenþioneazã sã-ºi ajungã anumite scopuri politice, prin
înscrierea tuturor romilor în partidul naþional-agrar de sub conducerea d-lui
Octavian Goga, asigurându-ºi prin aceasta un mandat de deputat ºi câteva
locuri de consilieri comunali în capitalã, pentru principalii colaboratori ai sãi.

Lãzuricã, pentru a-ºi asigura popularitatea, în lupta pentru revendicarea
nevoilor þigãneºti, a vizitat diferite cãmine studenþeºti, pentru a le cere con-
cursul, a intrat în legãturã cu Corneliu Z. Codreanu, bazat ºi pe protecþia I.P.S.S.
Patriarhului Miron Cristea, a anunþat printr-un manifest primul congres al þiga-
nilor din România.

În ziua de 8 octombrie 1933, în sala „Ileana”, în prezenþa a circa 200 per-
soane, a avut loc primul congres al romilor, cu care ocazie s-a procedat ºi la
alegerea comitetului definitiv al Uniunii.

ªedinþa este deschisã de Lãzuricã, care a declarat cã va lupta pânã atunci
când va obþine o situaþie mai bunã pentru romii din România. În acelaºi sens
au mai vorbit: Gheorghe Bazna, preºedintele Asociaþiei Romilor din Brãila;
avocat Ilie Boruga, dr. Ilie Rãdulescu, D. Ioaniþescu, funcþionar public, docto-
rand Potra, Florica Constantinescu ºi D. Panaitescu, preºedintele Muzicanþilor
Romi din România.

Procedându-se la alegerea comitetului, a fost alcãtuit din urmãtoarele per-
soane: Gh.A. Lãzureanu-Lãzuricã, preºedinte activ; Grigoraº Dinicu, preºedin-
te onorific; Gh.A. Bazna, vicepreºedinte; T. Marinescu, vicepreºedinte; P. Ciu-
ciulan, casier; I.Gh. Ionelescu, secretar general; Petrache Marinescu, cenzor; I.
Dumitrescu, cenzor; Iordache Dinu, cenzor; d-na Margareta Nicolau, preºedin-
te de onoare a secþiei feminine; d-ra Florica Constantinescu, preºed. activ;
Elena Negulescu, vicepreºed.; d-ra Ketty Petrescu, secretarã. Membrii în comi-
tetul central executiv: V. Stãnescu, Lazãr C-tin, Auricã ªtefãnescu, I. Cristescu,
Ferciu Constant, Nicu Rãdulescu, Grigore Dobre. Pentru sprijinul moral dat
Uniunii au ales ca membri onorifici dintre conaþionalii români pe d-nii ªt.
Brãiloiu, sub-director la „Universul”, M. Sevastos, director la „Adevãrul Lite-
rar”, A. Mihail, ziarist[1], Adrian Maniu scriitor, dr. Ilie Lãzurescu, I. Teodoru,
director la revista „Ilustraþia Românã”, Corneliu Z. Codreanu, Mihail Tican Ro-
man, scriitor, Albu, secretar de legaþie la „Curentul”, Sulicã, senator, C-tin
Bron, preot, Andrei Ulman ºi Gh.L. Potra, doctorand în litere. Comitetul a fost
ales pe termen de 5 ani.

La urmã s-a dat citire urmãtoarei moþiuni: „Romii din România, adunaþi
astãzi 8 octombrie 1933 în primul lor congres organizat de Uniunea Generalã
a Romilor din România, sub preºedinþia activã a d-lui G.A. Lãzureanu-Lãzu-
ricã, recunoscut de acest congres ca singurul reprezentant ºi conducãtor al
nostru, ascultând expunerile cuvântãtorilor noºtri, primind în totul programul
expus ºi luând cunoºtinþã de mijloacele legale prin care sã se poatã realiza
dezideratele noastre, în lupta de redeºteptare ºi egalitate de tratament cetãþe-
nesc din partea forurilor competente, hotãrãsc:

Ratificã toate hotãrârile luate de acest congres, confirmã comitetul central
executiv, ales astãzi pe timp de 5 ani, cu drept de excludere a unuia din mem-
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bri pentru eventuale abateri grave, prin majoritatea de membri a celorlalþi
membri din acest comitet; ne declarãm solidari cu orice acþiune dusã de d-l
G.A. Lãzureanu-Lãzuricã în folosul cauzei noastre, pe terenul social, cultural
ºi spiritual, obligându-ne sã respectãm cu sfinþenie hotãrârile luate de d-sa cu
asentimentul comitetului central executiv. Delegãm pe d-l G.A. Lãzureanu-Lã-
zuricã împreunã cu un alt membru din comitetul executiv sã ne reprezinte la
congresul internaþional al romilor, care se va þine în Franþa, sau oriunde se va
þine. Considerãm renegat pe orice rom care duce o altã acþiune sau se alãturã
altei grupãri contrarii Uniunii Generale a Romilor. Ne legãm sã fim patrioþi,
dinastici ºi ortodocºi, respingând orice propagandã subversivã ºi periculoasã
Statului Român ºi Bisericii ortodoxe. Alegem ziua de Sf. Maria ca zi de recule-
gere anualã, când vom fi în pelerinaj la una din bisericile indicate de Sfânta
Patriarhie. Vom stãrui mereu pentru ca forurile competente sã doneze Uniunii
Generale a Romilor un teren, ca sã clãdim pe el un mare cãmin în care sã
fiinþeze un dispensar, un serviciu de contencios, un ateneu popular, un adã-
post pentru romii sosiþi din provincie, o grãdiniþã de copii ºi o salã de adunare
ºi de legiferare a exercitãrii meseriei de lãutari”.

Pentru ca aceastã iniþiativã sã fie cunoscutã de tot ce este þigan în cuprin-
sul acestei þãri, comitetul central al „Uniunii Romilor din România” a dispus o
serie de întruniri în oraºele mai însemnate din þarã.

Pânã în prezent, s-au þinut urmãtoarele întruniri: la 20 mai 1934, la Mediaº;
la 28 mai 1934, la Blaj; la 10 iunie 1934, la Diciosânmartin; la 15 iulie 1934, la
Blaj; la 12 august 1934, la Severin; la 9 septembrie 1934, la Sibiu, congresul
general al romilor; la 20 septembrie 1934, la Sighiºoara; la 30 septembrie 1934,
la Rãdãuþi; la 3 octombrie 1934, la Deva; la 7 octombrie 1934, la Diciosânmar-
tin; la 13 ianuarie 1935, la Orºova. La toate aceste întruniri a participat ºi Lãzu-
ricã. Scopul întrunirilor a fost pentru formarea comitetelor judeþene ºi strân-
gerea legãturilor cu Centrul.

Prin propaganda de ponegrire pe care a dus-o Lãzuricã contra arh.
ªerboianu, vedem cã majoritatea membrilor „Asociaþiei Generale a Þiganilor
din România” trec la „Uniunea Generalã a Romilor”. Primul pas îl face Asoci-
aþia Þiganilor din Oltenia, afiliindu-se la Uniune la 8 august 1934, prin întru-
nirea ce a þinut-o la acea datã în Severin.

Aºadar, arhimandritul ªerboianu, fiind pãrãsit de aceia care pânã la un
punct i-au dat concursul, nemaiputând activa ºi din cauza influenþei de la
Patriarhie – care o dãdea pe faþã lui Lãzuricã – dispare din aceastã luptã, rãmâ-
nând s-o ducã mai departe Lãzuricã. Dar ºi Lãzuricã, ca ºi arhimandritul ªer-
boianu, a avut aceeaºi soartã în conducerea Uniunii Romilor.

Gheorghe Niculescu, comerciant ºi consilier la Ministerul Muncii ºi Sfatul
Negustoresc, secondat de fratele sãu N. Niculescu, prim vicepreºedinte ºi se-
cretarul general al Uniunii, ambii luptãtori influenþi ai cauzei romilor, reuºeºte
sã debarce de la preºedinþie pe Lãzuricã, luând de data aceasta preºedinþia ºi
conducerea „Uniunii Generale a Romilor” Gheorghe Niculescu.

În calitatea lui de conducãtor al cauzei þigãneºti, primul act pe care
reuºeºte sã-l facã a fost recunoaºterea „Uniunii” ca persoanã juridicã, lucru pe
care de altfel l-a încercat ºi arhimandritul ªerboianu ºi Lãzuricã, fãrã însã ca
sã-l definitiveze. În prezent, sediul Uniunii este în Piaþa Sf. Anton no. 10[2].
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Pe de altã parte, se semnaleazã cã organizaþiile din Ardeal sunt nemulþu-
mite ºi protesteazã contra conducerii centrale din Bucureºti sub pretextul cã
se neglijeazã interesele romilor din Ardeal. De altfel, acesta a fost ºi scopul
congresului de la Sibiu, unde s-a ales un preºedinte al comitetului regional ar-
delean în persoana arhitectului [A.] Zima din Blaj. Comitetul ardelean va avea
grijã sã þinã legãtura strânsã între romii din Ardeal, pentru ca uniþii sã se
impunã faþã de Uniunea Generalã din Bucureºti, care, dupã cum spun, cautã
sã neutralizeze toatã conducerea în mâinile lor, neglijând în acelaºi timp inte-
resul celor din Ardeal[3].

Concluzii. În substratul acestor încercãri de organizare, în lupta de supre-
maþie pe care au dat-o conducãtorii care s-au perindat la preºedinþia Uniunii,
incontestabil cã scopul Asociaþiei nu poate fi numai acela: reuniunea tuturor
þiganilor într-un singur mãnuchi; intenþia tinde ºi spre alte sfere: formarea unei
platforme politice ºi îndeplinirea anumitor scopuri materiale.

Cu toate acestea, fãcând abstracþie de aceste postulate, ideea este frumoasã
ºi binevenitã, fiindcã nu se poate concepe ca aceastã naþie, care a cutreierat ºi
cutreierã þara în lung ºi în lat de sute de ani, sã nu fie la adãpostul nevoilor de
azi ºi cerinþelor de mâine printr-o organizare temeinicã ºi demnã de încredere.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.119-129)

[1] Mihail Alexandru este ºi autorul unui articol despre romi, Poporul enigmatic, în
„Realitatea ilustratã”, oct., 1933.
[2] La aceastã adresã se afla florãria „La doi trandafiri”, proprietatea lui Gh. Niculescu.
[3] Grupul ardelean în frunte cu A. Zima se va integra „Uniunii Generale a Romilor” de
sub conducerea lui Gh. Niculescu. Un tablou al preºedinþilor de filiale ardelene (ºi din þa-
rã), care au aderat la Gh. Niculescu, în „Glasul romilor”, II, 1935, nr. 1 (august), p.4 ºi II,
1937, nr. 3 (martie), p.4.

81
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Bucureºti
No. 12.810/1935 aprilie 17

Domnule director general,

Avem onoarea a vã raporta cã în ziua de 13 aprilie a.c., la orele 15.30, în
sala berãriei „Picadily” din Ploieºti a avut loc o întrunire a asociaþiei – diziden-
tã – a romilor, din Ploieºti, la care au luat parte circa 30 persoane.

ªedinþa a fost deschisã de I. Vasilescu, preºedintele asociaþiei, care a prezen-
tat pe dl. Gh. Lãzãricã, preºedintele asociaþiei romilor dizidenþi de la Bucureºti,
care luând cuvântul ºi-a exprimat pãrerea de rãu cã la Ploieºti se gãseºte în faþa
unui numãr de romi atât de restrâns ºi cu atât mai mult este de regretat cu cât
este ºtiut de toþi cã „romii” mai toþi sunt huiduiþi ºi alungaþi de oricine, din care
cauzã nici unul din ei nu-ºi poate gãsi serviciu ºi sunt muritori de foame.
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„Mã gândeam – continuã oratorul – cã la Ploieºti se gãseºte o mare masã de
oameni care sã asculte aici lucruri interesante ºi sã se organizeze în aceastã aso-
ciaþie, care luptã pentru moralul ºi drepturile noastre, tinzând a vã deschide în
viaþã o nouã cale, pe care s-o puteþi strãbate cu mai multã uºurinþã”.

Le-a explicat apoi ce însemnã cuvântul „rom” ºi de unde vine acest cuvânt,
întrebând totodatã pe cei din salã dacã vor a fi împroprietãriþi.

Majoritatea au rãspuns cã... nu, ei vor a fi liberi.
Cuvântul „rom” vine de la libertate ºi înseamnã sã fiþi buni ºi cinstiþi.
A terminat, îndemnând pe participanþi a se boteza, a se supune legilor

creºtine ºi sã facã armata, pentru a putea cãpãta drepturile cetãþeneºti. „Orga-
nizaþi-vã ºi luptaþi pentru drepturile voastre”, a încheiat oratorul.

Întrunirea s-a terminat în liniºte.

Inspectoratul Regiunii I de Poliþie 
D.G. Bogdan

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.131-132)
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România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Bucureºti
No. 12.808/1935 aprilie 17

Domnule Director General,

Avem onoarea a raporta cã în ziua de 11 aprilie 1935 a avut loc la Vãlenii
de Munte, în grãdina d-lui I. Popa, o întrunire a romilor din acea localitate.

Din partea Uniunii Romilor filiala Prahova au luat parte preºedintele filialei
Stelian Barbu, d-l Romcescu Sinu, vicepreºedinte, Nae Constantinescu, Ticu
Rãducanu, Avram Gheorghe, Toma ºi  Gheorghe Geanã, precum ºi întregul co-
mitet din Ploieºti.

Întrunirea a început la ora 15.30, în prezenþa unui numãr restrâns de romi.
Au luat cuvântul Stelian Barbu, Romcescu, N. Constantinescu ºi Ticu Rãdu-

canu, explicând scopul moral, cultural ºi religios al acestei adunãri. Printre altele
s-a explicat ºi arãtat care este programul de urmat al acestei uniuni, luptând pen-
tru aducerea la îndeplinire a programului lor, ºi anume: conferinþe scrise pentru
copii ºi adulþi prin care sã se arate anumite fapte din timpul robiei þiganilor din
Þara Româneascã, epoca dezrobirii, cum s-au dezrobit din punct de vedere eco-
nomic ºi politic, anumite întâmplãri din viaþa þiganilor din þarã ºi strãinãtate;
introducerea muzicii vocale ºi instrumentale la copii, iar pentru adulþi învãþarea
notelor. Sã nu fie alterate ariile lor strãmoºeºti ºi sã fie ferite de inflaþia muzicii
moderne. Înfiinþãri de biblioteci pe centre, respingând orice activitate politicã.

Apel la medici, preoþi, pentru conferinþe, înfiinþãri de atenee populare.
Lupta dârzã contra muzicii mecanice ºi a radioului.
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Dupã aceste expuneri, a urmat alegerea preºedintelui romilor din acea localita-
te, fiind declarat preºedinte d-l Gheorghe Geanã, potcovar din Vãlenii de Munte.

Totul a decurs în perfectã ordine, îndemnând pe romi a da concursul lor
neprecupeþit guvernului în alegerile judeþene[1], deoarece Uniunea Romilor
din întreaga þarã numai de la acest guvern a avut sprijinul moral ºi material în
activitatea lor. 

Întrunirea a luat sfârºit în liniºte.

Inspectoratul Regiunii de Poliþie
D.G. Bogdan

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.133-134).

[1] Este vorba de guvernul prezidat de Gh.Tãtãrescu.

83
România                                                                  
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 17.674/1935                                                     [Înregistrat la 21 mai 1935]

Domnule Director General,

Avem onoarea a vã raporta cã în ziua de 12 mai 1935 a avut loc în oraºul Si-
biu, în sala restaurantului „Mielul Alb” din str. Faurului, o ºedinþã a Comitetului
Asociaþiunii Romilor din judeþul Sibiu, la care au luat parte preºedinþii organiza-
þiilor comunale ale romilor din judeþul Sibiu, în numãr de circa 70 de persoane.

Adunarea a fost prezidatã de dl. Constantin Braºoveanu, funcþionar la Ad-
ministraþia Financiarã din acel oraº, preºedintele Asociaþiunii Romilor din ju-
deþul Sibiu ºi vicepreºedintele Asociaþiunii Romilor din Ardeal. Din judeþul
Târnava Micã a luat parte la aceastã ºedinþã dl. Andrei Zima, arhitect din Blaj.

La adunare s-a discutat programul dupã care urmeazã sã se organizeze Aso-
ciaþiunile comunale din judeþul Sibiu, precum ºi din alte judeþe.

S-a fixat taxa de înscriere în Asociaþiune la 10 lei ºi cotizaþia lunarã de 5
lei. Totodatã s-a luat hotãrârea de a înfiinþa în oraºul Sibiu un birou de infor-
maþii referitoare la toate chestiunile romilor.

ªedinþa a început la ora 10 ºi a luat sfârºit la orele 15, decurgând în perfec-
tã liniºte ºi ordine.

Alãturat avem onoarea a vã înainta un exemplar din programul care s-a dis-
cutat la ºedinþa susmenþionatã.

Inspector de poliþie ªeful serviciului
[indescifrabil] I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.135)
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Detaºamentul poliþiei Huedin
No. 1044 din 15 mai 1935

Domnule Prefect,

Am onoare a vã raporta cã în conformitate cu dispoziþiunile ordinului
d-voastrã no. 11.113/1934 am împãrþit în unire cu pretura ºi primãria din loca-
litate 36 familii de þigani nomazi care, în cursul anului 1931, s-au stabilit pe
teritoriul rezervã de stat numit „Spinus” ºi care rezervã de stat, în urma dis-
poziþiunilor date de Ministerul Domeniilor în cursul anului 1934, a fost repar-
tizatã drept comunei Huedin, pentru a servi de pãºune comunalã.

Aceste familii de þigani nomazi în cursul anului 1932 au pãrãsit localitatea,
cutreierând þara pânã în vara anului 1934, când organele jandarmeriei, în urma
dispoziþiunilor date de Ministerul de Interne, i-a escortat pe toþi în aceastã lo-
calitate pe bazã cã ºeful poliþiei din anul 1931 le-a eliberat capilor de familie
buletine de înscriere la Biroul Populaþiei.

În toamna anului 1934, bazaþi pe ordinul d-voastre cu no. de mai sus, am
împãrþit familiile de þigani nomazi pe mai multe comune, tocmai aºa cum s-a
procedat în cursul anului 1931, însã primãriile respective, notariatele comune-
lor, unde au fost repartizaþi aceºti þigani, au refuzat primirea lor ºi primãria
oraºului Huedin, vãzând cã þiganii nomazi nu pot fi aºezaþi pe comune pentru
motivul de refuz ºi pentru timpul prea înaintat, dând frigul peste ei, le-a admis
ca pentru iarna anului 1934/35 sã-ºi facã colibe pe terenul propriu fost rezervã
de stat denumitã „Spinus”.

Acum, dupã ce natura permite ca aceºti þigani sã-ºi pãrãseascã colibele,
bazaþi tot pe ordinul d-voastre cu no. de mai sus, în colaborare cu pretura pla-
sei ºi primãria oraºului Huedin, am repartizat din nou familiile de þigani pe
comunele Almaº, Fildu de Sus, Fildu de Jos, Sfãraº, Jebucu, Izvorul Criºului,
Nearºova ºi Poieni, care comune – cu excepþia comunei Poieni[1] – toate au
refuzat primirea acestor familii de þigani pe motiv cã n-au rezerve de stat ºi cã
pretura Huedin, în colaborare cu primãria ºi poliþia, nu pot stabili domiciliul
forþat într-o comunã a unui þigan nomad fãrã a avea consimþãmântul comunei
respective, cu toate cã atât la repartizarea þiganilor din anul 1934, cât ºi repar-
tizarea recentã, þiganilor li s-a dat în mânã de noi o adresã în care ne referim
la ordinul d-voastrã dat în aceastã chestiune.

Pentru a demonstra acest refuz al primãriilor respective, anexãm adresa pri-
mãriei comunei Izvorul Criºului no. 578/1935, a Fildului de Jos no. 1020/1935,
a comunei Sfãraº no. 507/1935, menþiunea primarului comunei Fildu de Sus
fãcutã pe adresa noastrã cãtre acea primãrie ºi menþiunea primarului comunei
Almaº fãcutã tot pe adresa de însoþire a þiganilor datã de noi.

La repartizarea þiganilor nomazi am avut în vedere ca sã fie în cât se poate
clasaþi în comunele locuite în majoritate de minoritari pe de o parte pentru cã
prezenþa acestor þigani în acea comunã prezintã o sarcinã materialã, pe de altã
parte, þiganii aceºtia nomazi fiind de religie ºi sentiment românesc, comunele
acelea vor prezenta un numãr statistic mai mare de element românesc.
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Totodatã, am onoare a vã raporta cã prezenþa vremelnicã a acestor familii
de þigani nomazi în aceastã localitate, pe lângã inconvenientele materiale ra-
portate mai sus, mai prezintã inconvenientul imposibilitãþii de control ºi sta-
bilirea identitãþii din punct de vedere al poliþiei judiciare, pentru care motiv
vã rugãm domnule prefect sã binevoiþi a dispune comunelor Almaº, Fildu de
Sus, Fildu de Jos, Sfãraº, Jebucu, Izvorul Criºului, Nearºova ºi Poieni ca sã pri-
meascã familiile de þigani nomazi repartizaþi de noi cu domiciliul forþat în
comuna respectivã, luându-i în listele membrilor comunali, înscriindu-i ºi la
Biroul Populaþiei.

ªeful Det. Poliþiei
[indescifrabil]

D-sale, Domnului Prefect al judeþului Cluj

[ANEXÃ]

Circumscripþia notarialã Fildu de Jos
Nr. 1020/1935

Cãtre Poliþia Oraºului Huedin

Ca rãspuns la adresa d-voastre nr. 2483/1935, cu referire la plasarea þiga-
nilor nomazi aflãtori în oraºul Huedin la comunele Fildu de Jos ºi Fildu de Sus,
avem onoare a vã comunica cã aceste comune nu recunosc repartizarea aces-
tor þigani spre a se stabili cu domiciliul forþat în aceste comune, cu atât mai
vârtos nici înscrierea lor în listele de membri ai acestor comune, când disp. art.
13 din L.O.A.L.[2] sunt categorice, în sensul cã cetãþeanul care doreºte sã se
stabileascã cu domiciliul într-altã comunã este dator a se adresa la autoritatea
respectivã ºi numai dupã îndeplinirea formalitãþilor ºi condiþiunilor cerute de
suscitatul articol poate deveni membru al acelei comune, comuna putând
chiar ºi refuza acordarea calitãþii de membru în cazurile înºirate la ultimul
aliniat din art.13 al acestei legi, care în cazul din speþã numiþii þigani neavând
nici un mijloc cunoscut de a-ºi câºtiga traiul se poate aplica întocmai.

Chiar dacã aceste comune ar acorda cât de largã indulgenþã pentru sta-
bilirea domiciliului numiþilor þigani, pe lângã toatã bunãvoinþa, dar în lipsã de
pãmânt, neavând unde-i aºeza, nu le putem acorda stabilirea domiciliului în
comunele amintite, pentru care motiv am fost nevoiþi a-i retrimite la urma lor.

Fildu de Jos, la 11 mai 1935                                                                    Notar
[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 101/1935, f.46, 48)

[1] În ºedinþa extraordinarã a consiliului comunal Poieni, din 26 august 1935, se va refuza
familiilor de þigani stabilirea pe raza acestei localitãþi (cf. Ibidem, f.37).
[2] Legea pentru organizarea administraþiei locale (publicatã în „Monitorul Oficial”, nr.
170 din 3 august 1929).
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Poliþia oraºului Caracal
Cãtre Insp. Reg. de Pol. Craiova                                                 [31 mai 1935]
Nr. 8805/1935

RAPORT

Avem onoare a raporta cã în ziua de 30 mai a.c. a avut loc în acest oraº o
adunare a asociaþiei „Barbu Lãutaru”, care s-a þinut în localul d-lui Mihail Fãget.

Adunarea s-a deschis la orele 11, unde a luat cuvântul Tãnãsicã Ionescu Lã-
utar, iniþiatorul acestei asociaþiuni, dând cuvântul lui Nae ªtefãnescu, þambal-
agiu din acest oraº. Acesta explicã adunãrii cã scopul acestei asociaþii este de
a nu se mai concura lãutarii între ei, când se tocmeºte o nuntã, botez sau lo-
godnã, ºi cã toþi lãutarii se vor califica pe categorii, adicã cei care cântã la þarã
sã fie clasa II, iar cei de la oraº sã fie clasificaþi cl. I. Le mai spune cã nici un
lãutar nu se va tocmi la nuntã, botez sau alte cântãri pânã nu va trece prin aso-
ciaþie, iar ei vor fi obligaþi ca din cântãrile ce le vor avea sã depunã la asociaþie
10% din suma ce a tocmit cântarea, ca din suma ce se va strânge sã poatã crea
un fond pentru ajutorare reciprocã, iar în caz de deces sã se ia de la asociaþie
suma de 2000 lei, tot din acel fond sã se dea ajutor pentru caz de boalã sau
dacã nu are cu ce trãi în timpul când nu sunt cântãri angajate.

Tãnãsicã Marinescu mulþumeºte adunãrii ºi îi roagã sã fie cu toþi uniþi pen-
tru aceastã asociaþie. Nae ªtefãnescu le spune cã taxa de înscriere este 20 lei; 10
lei este cartea de membru, care sunt obligaþi sã o poarte la ei în tot momentul,
10 lei pentru statut, iar 15 lei cotizaþia lunarã, care se va plãti în fiecare lunã.

S-a procedat dupã aceea la alegerea comitetului format din urmãtoarele
persoane: preºedinte de vârstã Petricã Rãdulescu; preºedinte activ Tãnãsicã Io-
nescu; secretar Tãnãsicã Marinescu; membrii Sima Dumitru, zis Bãlan, Nae
ªtefãnescu ºi Gh. Gheorghescu.

Adunarea a luat sfârºit la orele 12 în liniºte.

ªeful Poliþiei
Mâþulescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.14)
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România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj                       Cluj, la 24 iunie 1935
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 22.145/1935

Domnule Director General,

Avem onoare a vã raporta cã în parcul „Regina Maria” din Fãgãraº a avut
loc o adunare a societãþii „Înfrãþirea Neorusticã” din Calbor, judeþul Fãgãraº,
înfiinþatã de curând, în ziua de 18 iunie 1935.

Aceastã societate este constituitã din þiganii aflaþi în judeþul Fãgãraº, însã
numai o parte din ei, ºi are ca scop, dupã cum declarã þiganul Naftanailã Lazãr,
originar din comuna Calbor, preºedintele acestei societãþi, lupta pentru reven-
dicãrile þiganilor în vederea unui trai mai bun.

La orele 10 dimineaþa s-au adunat în Piaþa Unirii delegaþi din diferite co-
mune din acel judeþ, de unde au plecat în frunte cu muzica în parcul „Regina
Maria”, unde s-a þinut întrunirea. La acest congres au luat parte 1000 persoane.

Au vorbit: Naftanailã Lazãr, Cincan Ioan, precum ºi sãteanul Ioan Ganea,
care în cuvântãrile lor au cãutat sã încurajeze pe þigani, dându-le speranþã cã
lupta care o duc în prezent va da rezultate pozitive.

Inspector de poliþie                                                               ªeful serviciului
[indescifrabil]                                                                                      I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Dir. Sig. Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.136)

87
Prefectura judeþului Cluj                                                           25 iunie 1935

Domnului Prim-pretor Huedin

În conformitate cu ordinul nostru no. 11.113 din 6.VI.1934 dat primãriei
oraºului Huedin, în înþelegere cu dvs. ºi ºeful detaºamentului poliþiei, s-au re-
partizat familiile de þigani nomazi – escortaþi de jandarmerie încã în anul tre-
cut la Huedin – pe comunele Almaº, Fildu de Sus, Fildu de Jos, Sfãraº, Jebucu,
Izvorul Criºului, Nearºova ºi Poieni, însã aceste comune - dupã cât ne rapor-
teazã ºeful detaºamentului de poliþie – refuzã primirea acestor familii de þigani
ºi nu voiesc a-i înscrie în listele membrilor comunii. 

Având în vedere cã repartizarea fãcutã de dvs. o gãsim justã din toate punc-
tele de vedere, vã invitãm sã luaþi cele mai severe mãsuri ca ordinul nostru dat
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în aceastã cauzã încã în anul trecut ºi hotãrârea dvs. luatã în înþelegere cu
primãria oraºului Huedin, ºeful detaºamentului poliþiei ºi comandantul sec-
torului de jandarmi din acest oraº, sã fie executat în întregime de fiecare
comunã ºi în timpul cel mai scurt, destinându-se locul unde se pot aºeza
familiile repartizate ºi înscriindu-le în lista membrilor comunali.

De executarea întocmai ne veþi raporta în termen de 15 zile.

Prefect Demca

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 101/1935, f.45)

88
Domnule Primar, 

Subsemnaþii locuitori din cartierul „Între Ape” Cluj, cu onoare vã depunem
insistenta noastrã rugãminte sã binevoiþi a dispune evacuarea þiganilor din
strada Barbu Lãutaru, aflãtoare în acest cartier, ºi sã fie stabiliþi în colonia
þiganilor lângã fabrica de cãrãmizi a oraºului.

Din cauza acestor indivizi murdari, viaþa noastrã a devenit mai mult decât
insuportabilã: un infern în care n-avem nici aer curat ºi nici liniºte binefãcã-
toare, care ne-ar prii dupã munca istovitoare pentru câºtigul celor necesare
existenþei.

Sãnãtatea noastrã de asemenea e grav periclitatã ºi mulþi din rândurile
noastre cad rãpuºi de boalele molipsitoare, care îºi gãsesc mediul prielnic în
grãmezile de murdãrii þigãneºti.

Întreaga stradã Barbu Lãutaru, unde sunt înºirate hrubele þigãneºti, are
înfãþiºarea unui imens depozit de gunoaie, de unde se rãspândesc murdãriile
ºi acum, vara, duhoarea infectã care în valuri toxice pluteºte pe tot cuprinsul
cartierului „Între ape”.

Pe de altã parte, suntem în mare majoritate muncitori trudiþi, care la reîn-
toarcere acasã de la lucru avem absolutã lipsã de liniºte. ªi tocmai liniºtea ne
lipseºte. Cã haimanalele trândave ºi guralive se ceartã ºi se încaierã ziua ºi
noaptea, dezlãnþuind pe strãzi cele mai sãlbatice scandaluri. Ba de multe ori
dorm toatã ziulica, iar noaptea þipã, urlã ºi bat tobe sau zbiarã alergând în
galop de-a lungul strãzilor, dupã modelul celor mai primitive obiceiuri de trib.
La care se mai adaugã cã suntem insultaþi cu înjurãturi ºi scuipaþi în modul cel
mai neruºinos. Astfel cã ne este cu neputinþã sã ne gãsim cea mai micã como-
ditate cuvenitã în modestele noastre cãsuþe. 

Dacã pânã în prezent n-am fãcut nici un demers, e numai pentru cã ne cre-
dem înþeleºi de principalii noºtri conducãtori ºi ne aºteptãm dintr-o zi într-alta
sã aparã intervenþia care sã ne scape de aceste fiinþe trândave ºi murdare. Dar
pânã în prezent nici o miºcare. Acum suntem deciºi: ori sã scãpãm de ei, ori
sã ne pãrãsim casele noastre, altfel nu se poate continua[1].
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Primiþi vã rugãm, domnule primar, asigurarea sincerei noastre recunoºtinþe.

Cu deosebitã stimã,                                                     Cluj, la 26 iunie 1935
Locuitorii cartierului „Între ape”
[semneazã 52 persoane]

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 20187/1935, f.1-2)

[1] Pentru soluþionarea problemei, la 12 iulie 1935 s-a instituit o comisie în frunte cu
viceprimarul care sã cerceteze situaþia ºi sã facã propuneri.

89
România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj                        Cluj, la 28 iunie 1935
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 22.615/1935

Domnule Director General,

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 23 iunie a.c. a avut loc în oraºul
Fãgãraº congresul romilor din acel oraº, la care au luat parte pe lângã romii din
oraºul ºi judeþul Fãgãraº, în numãr de aproximativ 800, ºi delegaþii din alte
judeþe ca: Ilfov, Târnava Micã, Sibiu ºi Târnava Mare.

Acest congres s-a desfãºurat dupã urmãtorul program:
Începând de dimineaþa ºi pânã la orele 11.1/2 toþi romii s-au adunat pe un

loc viran din str. Hurezului, ce se aflã la marginea oraºului. De aici au plecat
în ordine în piaþa Unirii, unde la orele 12 s-a oficiat un serviciu religios pen-
tru sfinþirea drapelului romilor din judeþul Fãgãraº. 

Dupã serviciul religios, care a fost oficiat de canonicul Roºianu din Blaj,
împreunã cu preoþii gr. cat. din Fãgãraº, s-a procedat la baterea þintelor pe dra-
pel de cãtre acei ce au avut plãcerea sã contribuie cu ceva la acoperirea cheltu-
ielilor necesare confecþionãrii acestui drapel.

La orele 13.1/2, luând sfârºit aceastã solemnitate, romii au plecat în Parcul
Regina Maria, unde a avut loc congresul propriu-zis, în loc închis, adicã în sala
restaurantului din parc. Aici au vorbit urmãtoarele persoane:

1. Gogu Niculescu, preºedintele asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din
România (venit de la Bucureºti).

2. Zimann [Zima] Anton, preºedintele org. romilor din Blaj.
3. [A.] Zorilã, preºedintele org. romilor din Sibiu.
4. C. Braºoveanu, vicepreºedintele org. romilor din Sibiu.
5. O. Motea [Costrea Motti], preºedintele org. romilor din Mediaº.
6. [V.] Lascu, secretarul org. romilor din Sibiu.
7. Grigore Niculescu, secretar al asociaþiei Uniunii Gen. a Romilor din

România (venit  de la Bucureºti)[1].
8. Precum ºi câþiva romi din diferite comune.
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Toþi aceºtia, în vorbirea lor, au cãutat sã scoatã în evidenþã ce însemnãtate
are acest congres, spunând cã organizaþia romilor din România nu are alt scop
decât lupta în vederea unui trai mai bun ºi descãtuºarea romilor de sub dis-
preþul oamenilor. Au evidenþiat cã nu urmãresc nici un scop politic. Toþi ºi-au
terminat vorbirea cu cuvinte de mulþumire pentru autoritãþile care au înþeles
sã dea voie romilor sã se organizeze, strigând în ovaþii generale sã trãiascã M.S.
Regele Carol al II-lea ºi Marele Voievod Mihai de Alba Iulia.

Congresul a luat sfârºit la orele 17 în perfectã liniºte. La orele 8 seara a avut
loc în aceeaºi salã un bal, care s-a terminat în dimineaþa zilei de 24 la orele
4.1/2[2].

Inspector de Poliþie ªeful serviciului
[indescifrabil] I. Stãnilã

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.137)

[1] Ca ºi în cazul numelor de mai sus, îndreptate de noi între croºete, inspectorul de poliþie
confundã pe fraþii Niculescu, Gheorghe fiind preºedinte, iar Nicolae secretar al Uniunii.
Mai exista un Gligore (Grigore) Niculescu, preºedinte organizator al Sectorului IV Verde
Bucureºti, ºi un altul, Ionicã Niculescu, preºedinte al Sectorului I Galben Bucureºti.
[2] O descriere a acestui congres în „Glasul romilor”, II, 1935, nr. 1 (august), p.2.

90
Poliþia Oraºului T.-Severin
Nr. 1000/1935

Cãtre Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova

Raport

Avem onoare a raporta cã în ziua de 11 august a.c., orele 15 p.m., a avut loc
pe plaja „Lido” din insula ªimian o serbare datã de „Uniunea Romilor din Ro-
mânia”, filiala Mehedinþi, unde au luat parte circa 150 persoane, printre care
30-35 romi.

La aceastã serbare a luat parte ºi d-l Simon Marin, preºedintele romilor din
Oltenia, care a strâns romii într-o parte a insulei ºi a început sã le vorbeascã
urmãtoarele: 

„Cu regret constat cã romii de la Mehedinþi nu sunt încã organizaþi; am sã
vin peste câteva zile sã organizez fiecare sat. Noi, romii, avem o lege dupã care
ne conducem; cel care nu respectã legea, nu are nici drepturi. Am vrut ca sã vã
þin o conferinþã referitoare la dreptul ºi rostul romilor în asociaþie”, dar fiind nu-
mãrul prea mic de romi nu poate sã o þinã; „însã sã-l ascultaþi pe preºedintele
vostru d-l Paraschiv, care luptã în continuu pentru câºtigarea drepturilor voas-
tre. Suntem organizaþi ca ºi C.F.R-iºtii, preoþii, învãþãtorii etc, de 700 ani trãim
în România ºi am colaborat cu românii în toate împrejurãrile, cum a fost în
rãzboi, ºi nu s-a gãsit nici un rom care sã trãdeze þara. Asociaþia luptã din punct
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de vedere cultural, economic ºi mai lucreazã ca toþi romii sã capete dreptul la
împroprietãrire ºi de aceea se cere unirea, cã numai atunci, când s-ar uni cei
1.250.000 romi, câþi sunt în România, putem sã ne reclamãm dreptul la viaþã.

Avem o domniþã a romilor, Eleonora Belcineanu-Craiova, care este bogatã
ºi ajutã foarte mult asociaþia ºi care actualmente se aflã în T.-Severin ºi a venit
expre pentru serbare ºi aceasta numai pentru cã þine mult la romi.

Asociaþia romilor este una din asociaþiile care echivaleazã cu toate asoci-
aþiile. Am cheltuit o jumãtate milion pânã am obþinut persoanã juridicã, din
cauzã cã romii aveau numai caziere de furturi, crime; astãzi nu mai merge, tre-
buie sã ne facem oameni de treabã.

Ca încheiere vã rog sã duceþi vestea ºi sã faceþi propagandã cã romii astãzi sunt
egali în drepturi cu orice popor de pe pãmânt. O sã facem un congres general pen-
tru a ne cere dreptul la împroprietãrire ºi totodatã trebuie organizaþi ºi cãldãrarii”.

Serbarea a luat sfârºit la ora 20, în liniºte.

ªeful Poliþiei
Mãltãneanu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.139)
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România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Ploieºti
No. 21.130/1935 august 18

Domnule Director General,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 17 august a.c., în Buzãu, a avut loc
adunarea Asociaþiei Uniunei Generale a Romilor din România, filiala Buzãu.

La aceastã adunare au luat parte circa 250 persoane, cum ºi d-l preºedinte
Gh. Niculescu de la centru, care a fost întâmpinat în gara Buzãu de un grup
de 30 romi.

Au vorbit d-nii:
D-l Matei Postelnicu, proprietar, averescan, din Buzãu, preºedinte de onoa-

re al asociaþiei din oraº ºi judeþ, cerând tuturor romilor sã se uneascã, cãci nu-
mai aºa vor putea sã-ºi ajungã scopul dorit ºi sã aibã aceleaºi drepturi ca ºi
fraþii lor români, cu care au luptat  pentru întregirea neamului, sã aibã dreptul
a da copiii lor la ºcoli normale, ca pentru mai târziu sã-ºi poatã câºtiga pres-
tigiul meritat prin muncã.

D-l preºedinte central al romilor, Gh. Niculescu, din Bucureºti, cere celor
prezenþi sã-l urmeze ºi sã se uneascã unul cu altul, cãci numai aºa vor putea
duce lupta ºi a-ºi câºtiga drepturile.

D-l Dumitru Crãciunescu, preºedintele romilor din judeþul ºi oraºul Buzãu,
mulþumeºte preºedintelui central ºi cere ca toþi sã se uneascã pentru a putea
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progresa întreg neamul romilor. D-l Stroe Tudor cere concursul fraþilor romi în
opera ce-au început.

D-l preºedinte central Gh. Niculescu încheie ºi mulþumeºte fraþilor romi
care au luat parte la aceastã adunare, asigurându-i cã va munci pentru a putea
câºtiga drepturile lor.

Adunarea a luat sfârºit la orele 12.

Inspectorul Regiunii de Poliþie 
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.140,142)

92
Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din România
Persoanã Juridicã
Sediul Central:
Bucureºti, Piaþa Sf. Anton 10
Nr. 1267/28 august 1935

Domnule Prefect,

Contrar ordinului Onor. Ministrului de Interne, care interzice þinerea de
adunãri de orice naturã ar fi, pânã ce gruparea nu face dovadã cã este consti-
tuitã în asociaþie ºi recunoscutã „Persoanã juridicã”, totuºi în diverse locuri de
la periferie aceste adunãri se þin.

Un caz vi-l aducem noi la cunoºtinþã. Un grup de indivizi romi, sub con-
ducerea d-lor Nicolae G. Lache ºi Apostol Matei, þin aproape regulat întâlniri
în fiecare duminicã în cartierul Tei, la domiciliul d-lui Nicolae G. Lache din
strada Braºoveni-Tei nr. 11 loco.

Oricum aceºti 2 indivizi au fost excluºi din asociaþia noastrã, fãcându-se
palpabili de lucruri care nu se cadrau cu statutul asociaþiei noastre ºi care nu
cautã decât a învrãjbi pe romii din Capitalã prin manopere incorecte[1].

Pe aceste considerente, vã rugãm Domnule Prefect sã binevoiþi a ordona cir-
cumscripþiei respective oprirea acestei ºi acestor adunãri ilegale.

Cu deosebit respect, 

Secretar general, 
N. Niculescu

D-sale, D-lui Prefect al Poliþiei Capitalei. Loco

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.147)

[1] N.G. Lache ºi Apostol Matei au fost excluºi în ºedinþa din 10 august 1935, prezidatã de
G. Niculescu, ca „fiind elemente de dezordine”, ce au adus „injurii grave” la adresa lideri-
lor (cf. „Glasul romilor”, II, 1935, nr. 1, p.2).
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Asoc. Uniunii Generale a Romilor din România
Persoanã Juridicã
Sediul Central:
Bucureºti, Piaþa Sf. Anton no. 10
No. 1323/2 octombrie 1935

Domnule Prefect,

Asoc. Uniunea Gen[eralã] a Romilor din România, persoanã juridicã, de sub
conducerea d-lui G. Niculescu, preºedinte central activ, cu deosebitã onoare vã
comunicã prin prezenta înfiinþarea în oraºul Cluj a unei filiale a asoc. noastre
pentru jud. Cluj, sub conducerea d-lui Nucu Gligore, în calitate de preºedinte.

Cum aceastã filialã a noastrã are nevoie de un protectorat ºi de un ajutor pe
tãrâmul social, cultural ºi moral, cu respect vã rugãm domnule prefect sã bine-
voiþi a accepta calitatea de membru de onoare al filialei asoc. noastre din Cluj.

În consideraþie cã veþi binevoi a accepta aceastã calitate onorificã, respec-
tuos vã rugãm domnule prefect ca în limitele posibilitãþilor sã binevoiþi a spri-
jini prin concursul dv. filiala noastrã, pentru care vã mulþumim anticipat, asi-
gurându-vã de tot devotamentul nostru.

Cu deosebitã stimã.

Preºedinte central                                                                  Secretar general
G. Niculescu                                                                              N. Niculescu

D-sale, d-lui prefect al jud. Cluj, dr. Demca. Cluj

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 101/1935, f.60)

94
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara
No. 18.067/1935 nov. 9

Domnului Director General al Poliþiei,
Dir. Pol. de Sig. Bucureºti

Avem onoare a raporta cã în ziua de 3 noiembrie a.c. a avut loc în sala
restaurantului „Bojin” din Caransebeº o adunare pentru constituirea unei fili-
ale a romilor din judeþul Severin, pendinte de Uniunea Generalã a Romilor din
Bucureºti.
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Au luat parte circa 80 de þigani din Caransebeº ºi comunele din jud., adu-
narea fiind prezidatã de numitul Cãldãraº Cristea, care le-a explicat însemnã-
tatea acestei adunãri, îndemnându-i de a porni la luptã ca ºi celelalte naþiuni
pentru apãrarea drepturilor lor cetãþeneºti.

Dupã aceasta s-a procedat la alegerea comitetului compus din urmãtorii: 
1. Cãldãraº Cristea, preºedintele filialei Severin; 2. Cãldãraº Ioan, vicepre-

ºedinte; 3. Radoº Vasile, secretar general; 4. Sain Nicolae, casier, 15 membri în
comitet ºi 5 supleanþi.

Adunarea a luat sfârºit la orele 13, în perfectã ordine ºi liniºte.

Inspector general ªeful serv. Sig.
[Indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.141)

95
Chestura Poliþiei Mun. Lugoj
No. 9488/21 nov. 1935

Domnule Inspector Regional,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 17 noiembrie a.c., orele 16, în sala
restaurantului „Steaua de Aur” din Orºova a avut loc o ºedinþã restrânsã numai
cu membrii Comitetului executiv, în numãr de 12 persoane, cu care ocazie s-a
citit membrilor cuprinsul unei circulãri trimisã de Comitetul Central din Bucu-
reºti, în care se arãta modul de organizare al filialelor, precum ºi taxele ce ur-
meazã a le plãti fiecare membru al Uniunii Generale a Romilor, anunþându-se
cã va sosi de la Bucureºti un delegat al centralei, care va arãta tuturor membri-
lor avantajele ce le prezintã aceastã Uniune, precum ºi scopul ce urmãreºte,
adicã de a uni pe toþi romii ºi a le acorda ajutoare în cazuri de nevoie. A mai
fixat apoi o nouã adunare pentru ziua de duminicã 24 nov. a.c., când se va face
alegerea unui nou comitet.

ªedinþa a decurs în perfectã ordine, fãrã a se discuta ceva contra siguranþei
statului.

Chestor Secretar
[indescifrabil] [indescifrabil] 

D-sale D-lui Inspector Regional de Poliþie Timiºoara 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.144)
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Chestura Poliþiei Mun. Lugoj
Nr. 10.047/11 dec. 1935

Domnule Inspector Regional,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 8 dec. a.c., în sala restaurantului „Deac”
din Orºova, a avut loc adunarea filialei romilor din localitate, la care a luat parte
un numãr de 30 persoane. ªedinþa a fost deschisã de cãtre preºedintele filialei
Ioan Stan, care a arãtat însemnãtatea ºi scopul organizaþiei, arãtând cã filiala
Orºova este pe cale de a se desfiinþa din lipsã de fonduri, nefiind sprijinitã, de-
oarece nu are membri, pentru care face apel la cei prezenþi de a da sprijinul lor
spre a putea progresa filiala. Nefiind numãrul necesar de membri, s-a decis a se
þine o nouã adunare, când se va alege un nou comitet de conducere.

Adunarea a luat sfârºit la orele 1 în perfectã liniºte ºi ordine.

Chestor Secretar
[indescifrabil] [indescifrabil] 

D-sale D-lui Inspector Regional de Poliþie Timiºoara

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.147)

97
Prefectura Poliþiei Municipiului Bucureºti
Chestura II Negru
Nr. 14/16 ianuarie 1936

Domnule Prefect, 

Ca urmare a ordinului Ministrului de Interne nr. 12.365 din 8 octombrie
1935, urmat de ordinul d-voastrã rezolutiv, am onoarea a vã înainta alãturatul
ordin, binevoind a cunoaºte cã din informaþiile fãcute am stabillit:

„Asociaþia Generalã a Þiganilor din România”, cu sediul în strada Vulturi nr.
137, este inexistentã. Pe vremuri, a avut sediul în strada Vulturi nr. 147 la un oa-
recare Constantin Urziceanu, care a avut rolul de secretar al acestei Asociaþii.

Existã în prezent „Asociaþia Generalã a Romilor din România”, actualmente
sediul ºi-l are pe strada ªerban Vodã 79, de la 23 aprilie 1935. Mai înainte de
aceastã datã a avut sediul în Piaþa de Flori Sf. Anton nr. 10. Alãtur ºi statutul
Asociaþiei[1].

În ºoseaua Iancului nr. 35 se aflã sediul circ. I Politicã Sect. II Negru a
„Uniunii Generale a Romilor din România”. Preºedintele acestei circ. este Va -
sile Bulgarul, comerciant. Aici însã nu se fac decât înscrieri de membri.
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96
Chestura Poliþiei Mun. Lugoj
Nr. 10.047/11 dec. 1935

Domnule Inspector Regional,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 8 dec. a.c., în sala restaurantului „Deac”
din Orºova, a avut loc adunarea filialei romilor din localitate, la care a luat parte
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spre a putea progresa filiala. Nefiind numãrul necesar de membri, s-a decis a se
þine o nouã adunare, când se va alege un nou comitet de conducere.

Adunarea a luat sfârºit la orele 1 în perfectã liniºte ºi ordine.

Chestor Secretar
[indescifrabil] [indescifrabil] 

D-sale D-lui Inspector Regional de Poliþie Timiºoara

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.147)

97
Prefectura Poliþiei Municipiului Bucureºti
Chestura II Negru
Nr. 14/16 ianuarie 1936

Domnule Prefect, 

Ca urmare a ordinului Ministrului de Interne nr. 12.365 din 8 octombrie
1935, urmat de ordinul d-voastrã rezolutiv, am onoarea a vã înainta alãturatul
ordin, binevoind a cunoaºte cã din informaþiile fãcute am stabillit:

„Asociaþia Generalã a Þiganilor din România”, cu sediul în strada Vulturi nr.
137, este inexistentã. Pe vremuri, a avut sediul în strada Vulturi nr. 147 la un oa-
recare Constantin Urziceanu, care a avut rolul de secretar al acestei Asociaþii.

Existã în prezent „Asociaþia Generalã a Romilor din România”, actualmente
sediul ºi-l are pe strada ªerban Vodã 79, de la 23 aprilie 1935. Mai înainte de
aceastã datã a avut sediul în Piaþa de Flori Sf. Anton nr. 10. Alãtur ºi statutul
Asociaþiei[1].

În ºoseaua Iancului nr. 35 se aflã sediul circ. I Politicã Sect. II Negru a
„Uniunii Generale a Romilor din România”. Preºedintele acestei circ. este Va -
sile Bulgarul, comerciant. Aici însã nu se fac decât înscrieri de membri.
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Din informaþiile luate ºi din controlul fãcut în timp am stabilit cã aceastã
Asociaþie nu depãºeºte prin activitatea ei statutele ºi regulamentul, iar acþiunea
ei nu este împotriva bunelor moravuri ºi nici nu pericliteazã ordinea în  stat. 

Chestor, 
[indescifrabil]

D-sale, Domnului Prefect al Poliþiei Municipiului Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.106)

[1] Vezi în acest volum documentul nr. 52.

98
Regatul României
Ministerul de Interne. Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara
Poliþia Oraºului de Reºedinþã Oraviþa. Comisariatul de Poliþie Reºiþa
No. 639/20 ianuarie 1936

Cãtre Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara

Avem onoare a raporta cã ieri, 19 ianuarie 1936, în localul restaurantului
„Dobra Iuliana” din acest oraº, strada Horia nr. 20, a avut loc o adunare, cu care
ocazie s-au pus bazele înfiinþãrii organizaþiei romilor din localitate ºi din jur ºi
unde au participat un numãr de circa 200 de þigani.

Întrunirea a fost deschisã de cãtre dl. Trãilã Peia, cãpitan de rezervã, care
a adus la cunoºtinþa adunãrii însemnãtatea înfiinþãrii acestei organizaþii pentru
romi, ºi dupã care a predat cuvântul domnului avocat Ioan Peia. Acesta, suindu-
se la tribunã, a citit statutele ºi procesul-verbal de constituire a acestei organizaþii.

Adunarea a aprobat legalizarea statutelor ºi plãtirea cotizaþiei de 15 lei lu-
nar, plus 20 lei taxa de înscriere.

S-a mai adus la cunoºtinþa adunãrii cã pentru viitor avocatul asociaþiei va fi
dl. avocat Peia Ioan, medic dl. dr. Dubovan Moise ºi secretar cãpitan de rezervã
Peia Trãilã.

Trecându-se la alegerea comitetului, au fost aleºi urmãtorii: Anton Cârpaci,
zis Toni, preºedinte, ªtefan Cârpaci ºi Ciurariu Ioan, zis Luca, vicepreºedinþi, iar
membrii din comitet au fost aleºi: Vasile Cãldãraºi, ªtefan Cârpaci, zis Ciorca, Iu-
þã Pavel, zis Turcu, Petru Cârpaci, Cârpaci Vasile, Ioan Cãldãraºi ºi Iosif Ciurariu .

Adunarea, care a început la orele 11 a.m., a luat sfârºit la orele 13.30 în per-
fectã liniºte, fãrã a se înregistra evenimente de natu rã a interesa ordinea publicã
sau siguranþa statului.

ªeful Comisariatului de Poliþie Reºiþa,
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.148)
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Domnule Ministru[1],

„Societatea Lãutarilor din România”[2] are onoare a supune binevoitoarei
dvs. atenþii urmãtoarea cerere:

Proprietarii de restaurante ºi cluburi din Cluj angajeazã de un timp încoace
numai „orchestre de jazz” aduse în Cluj din alte pãrþi.

Acest fapt atrage dupã sine douã mari neajunsuri.
1. Au rãmas pe drumuri peste 100 de familii de lãutari, care din tatã în fiu
s-au ocupat ºi întreþinut numai cu aceastã meserie. Aceste familii sunt
bãºtinaºe din oraºul Cluj, plãtitoare de impozite ºi în cea mai mare parte
proprietare de case în Cluj. Deoarece aceºti lãutari s-au nãscut, aºa-zicând,
cu vioara în mânã, nemaiputând învãþa la o vârstã înaintatã o altã meserie,
ei ºi familiile lor sunt expuºi celei mai negre mizerii.
2. Încetul cu încetul dispare muzica naþionalã ºi cântãrile populare româ-
neºti, cãci cu saxofon ºi cu tobã nu se poate face muzicã naþionalã. Or, prin
orchestrele de jazz, muzica popularã este înlocuitã cu muzica modernã, în
cele mai multe cazuri de o calitate inferioarã ºi fãrã nici o valoare muzicalã.
Din motivele de mai sus, respectuos vã rugãm Domnule Ministru de a dis-

pune ca pe viitor proprietarii de restaurante ºi cluburi din Cluj care þin orches-
tre sã fie obligaþi de a angaja orchestre mixte, adicã lângã fiecare orchestrã de
jazz sã se angajeze ºi câte 3-4 lãutari-þigani, aºa cum e obiceiul ºi în alte þãri,
ca astfel muzica naþionalã sã rãsune ºi mai departe în localurile publice.

Primiþi vã rog, Domnule Ministru, asigurarea profundului nostru respect.

Repr[ezentantul] Soc. Lãutarilor din România
Adalbert Puºcariu                                                    

Cluj, la 13 martie 1936

[Documentul poartã urmãtoarea rezoluþie: „17.III.1936. Se va trimite d-lui inspector
Costescu, Cluj, care va rezolva pe bieþii þigani. Ion Inculeþ”]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.21; o copie la Arh.St.
Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 9536/1937, f.2)

[1] Cererea este adresatã lui Ion Inculeþ, ministru de interne în guvernul prezidat de
Gheorghe Tãtãrescu.
[2] Înregistratã ca persoanã juridicã în 1932, la Cluj (dosarul se aflã la Arh.St.Cluj, Tribu-
nalul Cluj, secþia I, dos. 93/1932, 26 f.)
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Secþia I                                                                               1936 martie 27

REFERAT

Asociaþia Generalã a Romilor din România a luat fiinþã în urmãtoarele
împrejurãri:

În aprilie 1933, din iniþiativa arhimandritului Calinic I. Popp ªerboianu, s-a
constituit Asociaþia Generalã a Þiganilor din România, cu sediul provizoriu în
Bucureºti, str. Vulturului 147. Arhimandritul Calinic ªerboianu publicase în
1929 la Paris, în editura Payot, o lucrare a sa, intitulatã Les Tsiganes , cu subtit-
lul „Histoire, ethnographie linguistique, grammaire, dictionnaire”, în urma
cãreia a fost ales membru corespondent la „The Gypsy Lore Society” (Societa-
tea londonezã pentru studiul vieþii ºi istoriei þiganilor).

În primãvara anului 1933, arhimandritul a luat contact cu membrii comite-
tului Societãþii lãutarilor „Junimea Muzicalã”, reuºind sã formeze un comitet
provizoriu, care sã încaseze taxele membrilor Asociaþiei Generale a Þiganilor
din România ºi sã redacteze statutele acestei Asociaþii. La 27 august 1933 soci-
etatea a lansat un apel cãtre toþi þiganii din România, prin care îi cheamã cãtre
o nouã viaþã, expunând programul Asociaþiei, care tinde spre organizarea
þiganilor ºi ridicarea nivelului lor cultural, moral ºi social.

În urma acestui apel s-au înscris în Asociaþie circa 400 þigani, majoritatea
din Bucureºti ºi împrejurimi. Propaganda pentru captarea cât mai multor
membri în Asociaþie era grea, datoritã faptului cã þiganii stabili sunt sãraci, iar
nomazii nu se împãcau cu ideea de asociaþie, din cauza nestabilitãþii lor.

În luna septembrie 1933, paralel cu Asociaþia Generalã a Þiganilor din
România, ia fiinþã o altã organizaþie þigãneascã, intitulatã: „Uniunea Generalã
a Romilor din România”, din iniþiativa lui Gheorghe A. Lãzureanu-Lãzuricã,
þigan de origine, absolvent al ºcolii superioare de comerþ, colaborator la „Ade-
vãrul literar” ºi „Universul”. Acþiunea lui Lãzureanu, care pânã aici lucrase de
acord cu arhimandritul Calinic ªerboianu, se datoreazã faptului cã începuse
sã-l suspecteze pe arhimandrit, bãnuindu-l cã ar intenþiona sã converteascã pe
þigani la biserica unitã.

Scopul Uniunii Generale a Romilor este tot ridicarea nivelului cultural,
moral ºi social al þiganilor, precum ºi acela de a opri imigrãrile muzicanþilor ºi
meºteºugarilor strãini, în dauna þiganilor români. În propaganda sa, Lãzuricã
are sprijinul ziarului „Universul”, precum ºi al patriarhiei, deoarece arhiman-
dritul Calinic ªerboianu nu mai fãcea parte din clerul ortodox.

Între Asociaþia generalã a þiganilor ºi aceea a romilor, sau mai precis între
arhimandritul ªerboianu ºi Gh. Lãzureanu, începe lupta de supremaþie.

La 8 octombrie 1933, în sala „Ileana”, a avut loc primul congres general al
romilor, prezidat de Lãzuricã, la care au participat circa 200 þigani. S-a ales un
comitet de conducere sub preºedinþia activã a lui Gh. Lãzureanu-Lãzuricã,
preºedinte onorific fiind proclamat muzicantul Grigoraº Dinicu. De asemenea,
au fost aleºi o serie de membrii onorifici, dintre conaþionalii români, printre
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care: scriitorul Adrian Maniu; M. Sevastos, directorul „Adevãrului literar”;
Corneliu Zelea Codreanu, Mihail Tican ºi ªt. Brãiloiu, subdirector la
„Universul”.

În cursul anului 1934 s-au þinut o serie de întruniri ale romilor în diverse
oraºe ale þãrii.

În urma acþiunii lui Lãzuricã, „Asociaþia Generalã a Þiganilor”, de sub con-
ducerea arhimandritului ªerboianu, dispare, cedând definitiv locul Asociaþiei
Generale a Romilor.

În toamna lui 1934, Lãzuricã Lãzureanu este debarcat de la conducerea
Asociaþiei Generale a Romilor de cãtre Gh. Niculescu, comerciant, consilier la
Ministerul Muncii ºi Sfatul Negustoresc, care se alege voievod ºi preºedinte
general al romilor din România.

La 14 octombrie 1934, în cadrul unei adunãri a romilor la Ploieºti, se face
botezul a 100 de þigani nomazi. La solemnitate a asistat ºi I.P.S.S. Patriarhul Mi-
ron Cristea.

În 1935 apare ziarul „Glasul Romilor”, organ al Asociaþiei Uniunii Generale
a Romilor din România, cu sediul în Piaþa Sf. Anton nr. 10[1]. Uniunea este per-
soanã juridicã. Comitetul de conducere este format astfel: preºedinte Gh.
Niculescu, comerciant, domiciliat în Cal. ªerban Vodã 79; prim-vicepreºedinte
Niculae Niculescu; vicepreºedinte Nicolae ªt. Ionescu; membrii Duþan Vasile,
Ion Dumitrescu, Radu Neacºu, Stan Ionescu, Radu G. Radu, Ioan Constanti-
nescu, Ioan Stãnescu, Ioan G. Constantinescu, Ioan Albescu ºi Gheorghe Udrea.

Vã rog sã binevoiþi a dispune.

Comisar
Cernãian

[Însemnare marginalã: „Copie la Cotroceni, cu restituirea anexei”].

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.151-154)

[1] În realitate, „Glasul romilor” a apãrut în noiembrie 1934, având ca director fondator pe
Gh. Niculescu, ca administrator general pe N. Niculescu, redactor fiind N. Lenghescu. A
fost conceput sã aparã sãptãmânal, primul numãr acoperind intervalul 1-15 noiembrie. La
12 noiembrie 1934, Biroul Presei informa Ministerul de Interne despre aceastã apariþie,
concluzionând: „Scris într-un limbaj moderat, nu conþine nici un articol ce ar putea intere-
sa în mod special” (Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei,dos. 34/1922-1938, f.102).
Ziarul a fost editat pânã în 1940, cu mari intermitenþe (doar 14 numere). Un alt organ pro-
priu de expresie, însã cu o existenþã efemerã, a apãrut la Craiova în numai douã numere,
„O Róm”  (sept.-oct.1934), care a patronat ºi o colecþie de carte, Biblioteca „O Róm”, în cad-
rul cãreia, în 1934, au apãrut douã lucrãri de folclor þigãnesc întocmite de C.ª. Nicolãescu-
Plopºor: Cântece þigãneºti ºi Poveºti þigãneºti, ambele bilingve (þigãneºte ºi româneºte),
culese de la ursarii din Gubaucea (jud. Dolj). Tot ca organ de presã trebuie amintit ºi ziarul
„Timpul”, apãrut la Craiova între 1933-1938, sub conducerea lui Aurel Manolescu-Dolj.
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101
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional I Ploieºti
No. 10.339/1936 martie 28

Domnule Director General,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 24 martie a.c., la orele 18, s-a þinut în
casele d-lui Gh. Triþã, muzicant din oraºul Panciu, o întrunire a romilor din acel
oraº ºi din comunele vecine, la care au luat parte 20 romi.

Întrunirea a fost convocatã de d-l Sava Vrãbiuþã, rom pensionar, preºedin-
tele Asociaþiei Romilor din oraºul Adjud, care a cerut celor prezenþi sã se afili-
eze Asociaþiei Generale a Romilor din România, cu sediul în Bucureºti, Piaþa
Sf. Anton nr. 10, care este recunoscutã persoanã moralã ºi juridicã prin sentinþa
nr. 117 din 30 noiembrie 1934 a Tribunalului Ilfov, secþia I c.c.

Cu ocazia întrunirii s-a dresat un proces-verbal de afiliere la Asociaþia Ge-
neralã a Romilor din România a cãrui copie o anexãm.

Inspectorul Regiunii I de Poliþie, 
[indescifrabil] 

Domnului Director General al Poliþiei. Direcþia Siguranþei Bucureºti

[ANEXÃ]

Proces-verbal

Astãzi, 24 martie 1936. Noi, romii din oraºul Panciu, judeþul Putna, con-
statãm cum cã întrunindu-ne astãzi 24 martie 1936 în oraºul Panciu, judeþul
Putna, la locuinþa domnului Gheorghe Gh. Triþã.

Constatãm prin procesul-verbal cã ne-am constituit ºi ne afiliem onor
Uniunii Generale a Romilor din România sub conducerea domnului Gh. Nicu-
lescu, preºedintele general activ, cu sediul control Bucureºti, Piaþa Sft. Anton
nr. 10. Prin procesul verbal cã ne-am constituit în baza Asociaþiei Romilor din
România judeþul Putna, oraºul Panciu. Constatându-ne cã recunoaºtem pe dom-
nul Constantin Cataramã ca preºedintele organizaþiei a filialei romilor oraºului
Panciu, judeþul Putna, recunoaºtem ºi pe domnul Sava Vrãbiuþã, preºedintele
Filialei Adjud, ca iniþiator al Filialei romilor din oraºul Panciu, judeþul Putna,
vicepreºedinte domnul Constantin Creþul, secretar ºi casier domnul Baliu Baca-
lu, controlor domnul Jan Tinþoroi, cenzor domnul Gheorghe Triþã.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în trei exemplare.
Preºedintele filialei: (ss) Const. Cataramã, Panciu; vicepreºedinte: (ss) Const.

Creþul, Panciu; secretar ºi casier: (ss) Baliu Bacalu, Panciu; controlor: (ss) Jan
Tinþoroi, Panciu; cenzor: (ss) Triþã Gheorghe, Panciu; consilier: (ss) Gheorghe
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Dinga, Panciu; membrii în consiliu: (ss) Petricã Cataramã, Panciu; (ss) Gegea
Dumitru, Neicu; (ss) Ion Toboºaru, Neicu; (ss) Const. Cãldãraru, Crucea de Jos.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.155-156)

102
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional I Ploieºti
Nr. 11.848/1936 aprilie 7

Domnule Director General,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 5 aprilie a.c. a avut loc în localul d-lui
Florea P.  Ionescu, din cartierul Mimiu, Ploieºti, adunarea romilor, la care au luat
parte circa 150 romi. ªedinþa s-a deschis la orele 18.30, sub preºedinþia d-lui
Stelian Barbu, preºedintele asociaþiei romilor din Ploieºti, care a dat cuvântul
d-lui Tudor Rãdulescu, secretarul asociaþiei, care spune cã romii din cartierul
Mimiu au fost chemaþi la aceastã adunare  pentru a li se arãta cã deºi sunt romi,
totuºi sunt cetãþeni români, au fost la rãzboi ºi se bucurã de toate drepturile ro-
mânilor. În toatã þara sunt 1.800.000 romi, care respectã Tronul, Þara ºi Biserica.
Îndeamnã a se rãspunde la toate chemãrile asociaþiei, dând ascultare preºe-
dintelui Stelian Barbu ºi sã nu mai stea nepãsãtori, ca moºii ºi strãmoºii lor.

D-l Ghiþã Romcescu spune cã sã se lase romii de beþie, cãci le cauzeazã
mult rãu atât lor, cât ºi familiilor lor. Îndeamnã sã dea ascultare preºedintelui
Stelian Barbu, care a stãruit la autoritãþi de a dat autorizaþie romilor pentru
comerþul ambulant, cerând sã se înscrie cu toþii în asociaþie, asigurându-i pe
acei care nu au buletin de populaþie ºi cãrþi de alegãtori [cã] li se vor procura
de la autoritãþile în drept, prin iniþiativa preºedintelui.

D-l preºedinte Stelian Barbu spune cã a luptat ºi alergat mult pentru intere-
sele romilor din Ploieºti, scoþându-le autorizaþii pentru ambulanþi, ajutând pe
cei sãraci ºi cã de sãrbãtori se va duce la Primãrie, unde va cere ºi sperã cã se
va acorda ajutor celor sãraci, bãtrâni ºi copii. În continuare spune cã li se vor
da cãrþi de alegãtori, însã sã ºtie cã întrucât au avut mult bine din partea guver-
nanþilor de azi, la alegerile de la 29 aprilie sã-l voteze pe d-l primar Predescu,
care le va face multe îmbunãtãþiri.

Romii au rãspuns cã vor da ascultare preºedintelui, dupã care apoi s-au în-
scris într-un registru toþi cei de faþã, pentru buletine de populaþie ºi cãrþi de
alegãtori, urmând a se face intervenþii pentru a li se elibera.

Adunarea a luat sfârºit la orele 20 în liniºte.

Inspectoratul regiunii I de poliþie,
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.157)
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103
Bucureºti, 8 aprilie 1936

Domnule Ministru[1], 

Societatea Lãutarilor din Cluj, în ziua de 12 martie 1936, a înaintat o cerere
cãtre dvs., care cerere a sosit în Cluj cu ordinea dvs. la dl. Inspector de Sigu-
ranþã, cererea noastrã a fost cu nr. 1957[2]. Dl. Inspector de Siguranþã a dat ce-
rerea noastrã la dl. Prefect  de Poliþie, iar dl. Prefect de Poliþie a dat ordin sã se
prezinte toþi ºefii, conducãtorii lãutarilor.

Prezentându-se ºefii lãutarilor la Chestura Poliþiei, chestorul a spus acestor
ºefi sau conducãtori cã acei care au certificat de naþionalitate pot sã cânte,
deoarece scopul nostru fiind urmãtorul: „Noi, muzicanþii ºi lãutarii, care sun-
tem nãscuþi în Cluj ºi plãtim dãri ºi chirie, nu putem sã trãim în oraºul nostru,
întrucât proprietarii localurilor din acel oraº angajeazã numai orchestrã strã-
inã. Noi din cauza aceasta trãim într-o mizerie foarte grea ºi mare, cãci 80 de
familii suntem fãrã pâine ºi fãrã angajamente”.

Vã rog sã binevoiþi a da ordin la dl. Prefect al Poliþiei ca sã citeze propri-
etarii localurilor din Cluj ºi sã le spunã ca sã primeascã din fiecare dintre noi
mãcar câte trei sau patru membri lãutari, fiindcã numai noi lãutarii putem sã
executãm muzica naþionalã-româneascã, întrucât duba ºi saxofonul nu pot sã
cânte muzicã naþionalã româneascã.

Cu respect, vã rog, Domnule Ministru, sã binevoiþi a ne aproba aceastã ce-
rere, fiind lipsiþi de mâncare, neputând plãti dãri ºi nici chiria pentru locuinþã.

Cu profund respect, 
Societatea Lãutarilor Români din Cluj,
F. Molnar Andrei, preºedinte

Domniei Sale, Domnului Ministru de Interne. Bucureºti 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.16)

[1] Este vorba de Ion Inculeþ.
[2] Vezi în acest volum doc. 99.
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104
Chestura Poliþiei Mun. Lugoj
Nr. 3716/2 mai 1936

Domnule Inspector Regional,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 30 aprilie a.c., la orele 4 p.m., a avut loc
în grãdina „Trocadero” din acest oraº o adunare generalã a Asociaþiei Uniunii Ge-
nerale a Romilor din România cu scopul de a constitui o filialã în oraºul Lugoj,
adunare la care au participat circa 200 romi din oraº ºi satele din împrejurime.

Preºedintele delegat al asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din România,
anume Nucu Grigoraº, a adus la cunoºtinþa celor prezenþi scopul acestei orga-
nizaþii, arãtând cã de la constituirea acesteia ºi pânã în prezent au zidit o bise-
ricã în Alba Iulia, unde serveºte ca preot un rom, au înfiinþat la Bucureºti un
azil pentru bãtrânii neputincioºi, iar în diferite oraºe mai multe ºcoli cu învãþã-
tori romi. Pentru apãrarea intereselor naþionale ºi sociale ale romilor, care în
România numãrã un milion opt sute de mii, îi invitã a se înscrie ca membri.

Pentru a fi demni a purta numele de membru îi îndeamnã ca sã se cãsãto-
reascã legitim, sã-ºi boteze copii ºi sã-i înscrie la ºcoalã, promiþându-le sub-
venþii din partea asociaþiei generale spre a putea studia copiii. Taxa anualã
pentru fiecare membru fiind de 40 lei. Dl. dr. Octavian Jucu, ajutor de primar
al municipiului Lugoj, propunându-le aceleaºi norme de ordine ºi moralã, le
promite a le da în limita posibilitãþii tot sprijinul.

Procedându-se la constituirea comitetului filialei din Lugoj, au fost aleºi
urmãtorii: 1. preºedinte de onoare dr. Alex. Birãescu, primarul municipiului Lu-
goj; 2. preºedinte Ioan Jurca; 3. vicepreºedinte Buþi Gheorghe. Consilieri: Iacob
Iosif 1, Iacob Iosif 2, Ciurariu ªtefan zis Marmelade, Cârpaci Traian, Schain
Ioan, Cârpaci Trifu ºi Ciurariu Nicolae. Casier Schain Nicolae ºi controlor Ciu-
rariu ªtefan zis Marmelade.

Adunarea a luat sfârºit la orele 6 p.m. în perfectã ordine.

Chestor
[Indescifrabil]

D-sale, Inspector Regional de Poliþie Timiºoara

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.159)
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105

Regatul României    Confidenþial
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã  a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara
Poliþia Oraºului de Reºedinþã Oraviþa
Comisariatul de Poliþie Reºiþa
No. 7946/1936 mai 11

Cãtre Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara

Avem onoare a raporta cã ieri, 10 mai a.c., la orele 17, organizaþia romilor
din localitate a þinut o adunare în sala cârciumii Ioan Fischer, din strada Con-
stantinescu (Colonia Lent nr. 2), unde au participat circa 70-80 de romi (þi-
gani), bãrbaþi, femei ºi copii.

Adunarea a fost deschisã de cãtre numitul Grigore Ioan, vicepreºedintele
organizaþiei romilor din România, care cutreierã toate localitãþile din þarã, în
scop de organizare a romilor în aceastã Asociaþie.

Susnumitul, printr-un discurs þinut þiganilor din localitate, a arãtat cã scop-
ul organizãrii lor în aceastã Uniune este în afarã de orice acþiune politicã ºi cã
organizarea lor nu are altã menire decât numai de a tinde la înãlþarea poporu-
lui de romi la un nivel de culturã egal celorlalte popoare, de care se bucurã sub
scutul statului român. Organizarea romilor va curma cu viaþa dezordonatã ºi
desfrâul la care se dedã acest popor contrar legilor þãrii.

Susnumitul a propus înfiinþarea ºcolilor necesare cultivãrii tineretului ro-
milor ºi crearea de aziluri, pentru ocrotirea celor bãtrâni lipsiþi de mijloacele
de trai.

S-a trecut apoi la înscrierea þiganilor în aceastã Uniune, dupã care aduna-
rea, care a decurs în perfectã liniºte, a luat sfârºit la orele 19.

ªeful Comisariatului de Poliþie Reºiþa
ªef de Poliþie cl. I.
[Indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.161)
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106
România                                                                            Cluj, 2 iunie 1936
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei Administrative 
No. 13.394/1936

Domnule Director General,

Referindu-ne ordinului domniei-voastre nr. 29.808-S, din 5 mai 1936, avem
onoare a vã raporta urmãtoarele:

Societatea Lãutarilor din România, prin reprezentantul ei dl. Puºcaº Adal-
bert, domiciliat în Cluj, a adresat personal d-lui I. Inculeþ, ministru de interne,
o cerere în care a solicitat sã se vinã în ajutorul lãutarilor din Cluj, care acum
sunt fãrã angajament, deoarece proprietarii locali de restaurante, cafenele ºi
cluburi angajeazã lãutari din alte oraºe. Tot în acea cerere, societatea mai aratã
cã lãutarii din alte oraºe, angajaþi în Cluj, înlãturã muzica naþionalã, cântând
numai cântece strãine.

Cererea acestei Societãþi, înregistratã la Ministerul de Interne sub nr. 1957
din 18 martie 1936, ne-a fost trimisã direct acestui Inspectorat, având pe ea
ordinul rezolutiv al d-lui ministru de interne ºi prin care ni se pune în vedere
sã luãm mãsuri de ocrotire a lãutarilor din Cluj. În baza cererii sus menþionatã
ºi executând ordinul în rezoluþie aflat pe ea, s-a dat noi dispoziþii Chesturii
Cluj sã ia urgent mãsuri pentru ca lãutarii locali sã fie angajaþi de patronii
restaurantelor, cafenelelor ºi cluburilor, care þin ºi muzicanþi în localurile lor.

Chestura Poliþiei Cluj, în urma înþelegerii cu patronii, a reuºit sã plaseze în
localurile de petrecere din Cluj orchestrele lãutarilor mai jos menþionaþi: 

1. Puºcaº Adalbert la restaurantul „America” Cluj.
2. Halász Laci la restaurantul „Gambrinus” Cluj.
3. Kalo Carol [la restaurantul] „Pop” din Parcul Bãrnuþiu Cluj.
4. Pongrácz Emil la restaurantul „Brânzas Paul” Cluj.
5. Szentkirályi Aladár, ºef de orchestrã, este plecat din localitate spre a gãsi

angajament la vreo staþiune balnearã.
6. Horváth Paul, ºef de orchestrã, este plecat la Bucureºti spre a cãuta anga-

jament.
7. Molnár Andrei, ºef de orchestrã, semnatarul cererii primitã în copie cu

ordinul de mai sus, are angajament la restaurantul „Otteteleºanu” din
Bucureºti.

Pentru completa satisfacere a artiºtilor lãutari, în ziua de 25 mai a.c., au fost
convocaþi într-o conferinþã la acest Inspectorat un numãr de 13 patroni de
restaurante, cafenele ºi cluburi principale din Cluj, la care a fost invitat ºi d-l
Puºcaº, reprezentantul Societãþii Lãutarilor, când aducându-se la cunoºtinþa
patronilor situaþia lãutarilor din Cluj, care neavând angajament nu au cu ce trãi
ºi plãti impozitele ºi pentru a se veni în ajutorul lor am propus, ºi patronii au
acceptat, sã primeascã în localurile lor pe toþi lãutarii locali fãrã angajamente,
care vor cere de acum înainte sã fie angajaþi, iar începând din toamnã, în vede-
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rea sezonului de iarnã ºi pe mãsurã ce expirã contractele în curs încheiate cu
muzicanþii din alte oraºe, sã se primeascã spre angajare numai muzicanþi locali.

În urma acestui fapt, s-a încheiat un proces verbal, pe care îl alãturãm în
original, ºi pe care l-a semnat ºi d-l Puºcaº Adalbert, precum ºi secretarul sãu,
care s-au declarat mulþumiþi de felul cum s-a soluþionat chestiunea plasãrii
lãutarilor din Cluj, nemaiavând nimic de obiectat.

Se alãturã de asemenea în original cererea Societãþii Lãutarilor adresatã d-lui
ministru de interne.

Inspector de poliþie
[indescifrabil]

[ANEXÃ]

PROCES-VERBAL

Astãzi, 25 mai, anul 1936

Noi, Vlad Aurel, sub-inspector de poliþie din Inspectoratul Regional de Po -
liþie Cluj, prin prezentul proces-verbal constatãm urmãtoarele:

În baza ordinului pus în rezoluþie de domnul ministru de interne pe cere-
rea Societãþii Lãutarilor din România înregistratã la no. 1957 din 18 martie
1936, conform cãruia urmeazã sã se facã plasarea lãutarilor din Cluj în loca-
lurile de petrecere din localitate. Pentru ziua de azi, data de mai sus, au fost
convocaþi la acest inspectorat într-o conferinþã patronii localurilor de petrecere
din Cluj, precum ºi dl. Puºcaº Adalbert, preºedintele Soc. Lãutarilor din Româ-
nia, Cluj, cu care împreunã am discutat problema plasãrii în localurile de pe-
trecere din Cluj a lãutarilor localnici, acum fãrã angajament.

În urma discuþiei, patronii locali ºi-au luat angajamentul sã primeascã spre
angajare în localurile lor pe lãutarii din Cluj care acum sunt fãrã angajament. 

S-a mai pus în vedere patronilor, începând din toamnã ºi în vederea sezonu-
lui de iarnã, neapãrat sã angajeze în localurile lor toate orchestrele lãutarilor lo-
cali. Patronii au acceptat aceastã propunere, declarând cã vor angaja în localu-
rile lor lãutarii ºomeri din Cluj. Totodatã s-a mai pus în vedere patronilor cã în
caz de nerespectare a angajamentului luat în conferinþa de astãzi, prin  poliþia
localã, lãutarii din alte pãrþi aflaþi în serviciul localurilor lor vor fi expulzaþi.

Domnul Puºcaº Adalbert, preºedintele Soc. Lãutarilor, ºi secretarul sãu s-au
declarat mulþumiþi cu aranjamentul intervenit astãzi în conferinþa þinutã la
acest Inspectorat. Nu mai au nimic de obiectat. 

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal

Subinspector de poliþie Preº. Soc. Lãut.
[indescifrabil] Adalbert Puºcaº

ªeful Serv. Pol. Adm. Secretar
[indescifrabil] Córos Horváth

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.19-20, 22)
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107
Chestura Poliþiei Timiºoara
Biroul de Siguranþã
No. 3973 conf./1936 august 18

Domnule Inspector,

Avem onoare a vã raporta cã Consiliul de Rãzboi al Corp. VII Armatã, secþia
a II-a Timiºoara, a emis autorizaþia nr. 117.255/1936 Asociaþiei Generale a Ro-
milor din România de a þine adunare în ziua de 17 august 1936 în localitate.

Aceastã adunare a fost deschisã de cãtre delegatul centralei Asociaþiei, Gri-
guraº, la care au participat cca. 60 persoane. Adunarea a avut loc în restauran-
tul „Marocan” din str. Dacilor. La aceastã adunare, pe lângã reprezentanþii ro-
milor din Banat, au mai fost prezenþi ºi preotul ort. Roman Sora ªtefan ºi ca-
pelanul catolic Heyer.

Griguraº, vorbind în limba românã, spune celor prezenþi cã toþi þiganii din
România trebuie sã se uneascã ºi sã fie solidari ºi sã devinã un popor. Combate
cu asprime concubinajul, care este înrãdãcinat atât de tare la þigani, sfãtuieºte
ca toþi aceia care trãiesc necununaþi sã se cãsãtoreascã legal ºi religios. Copiii
þiganilor trebuie trimiºi la ºcoalã. Aduce apoi la cunoºtinþã cã în þara româ-
neascã sunt aproape un milion ºi jumãtate de romi. Vorbitorul spune în conti-
nuare cã a constatat cã în colonia Kunst din acest oraº copiii de þigani nu
frecventeazã nici o ºcoalã. Din cauza indolenþei ºi nepãsãrii celor bãtrâni, þiga-
nii sunt dispreþuiþi ºi ridiculizaþi. Asociaþia Romilor, cu sediul ei în Bucureºti,
a fãcut progrese mari ºi anume în Bucureºti au un azil unde vor fi îngrijiþi
romii sãrmani. Mai existã ºi un azil al romilor în Cernãuþi. Tot prin munca
romilor s-au clãdit biserici în Alba Iulia, Becaº ºi Ciclova. În Dobrogea sunt 10
mii jughere pãmânt rezervã ºi vom cere din partea statului ca romii sã fie îm-
proprietãriþi cu acest pãmânt.

Aduce apoi la cunoºtinþã cã majoritatea romilor sunt muzicanþi ºi sunt
exploataþi de cãtre sindicatul artiºtilor instrumentiºti. Susnumitul spune cã în
sindicatul [artiºtilor] instrumentiºti, conform legii, pot fi membri numai aceia
care au absolvit o Academie de muzicã, respectiv conservatorul de muzicã, ºi
sfãtuieºte ca acei romi care sunt muzicanþi sã nu mai plãteascã nici o cotizaþie
sindicatului artiºtilor instrumentiºti.

Toate cele ce a vorbit în limba românã Griguraº, a vorbit ºi în limba maghia-
rã. Apoi s-a procedat la formarea comitetului filialei pentru Timiºoara ºi s-au
ales dupã cum urmeazã: ca preºedinte al Asoc. Timiºoara, Raþ Gusti; vicepre-
ºedinþi Savu Botin ºi Seres Alexa; secretar Munteanu; controlor Beke Paul,
Martin Iova. Numitul Savo Adam a fost ales din Mehala cu titlul de primar al
romilor. Pentru filiala din Colonia Kunst au fost aleºi ca preºedinte Savo
Sebastian junior, vicepreºedinþi Lakatos András ºi Petrovici Dumitru, iar ca
secretar Petrovici ªtefan.
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A luat apoi cuvântul pãrintele paroh. ort. român, care spune cã toþi acei
romi care trãiesc în concubinaj ºi ai cãror copii sunt nebotezaþi, Biserica ort.
drept mãritoare îi va cununa ºi boteza copiii în mod gratuit.

Din partea Bisericii rom. cat. a vorbit la fel capelanul Heyer. Adunarea a
început la orele 2 ºi s-a terminat la orele 7, fãrã sã se fi produs vreun incident
ºi fãrã sã se fi discutat ceva ce ar interesa ordinea ºi siguranþa statului nostru.

Chestor                                                                  ªeful biroului de siguranþã 
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.164)

108
România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
No. 5974/1936 august 27

Domnule Director General,

Urmare raportului nostru nr. 5885 din 23 august 1936, avem onoare a ra-
porta cã în ziua de 23 august a.c., în T. Severin, a avut loc o consfãtuire a ro-
milor din acel oraº, la care au participat 11 persoane.

Dumitru Lupescu, tipograf din T. Severin, a cerut schimbarea comitetului
de conducere al „Asociaþiei Romilor” din T. Severin, arãtând cã vioristul Radu
Marin zis Bãdãrãu, actual preºedinte, are cazier la poliþie. Toþi au aprobat pro-
punerea lui Dumitru Lupescu, încheind un proces-verbal pe care-l vor trimite
„Uniunii Romilor” din Bucureºti, spre a dispune.

Cu aceastã ocazie, s-au mai hotãrât sã cearã Uniunii ca sã înfiinþeze o soci-
etate pentru ajutorul romilor în caz de boalã ºi deces.

Consfãtuirea, care a început la orele 16, s-a terminat în liniºte la orele 17.

Inspector regional ªeful serviciului de siguranþã 
Constantin ªtefãnescu [indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Poliþiei de
Siguranþã, Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.165)

216



109
[Bucureºti] 5 octombrie 1936

De la Asociaþia Romilor

Ieri urma sã aibã loc o adunare a romilor, la sediul din str. Ferentari 89.
Neîntrunindu-se însã decât 30 de membri, adunarea  a fost amânatã pentru

o datã  ce se va fixa ulterior.
Scopul reuniunii era înfiinþarea unei cooperative de consum în acel sector.

S-a ales un comitet de propagandã care pânã la data de 11 octombrie a.c. sã
gãseascã un local pentru cooperativã.

Ieri s-au împãrþit manifeste celor prezenþi, din care alãturãm un exemplar.

[ANEXÃ]

ASOCIAÞIA „UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA”

Sediul: Piaþa Sf. Anton, 10 Loco                          Secþia I, Sectorul III Albastru
Persoanã juridicã

FRAÞI  ROMI,
Duminicã 4 octombrie 1936, la orele 10 dimineaþa, va avea loc o mare

ADUNARE  A  ROMILOR
DIN SECTORUL III ALBASTRU

Ce se va þine în localul „Leonte” din str. Ferentari no. 91, unde vom avea
prilejul sã primim în mijlocul nostru pe cel mai mare fiu al neamului nostru
rom, în persoana d-lui Gh. Niculescu, preºedintele general ºi voievod al romi-
lor din România, însoþit de Comitetul Central, împreunã cu toþi preºedinþii ºi
comitetele de sectoare respective ale capitalei.

Este de datoria noastrã a tuturor romilor din sectorul III Albastru sã fim la
înãlþimea datoriei ºi sã-i primim cu toatã dragostea ºi cinstea ce se cuvine aces-
tor îndrumãtori ai neamului nostru.

Aceastã adunare, având o importanþã de care atârnã viaþa noastrã de toate
zilele, lãsaþi la o parte orice interese personale, orice fel de ambiþii ºi cu mic
cu mare, tânãr ºi bãtrân, veniþi sã arãtãm conducãtorilor noºtri cã ºtim sã ne
facem datoria atunci când nevoia o cere. Sã dãm dovadã cã ºtim iarãºi sã ne
respectãm ºefii noºtri care luptã pe toate cãile legale pentru a ne îmbunãtãþi
soarta vitregã pe care am avut-o pânã astãzi.

FRAÞI ROMI,

În aceste timpuri grele, când iarna bate la uºã, iubitul nostru preºedinte
general, în dragostea ce o are pentru tot ce e de neam rom, s-a gândit la lip-
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surile pe care voi le înduraþi ºi în de comun acord cu autoritatea respectivã a
pus bazele unei mari cooperative care va cuprinde întreaga capitalã ºi judeþul
Ilfov, înlesnindu-vã procurarea de alimente necesare vieþii de toate zilele ºi tot
ce e folositor pentru gospodãrie, cumpãrate pe preþ cu mult mai ieftin, dupã
cum se cumpãrã astãzi în comerþ[1].

Tot preºedintele nostru general Gh. Niculescu, în mãrinimia sa s-a gândit
cã majoritatea dintre noi, în diferite ocazii ce se ivesc, având nevoie de nume-
rar ºi neavând cine sã-i dea a înfiinþat ºi o Casã de Economie ºi Credit, unde
fraþii romi vor putea face împrumuturi în condiþii avantajoase ºi cu înlesniri
de platã, precum ºi alte îmbunãtãþiri.

Vor mai lua cuvântul, pe lângã preºedinte general Gh. Niculescu, ºi alþi ora-
tori, care vor expune pe larg binefacerile Cooperaþiei ºi Casei de Economii ºi
Credit a Romilor din întreaga þarã.

Veniþi dar cu toþii sã ascultãm pe cei care cu dragoste de frate vin sã ne
îndrume ºi sã ne conducã pe calea cea dreaptã la adevãrata izbândã.

Gh. Dragomir, preºedintele secþiei I a sect. III
Teodor Alexandru, vicepreºedinte
Pãun Alexandru, casier
Const. Drãghici, secretar

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.166-167)

[1] În legãturã cu aceastã iniþiativã vezi articolului avocatului Asociaþiei Romilor, Ilie
Diaconu, Scopul cooperativei romilor, în „Glasul romilor”, II, 1937, nr. 3 (15 martie), p.3;
nr. 4 , p.2. 

110
România Cluj, la 30 octombrie 1936
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 30.913/1936

Domnule Director General,

Avem onoare a vã raporta urmãtoarele:
În ziua de 21 octombrie 1936 a sosit în oraºul Bistriþa numitul Nucu Grigo-

raº, delegatul Uniunii Generale a Romilor din România, cu scopul de a organi-
za þiganii din oraºul ºi jurul Nãsãud.

Pentru aceasta, numitul, imediat dupã sosire, s-a prezentat d-lui prefect al
judeþului, care i-a dat autorizaþia nr. 15.803 din 21 octombrie 1936, în baza
cãreia sã poatã circula în întregul judeþ pentru organizarea romilor.

În dupã amiaza zilei de 21 oct. 1936, la orele 17, s-au adunat în sala festivã
a primãriei oraºului Bistriþa susnumitul delegat împreunã cu alþi romi, în
numãr de circa 30 persoane. Dupã ce delegatul a explicat celor prezenþi scopul
organizaþiei, care este acela de a ridica moralul romilor ºi a-i forma în minori-
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tate etnicã, formându-le celor ce n-au o stare civilã prin obligaþiunea de cãsã-
torii legitime, declararea naºterilor, înscrierea în listele electorale. De aseme-
nea se strãduieºte pentru ridicarea culturalã a lor prin crearea de ºcoli, bise-
rici, grãdini de copii mici, aziluri de bãtrâni etc. Mai departe se lucreazã pen-
tru crearea unei literaturi specifice a lor ºi cunoaºterea istoriei lor.

Dupã explicarea celor de mai sus, s-a procedat la alegerea comitetului în
modul urmãtor: preºedinte Armar Ioan; vicepreºedinte Tini Ioan; consilieri:
Pinzy Ioan, Legrandy Francisc, Tini Victor; secretar: Ciobucã Carol; casier: Tini
Iosif; controlori: Alexandru Moldovan, Tóth Zoltán; supleanþi: Petrovici Nicu-
lae, Károly Mihai; preºedinþi de onoare d-nii I. Parthene, prefectul judeþului,
dr. Cornel Mureºanu, preºedintele comisiei interimare, ºi Nicolae Pop Baldi,
ºeful poliþiei Bistriþa.

La orele 20 ºedinþa a luat sfârºit în liniºte ºi ordine, când asistenþa s-a
rãspândit.

Cu aceastã ocazie menþionãm cã romii din oraºul ºi judeþul Nãsãud erau
consideraþi ca fãcând parte din minoritatea pe lângã care se aflau alipiþi. Astfel
avem romi, unguri, saºi, români etc. Cu aceastã ocazie s-a recomandat sã fie
solidari ºi sã se apropie cât mai mult de români, deoarece organizaþia este a
romilor români.

Programul de activitate al noii organizaþii o vom urmãri ºi tot ce vom con-
stata vom raporta la timp.

Inspector de poliþie ªeful serviciului 
[indescifrabil]                                                                                    I. Stãnilã

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.168)

111
„Acþiunea patrioticã” Cluj

Cãtre Onor. Comisie interimarã a oraºului cu municipiu Cluj

Domnule Preºedinte, 

Dupã cum suntem informaþi, pentru construirea noului liceu ºi internat de
bãieþi „Gheorghe Bariþiu”, conducerea oraºului Cluj a hotãrât sã cedeze terenul
aºa numit „Mãieriºte” dintre Calea Traian ºi str. Decebal. Comitetul ºcolar s-a
declarat mulþumit cu acest teren, dat fiind cã conducerea oraºului nu a avut
deocamdatã la îndemânã alt teren mai potrivit ºi datã fiind urgenþa reclamatã
de situaþia ºubredã a vechiului edificiu al liceului „Gheorghe Bariþiu”.

Domnule preºedinte, suntem în mãsurã de a vã putea informa cã opinia
publicã româneascã – deºi recunoaºte larga bunãvoinþã manifestatã de condu-
cerea oraºului în aceastã chestiune – nu este pe deplin mulþumitã cu felul în
care s-a dezlegat aceastã prea importantã problemã de ordin naþional. Se accen-
tueazã în special cã aceastã soluþiune nu cadreazã: 1. nici cu prestigiul nostru
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naþional, 2. nici cu cerinþele edilitare ale oraºului în plinã dezvoltare, ºi 3. nici
cu necesitãþile practice ale elevilor români din Cluj.

Domnule preºedinte, aducându-vã la cunoºtinþã aceste nemulþumiri ale
opiniei publice româneºti – nemulþumiri cu care se identificã ºi societatea
noastrã –, dorinþa noastrã ºi a românilor din aceastã capitalã a Ardealului este
aceea ca conducerea oraºului, sau mai bine zis conducerea româneascã a Clu-
jului românesc, sã binevoiascã a supune problema liceului unei noi ºi serioase
examinãri ºi a-i da o soluþie mai potrivitã cu dezideratele mai sus menþionate.

În adevãr, este profund jignitor pentru noi ca naþiune dominantã, ca atunci
când aproape toate ºcolile medii minoritare sunt plasate de fostul regim ma-
ghiar în centrul oraºului, regimul românesc sã plaseze unul dintre cele mai
însemnate aºezãminte de învãþãmânt ºi culturã într-un cartier mãrginaº, locuit
aproape exclusiv de minoritari (maghiari ºi evrei), promovând astfel ºi intere-
sele economice ale populaþiei minoritare în dauna populaþiei româneºti din
unele cartiere mai noi.

Soluþiunea aceasta ne-ar sili sã ne amintim de durerosul trecut de urgie,
când elementul românesc era surghiunit de cãtre împilatori din centrul
oraºelor din Ardeal, unde naþiunile privilegiate, ungurii ºi saºii, erau îndrep-
tãþite sã se adãposteascã... Oare stãpânirea româneascã sã nu fie în stare sã
ºteargã pentru totdeauna aceastã mâhnitoare amintire?!

Soluþia adoptatã mai este apoi pãgubitoare ºi din punct de vedere practic
pentru elevii români din cartierele mai îndepãrtate (cartierul Andrei Mureºa-
nu, Pietroasã, General Grigorescu, Mãnãºtur etc), care vor trebui sã facã zilnic
un drum de mai mulþi kilometri pânã la noul liceu.

Domnule preºedinte, pentru a vã înlesni rezolvarea problemei, societatea
noastrã îºi ia voie a vã face ºi o sugestiune de ordin practic:

Dupã modesta noastrã pãrere, adicã soluþiunea care ar corespunde mai bi-
ne postulatelor mai sus înºirate, ar fi aceea ca noul liceu ºi internat sã fie con-
struit pe terenul aºa numitei „Þigãnii” din dosul Casei Învãþãtorilor, adicã pe
terenul situat între strãzile Cipariu, Þimbalei, Episcopul Ivan, un teren de
peste 11.000 metri pãtraþi.

Adoptându-se soluþia aceasta, s-ar completa în mod armonios ºi spre bucu-
ria ºi mândria populaþiei româneºti autohtone ºirul clãdirilor monumentale
din pieþele Cuza Vodã ºi ªtefan cel Mare (Catedrala, Episcopia, Palatul Direc-
þiunii Cãilor Ferate Române, Administraþia Financiarã, Justiþia, Teatrul Naþio-
nal, Casa Învãþãtorilor, Palatul Albinei, Camera de comerþ ºi industrie etc) ºi
astfel acest centru românesc ar putea rivaliza ºi ca aspect arhitectonic cu
celãlalt centru minoritar din jurul pieþei Unirii.

Aceastã soluþiune preconizatã de noi ar însemna totodatã ºi înfãptuirea
unui deziderat de ordin edilitar ºi sanitar mai vechi, deziderat cuprins chiar în
planul de sistematizare al oraºului, ºi anume: este ºtiut cã cadrilaterul acesta
locuit de þigani este un permanent ºi prea primejdios focar de infecþie ºi înlã-
turarea lui din centrul românesc se impune ºi ca un postulat de ordin igienic-
sanitar de prim ordin, postulat al cãrui realizare a preocupat pe toþi conducã-
torii români ai oraºului.

În sfârºit, mai menþionãm cã aºezând noul liceu ºi internat într-un cartier
unde pulseazã mai mult viaþã româneascã, s-ar aduce un real serviciu ºi de
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ordin economic populaþiei româneºti din cartierele mai noi (cartierul Andrei
Mureºanu).

Opinia publicã româneascã recunoaºte fãrã înconjur temeinicia obiecþiunii
cã conducerea oraºului nu dispune astãzi de fondurile necesare pentru expro-
prierea þiganilor. Datã fiind însã însemnãtatea de ordin naþional românesc a
problemei, noi credem cã sarcina materialã în dezlegarea problemei revine în
bunã parte ºi guvernului central, aºa cum acest adevãr a fost recunoscut de
guvernele noastre ºi în legãturã cu alte mari realizãri din centrul oraºului (de
ex. Casa Universitãþii º. a.) ºi nu ne îndoim cã guvernul îºi va ºti face datoria,
dacã se va insista îndeajuns. 

În ce ne priveºte, noi nu vom pregeta nici o ostenealã în aceastã direcþiune,
dacã ni se va cere concursul.

Fãrã a intra în amãnuntele financiare ale problemei, credem totuºi nimerit
sã observãm cã dacã, de pildã, terenul „Mãieriºtei” s-ar parcela sau s-ar valorifi-
ca în întregime – bineînþeles, pe lângã stricta observare a formalitãþilor legale –,
o bunã parte din preþul de expropriere a terenului „Þigãniei” s-a putea asigura.

S-ar putea recurge – în extremis – chiar ºi la concursul marelui public prin
iniþierea unei colecte publice.

Þinem sã accentuãm cã datã fiind importanþa de ordin naþional a proble-
mei, noi credem cã nici o jertfã materialã nu ar fi prea mare dacã s-ar dezlega
în direcþiunea arãtatã de noi.

Procedând la rezolvarea problemei în aceastã direcþiune cu cea mai mare
urgenþã, credem cã ar fi satisfãcut ºi postulatul de urgenþã reclamat de situaþia
ºubredã a actualului edificiu din str. Gh. Bariþiu.

În aºteptarea rãspunsului dv., vã asigurãm Domnule Preºedinte de tot
respectul nostru.

Dat în Cluj la 11 ianuarie 1937

Preºedinte                                                                             Secretar general
C. Marinescu,                                                                           [indescifrabil]
profesor universitar[1]

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 1241/1937, f.1-2)

[1] Constantin Marinescu (1891-1982), profesor de istorie universalã la Universitatea din
Cluj (1925-1943), devenit din 1941 directorul ªcolii române din Fontenay-aux-Roses, Fran-
þa (1941-1948). Ca o ironie a sorþii, cu toate sentimentele lui naþionaliste, fiica sa Maria
Marinescu, funcþionarã la UNESCO, se va cãsãtori cu un maghiar, cu care a avut un copil,
iar când sã dea naºtere la alþi doi gemeni a murit (vezi Jean d'Ormesson, Marica, în „Le
Figaro”, samedi, 17 mars 1984, p.25).
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România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 4905/1937 februarie 27

Domnule Director General,

Chestura Poliþiei Iaºi ne raporteazã cã în sala „Stern” din Tg. Frumos a avut
loc o conferinþã þinutã romilor de cãtre Laurenþiu Anghel, delegatul Uniunii
Generale a Romilor din România, în baza delegaþiei nr. 2529/1937. Conferinþa
a fost aprobatã de prefectura de judeþ cu autorizaþia nr. 1869/1937.    

Conferenþiarul, privind viaþa acestui popor sub prisma ºtiinþificã ºi istoricã,
a arãtat cã pe nedrept se atribuie epitetul de þigani, cuvânt care a fost pronunþat
pentru prima datã de cãtre greci cu expresia „a þingan”, care înseamnã în tra-
ducere a nu se atinge[1].

Ocupaþia de cãpetenie a lor a fost creºterea cailor, din care pricinã erau
obligaþi a se muta din loc în loc cu cortul unde pãºunatul era mai prielnic vi-
telor, încât ºi astãzi aceastã mutare de corturi a rãmas în rãdãcinatã în senti-
mentul acelor semeni care îi considerã veºnic nomazi. În acest scop a cãutat
prin exemple practice sã demonstreze cã romii nu sunt þigani ºi cã niciodatã
nu a existat un asemenea popor, iar din punct de vedere geografic nu se gãseºte
pe nici un continent o þarã în care sã fi trãit un asemenea popor. Mai mult încã,
originea etnicã a limbii lor, indo-sanscritã, ºi ca popor viteaz ºi inteligent a
avut conducãtori, ºefi aºa-numiþi „raºi”, având printre primii pe un anume
Asan, care lasã la moartea sa 2 fii. 

Vorbeºte apoi despre fuga romilor din þinuturile lor etnice din pricina egip-
tenilor, care cãutau sã-i cotropeascã, ajungând astfel prin a se stabili o parte din
ei în Europa, unde sunt trataþi de cãtre greci ca simpli sclavi[2]. De aici sunt rân-
duiþi în diferite alte þãri, încât ajung mai târziu iobagi (sclavi) ºi în România.

Sub domnia lui Alexandru I. Cuza, Kogãlniceanu, ministru de resort, des-
fiinþeazã acest obicei, lãsându-i în libertate.

Lipsiþi de mijloacele necesare în lupta cu viaþa, trãiesc în promiscuitatea ºi
analfabetismul în care se aflã ºi azi, faþã de care situaþie ia naºtere aceastã aso-
ciaþie care tinde printr-un program bine alcãtuit sã organizeze în toatã þara fili-
alele romilor.

Descrie o serie de deziderate prin care vor sã îmbrace într-o formã mai ome-
neascã ºi civilizatã viaþa acestui popor, care fie cã prin indolenþa lor, sau prin
vitregia vremurilor a trãit o viaþã nãpãstuitã ºi departe de a putea fi considera-
tã omeneascã.

Dupã schiþarea celor arãtate mai sus, conferenþiarul în încheiere a fãcut un
apel cãlduros cãtre autoritãþi pentru ca iniþiativa începutã sã aibã un sfârºit
lãudabil prin concursul acestora, mulþumind totodatã celor prezenþi pentru
asistenþã ºi atenþiunea ce s-a acordat vorbitorului. A dat o serie de sfaturi tutu-
ror romilor pentru felul cum vor trebui sã trãiascã în societate pe viitor, cu
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respectul legilor þãrii româneºti ºi al dragostei faþã de Tron ºi Patrie, pe care
sunt datori sã o apere cu sângele lor ca ºi în rãzboaiele trecute.

La aceastã conferinþã au luat parte circa 300 romi ºi un numãr însemnat de
persoane din Tg. Frumos.

Conferinþa a luat sfârºit la orele 16 ºi participanþii s-au împrãºtiat în liniºte.

Inspector regional                                                  ªeful Poliþiei de Siguranþã
[indescifrabil]                                                                           [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.169)

[1] Este vorba de cuvântul grecesc utilizat în izvoarele bizantine începând cu secolul XIII,
Athínganos (Atsínganos), ce provine de la numele unei secte eretice.
[2] Pentru originea ºi migrarea romilor vezi: Donald Kenrick, Gypsies. From India to the Me-
diterranean, Toulouse, CRDP, 1993.

113
Asoc[iaþia] Uniunii Generale a Romilor din România
Recunoscutã persoanã juridicã
Sediul central Bucureºti
Piaþa Sf. Anton 10
No. 2665/1937 martie 10

Domnule Ministru, 

Asoc[iaþia] Uniunea Generalã a Romilor din România, persoanã juridicã
prin sentinþa nr. 117 din 30.XI.1934 a onor Tribunalului Ilfov secþia I, c.c., pub-
licatã în „Monitorul Oficial” nr. 52 din 2 martie 1935 la pagina 22. 

Cu onoare vã aduc la cunoºtinþã cele ce urmeazã:
D-nii Aurel Manolescu-Dolj, dr. M. Albu, G. ªtefanovici, G. Bãlteanu ºi

Parulea Miclescu din Craiova au tipãrit un ziar „Timpul” ºi în nr. 62 din 10.II.
a.c. se intituleazã reprezentanþi ai Asociaþiei ºi induc lumea în eroare atribuin-
du-ºi diferite calitãþi, spunând cã ei sunt aceia care reprezintã interesele
romilor[1].

Întrucât Asociaþia noastrã are un scop cultural ºi economic ºi nu face nici
un fel de politicã ºi având în vedere cã susnumiþii vor sã candideze la alegeri
în numele asociaþiei, avem onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã se ia con-
tra acestor domni mãsurile ce veþi crede de cuviinþã.

Preºedinte general Secretar general
G. Niculescu N. Niculescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.170)

[1] Dupã scindarea romilor, în 1933, în douã grupãri distincte ºi rivale (Asociaþia Generalã
a Þiganilor din România ºi Uniunea Generalã a Romilor din România), la scurt timp orga-
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nizaþia regionalã a þiganilor din Oltenia ºi-a impus o linie proprie, autonomã, însã ataºatã
Asociaþiei conduse de ªerboianu, sub titulatura de Cercul regional Oltenia al Asociaþiei
Generale a Þiganilor din România. În acest context, Aurel Manolescu-Dolj s-a proclamat
mare voievod al þiganilor, însã dupã legalizarea Uniunii Generale de sub conducerea lui G.
Niculescu gruparea olteanã s-a afiliat acesteia. La numai doi ani însã, diversele neînþele-
geri dintre centru ºi filiala craioveanã duce la desprinderea acesteia din urmã din Uniune,
formându-ºi o organizaþie independentã, Marin I. Simion autoproclamându-se ºi el voie-
vod. Începând cu luna septembrie 1933, filiala Oltenia a editat periodicul „Timpul” sub di-
rectoratul lui Manolescu-Dolj, deºi ziarul nu s-a ocupat numai de problematica romilor.
Documentul de mai sus este rezultatul tocmai acestor frãmântãri ºi schimbãri de tutelã
(vezi ºi Viorel Achim, Þiganii în istoria României, Bucureºti, Edit.Enciclopedicã, 1998,
p.130).

114
[Inspectoratul general de poliþie Craiova]

NOTA INFORMATIVÃ
Nr. [20]
1937 martie 23[1]

Avem onoare a raporta cã în ziua de 19 martie 1937, la orele 11, în sala
localului de cârciumã al d-lui C. Ionescu Parnicã din Slatina, a avut loc o con-
sfãtuire a romilor din oraºul Slatina ºi judeþul Olt, provocatã de ziaristul A.
Manolescu, preºedintele organizaþiei romilor din judeþul Dolj, cãruia i s-a
ataºat ºi judeþul Olt.

Au luat parte circa 60 romi, majoritatea din oraº, iar 3-4 din judeþ.
Dupã ce d-l Manolescu le-a spus care este scopul organizaþiilor romilor:

social, cultural ºi spiritual, s-a procedat la constituirea consiliului de adminis-
traþie, alegându-se urmãtorii: preºedinte C. Ionescu Parnicã, prim-vicepreºe-
dinte N. Cazacu, vicepreºedinte Marin Angelescu zis Bordei, secretar general
Mutu Ilie, casier Nicolae Gruia, arhivar Teodor Mihail, cenzori Rãdulescu
Mihai, Nae Bordei ºi Iancu Ionescu, cenzori supleanþi Toma Iordache, Costicã
Nicolescu ºi Iordache Marin zis Bebe, consilieri Minicã Ionescu, Niþã Leana,
Vasile Moldoveanu, Duþã Cristea, Vasile Nicolescu, Gruia Constantin, Ilie Stã-
nescu, Tudorache Stancu, Octavian Nicolescu ºi Florea Dobre.

S-a mai ales ca preºedinte de onoare d-l lt.col. în rezervã C. Stavarache, iar
ca membri de onoare d-nii dr. Kitzulescu, P. Ivanovici, avocat N. Dumitrescu,
Nicolae Marinescu secretarul poliþiei ºi preot Ceauºescu.

Consfãtuirea a luat sfârºit la orele 14 în cea mai perfectã liniºte.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.180)

[1] „Nota informativã” este expediatã directorului general al poliþiei de siguranþã din
Bucureºti de cãtre inspectorul general al poliþiei din Craiova, Constantin ªtefãnescu.
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România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi                                                    
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 7695/28 martie 1937

Domnule Director General,

Urmare raportului nostru nr. 4905 din 27.II a.c., avem onoare a raporta cã
în ziua de 2 martie a.c. a avut loc ºedinþa ordinarã a Consiliului de adminis-
traþie ºi conducere al sub-centrului Tg. Frumos, din Asociaþia Uniunii Gene-
rale a Romilor din România, când preºedintele sub-centrului din acea comunã,
anume Gheorghe Blebca, a expus programul de acþiune ºi a determinat cu
aprobarea participanþilor unele schimbãri în structura comitetului de condu-
cere, dupã cum de altfel rezultã din cele consemnate în procesul verbal înche-
iat de Asociaþia Romilor din Tg. Frumos, a cãrui copie o anexãm alãturat.

Din cercetãrile fãcute asupra membrilor care compun în prezent comitetul,
se constatã cã nu sunt cunoscuþi, nici urmãriþi pentru vreun fapt. Mãsurile de
supraveghere a activitãþii acestei asociaþii sunt rãmase în continuare ºi orice
constatãri vom raporta[1].

Inspector Regional ªeful Poliþiei de Siguranþã
ªt. Mihãilescu [indescifrabil] 

[ANEXÃ]

PROCES-VERBAL
Astãzi, 5 martie anul 1937

Noi, membri ai Consiliului de administraþie ºi conducere al sub-centrului
Tg. Frumos din Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din România, persoanã
juridicã, sediul central Bucureºti, Piaþa Sf. Anton nr. 10, fiind convocaþi prin
convocarea nr. 2 din 2 martie 1937 în ºedinþã ordinarã la sediul sub-centrului.

ªedinþa deschizându-se la orele 21 sub preºedinþia d-lui Gheorghe Blebca,
preºedinte activ al sub-centrului, d-sa de acord cu dl. secretar al sub-centrului,
ne-a adus la cunoºtinþã urmãtoarele:

1. Luarea mãsurilor în ceea ce priveºte buna administrare ºi conducere a
sub-centrului cu privire ca întreg comitetul de conducere ºi formare sã
depunã o intensã propagandã pentru înscrierea câtor mai mulþi membri,
demonstrându-le pe larg scopul Societãþii ºi beneficiile ei, d-l casier ºi ajutor
având obligaþia de a activa la încasãri printre membrii înscriºi în comitet,
aducând la cunoºtinþa preºedintelui la finele fiecãrei luni numele celor ce
rãmân în restanþã.
2. Completarea comitetului cu persoane apte în locul celor ce nu lucreazã
pentru interesul asociaþiei, ºi anume înlocuirea lui Ion Mandache, ajutor de
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casier, cu d-l Constantin Ciubotaru ºi agent de moravuri, a lui Constantin
Munteanu, prim consilier, cu d-l Gh. Paºcanu, iar a d-lui Vasile Udilã zis
Moisã Ioan cu d-l Constantin Graur, a lui Ion Sân Gheorghe cu d-l Gh.
Scântee, tot consilier, ºi a lui Alex. Moisã cu dl. Vasile Scripcaru zis Scãn-
tee, a lui Constantin Condrea cu d-l Moisã Creþu, supleanþi cenzori, cum ºi
scoaterea lui Gh. Moisã ºi Nicolai Ioan de la agenþi de moravuri.
3. A se interveni cãtre Onor Poliþia localã pentru a se da concursul agenþi-
lor de moravuri atunci când se va cere, ºi numai acelor ce posedã carnetele
de împuternicire; ºi a se cere pentru a se pune în vedere d-lui Vasile Amãn-
ducãi, zis Chiriac, pentru a nu mai activa sau propaga în dauna societãþii,
cum ºi a rãspunde sub ce formã a încasat diferite sume de bani din partea
romilor din acest oraº ºi în a cãrui fond au fost vãrsaþi, sau a depune suma
sub forma legalã la casa sub-centrului sub primire de chitanþe, în caz con-
trar fãcându-se vinovaþi de faptul de înºelãciune ºi escrocherie pedepsitã
de lege ºi dãunãtoare societãþii ºi neamului romilor.
4. Procurarea scriptelor necesare în mod cât mai restrâns ºi economic pen-
tru societate, cum ºi procurarea carnetelor de membri, eliberându-se celor
înscriºi în societate cu preþul de 10 lei, ca taxã de înscriere o datã pentru
totdeauna.
5. A se lua mãsuri pentru ca imediat ce ne vor sosi ºtampilele ºi vom dis-
pune de cele necesare sã se depunã jurãmântul legal de întregul comitet în
faþa preotului al Sf. Biserici Cuvioasa Paraschiva din aceastã localitate ºi
aceasta în timpul cel mai apropiat.

Noi, membrii, luând în deliberare cele de mai sus, a cãror scopuri sunt bine
puse în interesul sub-centrului, în umanimitate decidem.

Aprobãm în totul cele de mai sus urmând a se confirma.
Membrii Consiliu: Constantin Ciubotariu, Punci Gheorghe III, Punci Gheor-

ghe II, C.V. Graur, V. Mãgureanu, Gheorghe Mãrgean, Lita Gheorghi, Cãlin
Constantin.

Preºedinte                                                                                            Secretar
Gh. Blebca Ion Cãlin

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.181-182)

[1] Un material identic a fost din nou înaintat Direcþiei Siguranþei din Bucureºti la 17 mai
1937 (Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.187-188).

116
Domnule Primar, 

Subsemnaþii, în numele „Asociaþiunii de Ajutorare a Lãutarilor Români”
din Cluj, persoanã juridicã recunoscutã cu nr. 1877/1934 al Tribunalului Cluj,
secþia I[1], cu prezenta cerere profund respectuoasã venim în faþa domniei
voastre, rugându-vã sã binevoiþi a lua cele mai urgente mãsuri pentru cã pie-
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rim de foame împreunã cu soþiile ºi cu copiii. L-am rugat pe dl. preºedinte al
Sindicatului[2] sã binevoiascã a se deplasa la cafenelele ºi altele localuri de
petrecere din Cluj ºi sã intre în tratative cu proprietarii localurilor, ca orches-
trele de muzicã din aceste localuri sã angajeze fiecare 2 sau 3 muzicanþi din
Cluj. Pentru cã aceste orchestre sunt angajate din altã parte, atunci când muzi-
canþii din Cluj mor de foame cu familiile lor împreunã. Dl. dr. Istrate, pre-
ºedinte al Sindicatului, în ziua de 31 martie s-a ºi deplasat la cafenelele din
Cluj, a comunicat proprietarilor cererile noastre, proprietarii din Cluj însã nu
au fost dispuºi sã satisfacã aceste cereri spunând cã aceasta ar însemna o chel-
tuialã nouã de 160 lei pe zi, dacã ar angaja încã 2 oameni din Cluj.

Aflând conducerea asociaþiunii noastre cã cafengiii din Cluj nu vor nici sã
audã de noi, a adus urmãtoarea hotãrâre:

În Cluj sunt 45 muzicanþi ºomeri, din care se va forma o orchestrã compusã
din 10 membri, o orchestrã naþionalã românã, cum este Dinicã Grigoraº. ªi
aceºti 10 oameni, prin activitatea lor, vor ajutora restul de 35 ºomeri, care vor
rãmâne ºomeri ºi pe mai departe, dar la aceasta se necesitã ca fiecare local de
I clasã din Cluj sã dea câte o zi la sãptãmânã aceste orchestre locale, cam în
felul urmãtor:

1. Luni: Cafenea „Regal”, Iosif Weisz.
2. Marþi: Cafenea „Savoy”, Szilágyi Alexandru.
3. Miercuri: Fostul club al ziariºtilor, ªmilovits Petru.
4. Joi: Restaurantul „Lucullus”, Thuri Elemér.
5. Vineri: „Palace Bar”, Müller Iuliu.
Dacã proprietarii de localuri din Cluj nu se învoiesc nici în aceastã rezo-

luþie, trebuie sã facem uz de ordinul apãrut în „Monitorul Oficial” no. 66 din
20 martie a.c., prin care se prevede cã contractele de angajament trebuie vizate
la sindicat, resp. autorizaþiile de funcþionare, pe care nu le are nici unul din-
tre conducãtorii de orchestre care au venit la Cluj din altã parte ºi ne iau
pâinea din gura copiilor noºtri. Astfel ºi pe aceastã bazã se poate, ba trebuie sã
se opreascã, ca muzicanþii veniþi din altã parte sã lucreze în Cluj atunci când
noi la acelaºi timp flãmânzim în Cluj, oraºul nostru de aparþinere, unde plãtim
dare, unde plãtim taxele cãtre comunã, unde trebuie sã trãim ºi sã ne înscriem
copiii la ºcoalã. Astfel, noi trebuie sã ne uitãm flãmânzi la strãini, care lucrea-
zã ºi nu plãtesc în Cluj nici o sarcinã publicã, ba nici câºtigul nu-l cheltuiesc
aici, ci duc banii în altã parte.

Pentru aplanarea acestui lucru ne luãm voia, Domnule Primar, sã vã rugãm
sã binevoiþi a cita în faþa dvs. pe cei cinci proprietari de local mai sus amintiþi
ºi sã le explicaþi cererea noastrã, pentru cã nu mai putem suporta aceastã situ-
aþie în care ne aflãm. Dacã proprietarii nici astfel nu satisfac cererile noastre,
dl. preºedinte al Sindicatului sã binevoiascã a sista muzica în aceste localuri,
cu motivul foarte just cã nici unul din contractele acestor orchestre strãine nu
este vizat de Sindicat ºi nici una nu are autorizaþie de funcþionare în Cluj.

În Cluj este un agent evreu care se ocupã cu importarea la Cluj a muzi-
canþilor strãini, la ceea ce probabil nu are nici o autorizaþie prin care ar putea
sã ne facã acest dezastru.

Domnule Primar! Domnia voastrã, ca capul municipiului, ºi astfel pãrintele
nostru, care aveþi menirea sã ne daþi ajutor atunci când ne aflãm în cea mai
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completã mizerie, credem cã simþiþi necazurile ºi plânsetele noastre. Deºi
avem sentimentul faþã de dvs. ca ºi copiii faþã de pãrinþi, totuºi cu toatã seri-
ozitatea trebuie sã vã atragem atenþiunea cã situaþia de azi nu este bunã ºi deci
trebuie sã puneþi dvs. capãt acestor stãri de fapt, provocate de lãcomia unui
intermediar care importã în dauna noastrã muzicanþi din altã parte, de la care
câºtigã el bani, atunci când femeile noastre ºi copiii noºtri plâng de foame ºi
de lipsã de îmbrãcãminte.

Nu cerem deci decât dreptate, care ni se cuvine nouã, muzicanþi contribua-
bili acestui oraº în care flãmânzim.

Mulþumindu-vã, Domnule Primar, în anticipaþie, am rãmas cu profund
respect.

Cluj, la 5 aprilie 1937

Preºedinte                                                                                        Secretar
Comisa Pongotz                                                                              Carol Horváth

Cãtre onor. Primãrie a Municipiului Cluj

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 9536/1937, f.3, 5)

[1] Dosarul pentru recunoaºtere ca persoanã juridicã a „Asociaþiei de ajutorare a lãutarilor
români” din Cluj se aflã la Arh.St.Cluj, Tribunalul Cluj, secþia I, dos. 173/1934.
[2] Este vorba de „Sindicatul artiºtilor instrumentiºti din România”, a cãrui filialã din Cluj
avea în subordine judeþele Cluj, Turda, Mureº, Someº, Sãlaj, Satu Mare, Maramureº ºi
Nãsãud.
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România 
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
Nr.  2925/13 aprilie 1937

Domnule Director General,

În referire la ordinul d-vs nr. 19285-S din 29 martie 1937, cu care ne înain-
taþi spre cercetare copie de pe cererea „Asociaþiei Generale a Romilor” din
România.

Avem onoare a vã raporta cã „Asociaþia Generalã a Romilor” din România,
concomitent cu cererea înaintatã Direcþiunii Generalã a Poliþiei, a înaintat ºi
Parchetului Trib. Dolj o cerere identicã, pe care înaintând-o Chesturii Poliþiei
Craiova pentru cercetãri, s-a constatat cã romii din România sunt grupaþi în
trei organizaþii: „Asociaþia Generalã a Þiganilor”, „Organizaþia Cetãþeneascã a
Romilor”, fostã „Uniunea Generalã a Romilor”, ºi cea de a treia „Asociaþia Uni-
unii Generale a Romilor”; cã ziarul „Timpul” ce apare periodic, al cãrui direc-
tor ºi proprietar este d-l Aurel Th. Manolescu-Dolj, este fondat în anul 1932
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septembrie 24[1], cu doi ani înainte de a lua fiinþã legalã asociaþia reclamantã,
ºi cã susþine interesele romilor în general, ºi cã nu lucreazã în numele socie-
tãþii reclamantã.

Actele dresate în chestiune au fost înaintate Parchetului Trib. Dolj ºi pânã
în prezent nu s-a hotãrât asupra cursului ce urmeazã sã li se dea.

Inspector Regional ªeful Serviciului Siguranþã
Const. ªtefãnescu [indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Poliþiei de
Siguranþã Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.185)

[1] Este vorba de „Timpul”. Ziar independent sãptãmânal, care nu a respectat însã aceastã
cadenþã de apariþie, primul numãr fiind datat 24 septembrie 1932, ultimul (nr.70) fiind
scos la 8 martie 1938.
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Secþia  I

17 aprilie 1937
REFERAT

Asociaþia „Redeºteptarea romilor ºi romiþelor din România”, cu sediul în
Bucureºti, str. Rãdulescu-Tei nr. 2, a fost constituitã la 5 august 1936 din iniþia-
tiva urmãtorilor membri fondatori: Apostol Matei, str. Matei Iosefache 23;
Nicolae Gheorghe Lache, str. Braºoveni-Tei 11; Gheorghe D. Ciobanu, str.
Rãdulescu-Tei 21; Ioniþã Pandele, str. Puiþei 28; Panu Gheorghe, str. Braºoveni-
Tei 51, Nicolae Costache, domiciliat la aceeaºi adresã; Gheorghe Radu, str. Ko-
gãlniceanu 56; Ioan Paraschiv, str. Rãdulescu-Tei 16; Radu Trifu, str. Rondul Bi-
sericii 17; Nicolae Pandele, str. Meºterul Manole 20; Constantin Ioniþã, str. Bra-
ºoveni-Tei nr. 44; Nicolae Baranga, str. Fundãtura Dristor 13; Nicolae Florea, str.
Rãdulescu-Tei 16; Florea Lina, str. Rondul Bisericii 27; Ioniþã Mihai, str. Pãscu-
lescu-Tei nr. 40; Gheorghe Nicolescu, str. Elena 13; Luca Ion, str. Vaporu Asan
15; Matei Gheorghe, str. Rãdulescu-Tei 16; Gheorghe M. Gheorghe, str. ªerbã-
nescu-Tei 16; Gheorghe Simion, str. Popescu Floreasca 16; Gheorghe G. Matei,
str. Rondul Bisericii 27; Niculae Dumitrescu, str. Principatele Unite 85; Ion
Gruia, str. Vitan 38; Constantin Niculae, str. N. nr. 23; Tãnase Gheorghe, str.
Lupiþei 32; Gheorghe N. Zarzali, str. Fundãtura I. Asan 20; Pandele Gheorghe,
str. Raion 12; Turcitul Ion, str. Raion-Fundãturã nr. 13; Ion Costache, str. Pãscu-
lescu-Tei 17; Stoica Vasile, str. Coþofeni 58; Simion Gheorghe, str. Coþofeni 13 ºi
Ion Ghiþã din str. Rondul Bisericii-Tei 27.

Asociaþia, care ºi-a ales ca preºedinþi de onoare pe I.P.S.S. Patriarhul Miron
Cristea[1], preotul Constantin Dron ºi d-nii Constantin Crãciunescu, Gheorghe
Z. Ionescu, dr. M.P. Soreni, avocat Gheorghe Bechi, I.M. Lãzãrescu-Lãzuricã ºi
Ion Opriºan, are urmãtorul scop cultural, artistic ºi moral:

229



Pe tãrâm cultural asociaþia îºi propune sã organizeze ºezãtori artistice, festi-
valuri, serbãri, conferinþe publice ºi concerte, precum ºi sã tipãreascã o revistã
cu fond cultural, literar, social, în care sã se oglindeascã folclorul romilor. Pe te-
renul artistic, va organiza expoziþii de produse ale romilor ºi romiþelor, concur-
suri de dansuri ºi de cântece specifice.

Pe teren moral, Asociaþia va activa prin conferinþe cu subiecte religioase ºi
sociale, în scop de a ajuta la redresarea moralã a membrilor ei ºi a determina acþi-
unile lor în folosul statului.

Asociaþia îºi mai propune:
– sã stãruiascã pe lângã forurile în drept ca sã se dea terenuri, pe care sã fie
fixaþi romii nomazi;
– sã intervinã ca meºteºugarii romi sã fie întrebuinþaþi potrivit branºei
fiecãruia ºi sã fie preferaþi înaintea meºteºugarilor strãini;
– sã depunã stãruinþã ca ºi copiii romilor sã fie trimiºi în coloniile de varã,
în staþiunile balneo-climatice, pentru a se împuþina astfel tuberculoza ºi
alte boli;
– sã îndemne pe romi a nu se lãsa ademeniþi de sectele religioase, care prin
activitatea lor contravin bunei ordini a statului;
– sã stãruie a se aplica o egalitate de tratament cetãþenesc faþã de romii care
vor urma perceptele Asociaþiei „Redeºteptarea romilor ºi a romiþelor din
România”.
Durata Asociaþiei este nelimitatã.
Asociaþia îºi constituie un patrimoniu social de fondare, suma de 5000 lei

numerar, care a fost depusã la Casa de Depuneri ºi Consemnaþiuni.
Pentru primul an de funcþionare, Asociaþia ºi-a ales urmãtorul comitet:
Preºedinte activ: Apostol Matei, de profesiune zidar, originar din comuna

Bold, judeþul Ilfov. Este în vârstã de 52 ani, cãsãtorit, cu copii, ºi domiciliazã  în
str. Rãdulescu-Tei 11. Se bucurã de bune purtãri în societate.

Prim-vicepreºedinte ºi delegat secretar general: Gheorghe Niculae zis
Lache, zidar, domiciliat în str. Braºoveni-Tei nr. 11, cãsãtorit, cu copii, este fiul
lui Gheorghe ºi al Saftei, ºi originar din comuna Bold, judeþul Ilfov. Are purtãri
bune în societate[2].

Vicepreºedinte: Ioniþã Pandele, de profesiune zidar, domiciliat în str. Lupiþei
32, este în vârstã de 61 ani ºi originar din comuna Bold-Ilfov. Numitul este cãsã-
torit, are 6 copii ºi este cunoscut ca având purtãri bune.

Vicepreºedinte: Gheorghe Pãun, zidar, domiciliat în str. Braºoveni-Tei 44, de
53 ani, originar din Bucureºti, este fiul Catincãi. Este cãsãtorit, are copii ºi se
bucurã de bunã purtare în societate.

Secretar de ºedinþã: Gheorghe Radu, str. Kogãlniceanu 56.
Casier central: Ion Paraschiv, domiciliat în str. Rãdulescu-Tei 16.
Prim-ajutor de casier: Radu Trifu, str. Rondul Bisericii-Tei nr. 17.
Primul cenzor: Nicolae Pandele, str. Meºterul Manole 29 bis.
Cenzor secund: Pãun Marin, str. Braºoveni-Tei nr.  44.
Al treilea cenzor: Nicolae Baranga, Fundãtura Dristor 13.
Cenzor supleant 1: Constantin Ioniþã, domiciliat în str. Rãdulescu-Tei 16.
Cenzor supleant 2: Niculae Florea, domiciliat în str. Rondul Bisericii-Tei 27.
Cenzor supleant 3: Constantin Anton, str. Rondul Bisericii-Tei 27.
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Consilieri: Ioniþã Mihai, str. Elena (Colentina) nr. 16; Florea Lina, str. Rãdu-
lescu-Tei 40; Gheorghe Niculescu, str. Coþofeni-Tei 4; Luca Ion, str. Vaporul Asan
15; Matei Gheorghe, str. Rãdulescu-Tei 16; Gheorghe Simion, str. Popescu (Flo-
reasca) nr. 16; Gheorghe M. Gheorghe, str. ªerbãnescu-Tei nr. 4 ºi Grigore Gh.
Matei, str. Rondul Bisericii-Tei 27.

La fiºele acestei Direcþii nu sunt cunoscuþi.
Vã rog sã binevoiþi a dispune.

Comisar ajutor
ªtefan Viºan

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.174-177)

[1] Este evident ataºamentul romilor faþã de personalitatea Patriarhului. Din 10 februarie
1938, acesta a devenit ºi preºedintele Consiliului de Miniºtri (pânã în 6 martie 1939), iar
la încetarea lui din viaþã, „Gazeta romilor”, sub semnãtura lui Neacºu Radu, va publica un
amplu necrolog (IV, 1939, nr.12, 5 aprilie, p.2).
[2] Nicolae Gheorghe Lache a fost unul din promotorii Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor.
Cu toate acestea, comitetul de conducere al Asociaþiei, în ºedinþa din 10 august 1935, prezi-
datã de G. Niculescu, a exclus pe Lache ºi pe Apostol Matei ca „fiind elemente de dezordine”,
ce au adus „injurii grave” la adresa liderilor (cf. „Glasul romilor”, II, 1935, nr. 1, p.2). 
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România
Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi                                                        Confidenþial
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
Nr. 10.891/28 aprilie 1937

Domnule Director General,

Urmare raportului nostru nr. 7695 din 28 martie a.c., Chestura Poliþiei Iaºi
ne raporteazã cã în ziua de 11 aprilie a.c., la Biserica Cuvioasa Paraschiva din
Tg. Frumos, dupã serviciul religios, preotul econom N. Dãrângã, parohul bise-
ricii, a luat jurãmântul de credinþã a membrilor romi faþã de Comitetul Uniunii
Generale a Romilor din România. 

Cu aceastã ocazie au luat cuvântul d-nii: A. Botez ºi Gh. Zãrnescu, mem-
brii ai Comisiei interimare din Tg. Frumos, îndemnând pe romi sã fie cinstiþi
ºi conºtiincioºi ºi sã ducã la bun sfârºit sarcina ce ºi-au luat.

Solemnitatea a luat sfârºit la orele 11.20 în liniºte ºi ordine.

Inspector regional ªeful poliþiei de siguranþã
ªt. Mihailescu [indescifrabil] 

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei Bucureºti. Direcþiunea
Siguranþei

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.186)
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România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
Nr. 5253/12 iulie 1937

Domnule Director General, 

Ca urmare raportului nostru telefonic nr. 5211 din 9 iulie 1937, avem onoare
a raporta cã în ziua de 11 iulie crt., în grãdina Tomescu din oraºul T.-Severin, a
avut loc o serbare câmpeneascã a romilor din acel oraº ºi judeþul Mehedinþi, cu
care ocazie d-l Iulian Predescu, prefect al jud. Mehedinþi, ºi d-l Vasile ªtefãnes-
cu, director de cabinet al d-lui ministru Richard Franasovici[1], au cununat ºi
botezat circa 200 perechi de romi în asistenþa unui sobor de preoþi.

Inspector regional ªeful Serviciului Siguranþã
Const. ªtefãnescu [indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Poliþiei de
Siguranþã Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.190)

[1] Richard Franasovici era ministrul lucrãrilor publice ºi comunicaþiilor în guvernul
prezidat de Gh. Tãtãrescu.

121
Legiunea Jandarmi Timiº-Torontal
Postul Jandarmi Pãdureni
Nr. 505/1937 august 9

Cãtre Chestura Municipiului Bucureºti

Am onoarea a vã ruga sã binevoiþi a comunica de urgenþã dacã de la Uniu-
nea Romilor din România este delegat un anume Nucu Grigoraº, care spune cã
este copil al lui Dinicu Grigoraº, ca sã colecteze sume de bani pentru acea
Uniune. 

Dacã el este insãrcinat de Uniune ca sã organizeze þiganii din Timiºoara,
Banat ºi Ardeal în Societatea Romilor ºi la ce datã.

Este un om înalt, negru la faþã, semn mare la maxilarul inferior stâng, buze
rãsfrânte, vorbeºte ungureºte la perfecþie. 

Spune cãtre þigani cã îi împroprietãreºte, cã le dã pãdure, cã le face biseri-
cã, cã le face primãrie, cã le dã ºcoalã, ºi câte toate le promite. Þiganii din
comunã, parte din ei îl cred, parte nu. A strâns din comuna Pãdureni aproape
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3000 (trei mii) lei cu scopul de a-i lãsa acei bani pentru familiile cu totul sãrace
de þigani din localitate. A doua zi, acel pretins  Nucu Grigoraº a plecat cu toþi
banii la el. Când s-a fãcut aceastã colectã de bani a participat ºi populaþia
româneascã cu câte 100-500 de lei, care dupã cum a vrut.

Acest Grigoraº a avut ºi un ordin de la Prefectura din judeþul Timiº-Torontal,
în acest sens s-a prezentat la autoritãþile civile, în lipsa subsemnatului din co-
munã. Se dãdea drept inspector al romilor, care a eliberat carnete pentru aproa-
pe toþi þiganii din comunã. Nu l-am putut verifica personal cã a fugit la garã.

ªeful postului de jandarmi Pãdureni, 
Plutonier [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.105)

122
România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie
Nr. 6484/10 septembrie 1937

Domnule Director General,

Avem onoare a raporta cã noul comitet de conducere al „Asociaþiei
Romilor” din oraºul Corabia, jud. R[omana]þi, a fost ales dupã cum urmeazã:

Mihail Bãdãnac – preºedinte activ; Ion Sterpu – prim vicepreºedinte; ªtefan
O. Lãcãtuº – vicepreºedinte; Ion Dunãreanu – secretar; Costin F. Lãcãtuº – ar-
hivar; I. Cãldãraru – casier; Ilie Savu, N. Bãdãnac; N. Pitulice, Cosma P. Lãcã-
tuº, Iancu Dumitrescu, Nicolae Lãcãtuº, C-tin Cãldãraru ºi ªtefan Fâþã – consi-
lieri, iar P. Lãcãtuº, ªtefan Pitulice, ªtefan Muta, Zamfir Florea, Ion Oragnea ºi
Marin Oanþã Pitulice – cenzori.

Inspector regional ªeful serviciului Siguranþã
[indescifrabil] [indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Poliþiei de
Siguranþã Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.191)
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123
România 
Ministerul de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional I Ploieºti
Nr. 36.982/1937 octombrie 5

Domnule Director General,

Avem onoare a raporta cã în ziua de 3 octombrie 1937, la ora 11, a avut loc
adunarea romilor din oraºul Cãlãraºi – Ialomiþa, în sala Parcului Comunal, la
care a participat un numãr de 40, luând parte circa 100-120 tineri intelectuali.

Adunarea a fost prezidatã de Gh.A. Lãzuricã, preºedintele romilor din Bu-
cureºti. Numitul a arãtat participanþilor originea, istoria ºi problemele sociale
ce îi intereseazã. De asemenea le-a promis cã în curând va înfiinþa în Cãlãraºi
o cooperativã. Adunarea a luat sfârºit la ora 12.

Inspectoratul regiunii de poliþie
[indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Poliþiei de
Siguranþã

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.193)
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Asoc[iaþia] Uniunea Generalã a Romilor din România
Recunoscutã persoanã juridicã
Sediul Central Bucureºti
P-þa Sf. Anton no. 10
Nr. 3363/1937 octombrie 28

Domnule Prim-Ministru, 

Eu, Gheorghe Niculescu, preºedintele general al Asoc[iaþiei] Uniunea
Generalã a Romilor din România, recunoscutã persoanã juridicã de Onor. Tri-
bunalul Ilfov Secþia I c.c, prin sentinþa no. 117 din 30 noiembrie, sentinþã pub-
licatã ºi în „Monitorul Oficial”, no. 52 din 2 martie 1935, cu cel mai profund
respect vã fac cunoscut urmãtoarele:

În România trãiesc în cea mai mare mizerie aºa ziºii þigani. 
Cercetând cronicile þãrii, vedem cã cel mai credincios popor de pe melea-

gurile româneºti, popor care s-a contopit aproape pânã la identificare cu fraþii
români, sunt þiganii. Ei au pãstrat doinele ºi ariile româneºti, ei au fost de
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multe ori obiect de admiraþie ºi inspiraþie a cãlãtorilor ºi artiºtilor strãini, trecã-
tori prin þarã, iar în vremurile când în Apus nu se ºtia încã de þara noastrã lãu-
tarii, cu arcuºul lor minunat, au fãcut cunoscutã þara ºi poporul românesc. Cu
toate aceste merite, þiganii erau þinuþi robi ºi supuºi unui tratament care mer-
gea pânã la desconsiderare.

Prin anii 1852-54, un grup de tineri boieri care se luminaserã în ºcolile Apu-
sului începe sã agite ideea dezrobirii, idee de pe urma cãreia au de suferit (unii
fiind exilaþi) ºi care nu devine fapt împlinit decât în anul 1862 sub domnitorul
Alexandru Ion Cuza, cu concursul boierului democrat Mihalache Kogãlniceanu.

De atunci þiganii au continuat sã trãiascã liberi, stabilindu-se prin sate ºi
oraºe, exercitând diferite meserii, alþii învãþând carte ºi ajungând la demnitãþi
importante.

Domnule Prim-Ministru,

Deºi dintre noi s-au ridicat mulþi oameni mari, totuºi datoritã unei mentali-
tãþi învechite, aceºtia ºi-au renegat originea, fiindu-le ruºine sã spunã cã sunt
þigani, iar marea masã a acestui neam oropsit a rãmas în întuneric, luptându-se
cu mizeria ºi cu batjocora semenilor.

Pãrinþii, fraþii noºtri, noi ne-am fãcut întotdeauna datoria cãtre Þarã ºi Rege,
am luptat alãturi de fraþii români pentru apãrarea pãmântului pe care ne-am
nãscut ºi am crescut, dând tribut pe câmpurile de luptã pãrþi din trupul nos-
tru, viaþa noastrã.

Cu toate acestea, deºi liberi, tratamentul de batjocurã la care suntem supuºi
nu se deosebeºte prea mult de cel dinaintea anilor 1852-1862.

Domnule Prim-Ministru,

În anul 1934, subsemnatul, ajutat de o mânã de oameni, am pus bazele
unei Asociaþii care se luptã pentru ridicarea moralã, culturalã ºi spiritualã a
þiganilor din þarã, Asociaþie care, cum spuneam mai sus, a fost recunoscutã
persoanã juridicã.

În decurs de trei ani, Asociaþia noastrã a botezat sute de copii romi, a
cununat în masã romi, care trãiau în concubinaj, a sfinþit drapele, a organizat
serbãri culturale, iar prin organul sãu „Glasul Romilor” a dus lumina redeºtep-
tãrii pânã în cel mai umil bordei, din cel mai depãrtat colþ al þãrii[1].

Subsemnatul am depus muncã neprecupeþitã ºi am cheltuit banii mei pen-
tru ridicarea fraþilor oropsiþi, fãrã ca sã primesc de nicãieri vreo subvenþie sau
vreun ajutor.

Domnule Prim-Ministru,

Cum în Statutul nostru e prevãzut ca din trei în trei ani sã aibã loc
Congresul Asociaþiei, am hotãrât ca între 15 ºi 28 noiembrie a.c. sã aibã loc acel
Congres în Bucureºti. Pentru aceasta vin la Domnia Voastrã, care în atâtea rân-
duri aþi dat dovadã cã sunteþi sprijinitorul acelor nevoiaºi, cu marea rugãminte
de a ne satisface urmãtoarele puncte:
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1. O reducere de 75% pe C.F.R., pentru membrii noºtri din þarã, ca sã poatã
veni la Bucureºti, spre a lua parte la lucrãrile Congresului.

2. Autorizarea acestui Congres, care va avea loc între 15 ºi 30 noiembrie,
într-una din zile pe care vã vom comunica-o la timp.

3. Acordarea unei sume care sã acopere cheltuielile acestui Congres, þinând
seamã cã Asociaþia noastrã nu are fonduri iar subsemnatul mi-am
epuizat toate sursele[2].

Convinºi, Domnule Prim-Ministru, cã ne veþi acorda binevoitorul Domniei
Voastre sprijin, pe care l-am avut în diferite ocazii ºi de la domnii miniºtrii D.
Iuca, V. Bârcã, A. Bentoiu ºi P. Bejan[3], vã rog sã primiþi Domnule Prim-Minis-
tru asigurarea celui mai profund respect.

Preºedintele General al A.U.G.R.R.
G. Niculescu

(Arh.St.Bucureºti, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri, dos. 13/1937, f.270-271)

[1] Dupã datele furnizate de G. Potra în vol. Contribuþiuni la istoricul þiganilor din România,
Bucureºti, Fundaþia Regele Carol I, 1939, p.125-126, Asociaþia avea înscriºi ca membri – în
1938 – un numãr total de 784.793 romi (cifra este detaliatã pe judeþe, indicîndu-se totodatã
numãrul subcentrelor din cadrul fiecãrei filiale). 
[2] Conform rezoluþiei primului ministru Gheorghe Tãtãrescu, C.F.R. a acordat o reducere
de 50% pe trenurile de persoane, numai clasa III. Totodatã, s-a stabilit ca Congresul sã aibã
loc la data de 28 noiembri 1937, guvernul aprobând ºi o sumã pentru desfãºurarea lui.
[3] Dumitru Iuca era ministru de interne (ºi fusese pânã în 7 aprilie 1937 ministru secretar de
stat), Vasile Bârcã subsecretar de stat la ministerul de interne, Aurelian Bentoiu subsecretar de
stat la ministerul justiþiei, P. Bejan  subsecretar de stat la Preºedinþia Consiliului de Miniºtri.

125
Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România
Recunoscutã persoanã juridicã
Sediul Central Bucureºti
P-þa Sf. Anton Anton nr. 10
Nr. 3390/1 noiembrie 1937

Domnule Ministru, 

Eu, Gheorghe Niculescu, preºedinte general al Asociaþiei Uniunea Genera-
lã a Romilor din România, recunoscutã persoanã juridicã de Onor. Tribunalul
Ilfov, Secþia I c.c., prin sentinþa nr. 117 din 30.11.1934, sentinþã publicatã ºi în
„Monitorul Oficial” nr. 52 din 2 martie 1935, cu cel mai profund respect vã fac
cunoscut cele ce urmeazã:

În România trãiesc în cea mai mare mizerie aºa-ziºii þigani, popor care s-a
contopit aproape pânã la identificare cu fraþii români. Ei au pãstrat doinele ºi
ariile româneºti, ei au fost obiect de admiraþie al cãlãtorilor ºi artiºtilor strãini,
iar lãutarii noºtri au fãcut cunoscutã þara ºi poporul românesc în vremurile
când în Apus nu se cunoºtea încã þara noastrã.
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Cu toate acestea, þiganii erau þinuþi robi ºi supuºi unui tratament care mer-
gea pânã la desconsiderare, tratament care dureazã  pânã în anul 1862, când
domnitorul A.I. Cuza ºi marele bãrbat de stat M. Kogãlniceanu procedeazã la
desrobirea lor.

Domnule Ministru, 

Pãrinþii, fraþii noºtri, noi, ne-am fãcut totdeauna datoria cãtre Þarã ºi Rege,
am luptat alãturi de fraþii români pentru apãrarea pãmântului pe care ne-am
nãscut ºi-am crescut, dând tribut pe câmpiile de luptã pãrþi din trupul nostru,
viaþa noastrã.

Cu toate acestea, deºi liberi, tratamentul de batjocurã la care suntem supuºi
nu ne deosebeºte prea mult de cei dinaintea anilor 1852-1862.

Domnule Ministru, 

În anul 1934, subsemnatul, ajutat de o mânã de oameni de inimã, am pus
bazele unei Asociaþii care se luptã pentru ridicarea moralã, culturalã ºi spiritu-
alã a romilor din þarã, Asociaþie care dupã cum spuneam mai sus a fost recunos-
cutã persoanã juridicã. În decurs de trei ani, Asociaþia noastrã a botezat sute de
copii romi ºi a cununat în masã romi care trãiau în concubinaj (Tinca, T. Severin,
Blaj, Sibiu, Bãrbuleºti, Ploieºti, Timiºoara, Satu Mare etc), a organizat serbãri cul-
turale, a þinut congrese ºi a sfinþit drapele (Craiova, T. Severin, Diciosânmartin,
Mediaº, Sibiu, Blaj, Fãgãraº, Sighiºoara, Buzãu, Ploieºti, Giurgiu, Urziceni etc),
iar prin organul sãu, „Glasul Romilor”, a dus lumina redeºteptãrii pânã în cel mai
umil bordei din cel mai îndepãrtat colþ al þãrii.

Subsemnatul am depus muncã neprecupeþitã ºi am cheltuit din banii mei pen-
tru ridicarea fraþilor oropsiþi, fãrã ca sã primesc de nicãieri vreo subvenþie sau ajutor.

În prezent, Asociaþia, urmându-ºi programul de activitate pe care îl desfãºoa-
rã în rândul romilor din þarã, se aflã în ajun de a þine Congresul general, în cadrul
cãruia se va face ºi sfinþirea Drapelului sãu.

Cunoscând concursul pe care domnia voastrã aþi acordat înfãptuirilor folosi-
toare þãrii, respectuos vã rog, Domnule Ministru, sã binevoiþi a primi sã fiþi Naºul
Drapelului Asociaþiei noastre, onorând serbarea cu prezenþa domniei voastre ºi
a ne acorda un ajutor care sã ne uºureze cheltuielile congresului ºi ale sfinþirii.

Convins, Domnule Ministru, cã vom mai avea toatã solicitudinea domniei
voatre, vã rog sã primiþi asigurarea celui mai profund respect.

Preºedinte general                                                                  Secretar general
Gh. Niculescu                                                                            N. Niculescu

Domniei Sale, Domnului Ministru de Interne

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.188-189)
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126
Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din România
Recunoscutã persoanã juridicã
Sediul central Bucureºti
Piaþa Sf. Anton 10
Nr. 3394/1937 noiembrie 4 

Domnule Ministru,

„Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din România”, de sub preºedinþia
noastrã, Gh. Niculescu, recunoscutã persoanã juridicã de Onor. Tribunalul Il-
fov sect I c.c. prin sentinþa nr. 117 din 30 noiembrie 1934, sentinþã publicatã
în „Monitorul Oficial” nr. 52 din 2 martie 1935, este singura Asociaþie consti-
tuitã legal, care luptã pentru emanciparea populaþiei rome din România pe tã-
râmul cultural, moral, social, spiritual ºi patriotic.

Însã cum în þara noastrã se gãsesc mulþi indivizi care în nãdejde cã vor cã-
pãta avantaje din partea vreunui om politic, avem onoare a vã expune urmã-
toarele: un oarecare Aurel. Th. Manolescu-Dolj din Craiova, care nu este rom
ºi care se erijeazã în preºedinte al Olteniei, îºi permite sã invite romii la un
congres, ce spune cã va avea loc în ziua de 8 noiembrie a.c. la Craiova.

Cum romii sunt oameni paºnici ºi pentru a nu fi tulburaþi din îndeletniciri-
le lor ºi a nu fi puºi pe drumuri de unul care nu are o legãturã cu organizaþia
lor, lucru ce se constatã ºi din procesul-verbal nr. 131 din 27.X.1937, adresat de
comitetul filialei noastre Dolj, pe care îl alãturãm, cu onoare vã rugãm sã bine-
voiþi a dispune interzicerea acestui congres ºi a da dispoziþii domnului prefect
al judeþului Dolj ca sã anunþe pe domnii primari sã punã în vedere romilor din
comunele respective cã nu este nici un fel de congres.

Convinºi, Domnule Ministru, cã cererea de faþã va fi soluþionatã favorabil,
vã asigurãm de stima ºi de consideraþia ce vã purtãm.

Preºedinte general                                                                  Secretar general
Gh. Niculescu                                                                             N. Niculescu

D-lui Ministru de Interne

[ANEXÃ]

copie
Proces-verbal   
Nr. 131, 27.X.1937

Astãzi, 27 octombrie 1937, 

Subsemnaþii, consilieri ai Uniunii Generale a Romilor din România, Regio-
nala Oltenia, filiala Craiova, întrunindu-se la sediul asociaþiei din strada Ma-

238



dona Dudu nr. 16, sub preºedinþia d-lui Petricã Iorgulescu, zis Bracistu, ºi luând
în discuþie cele publicate de dl. ziarist Aurel T. Manolescu în ziarul sãu
„Timpul”, nr. 67 ºi 68 din 20 octombrie 1937, prin care d-sa ºi-a însuºit titlul
de preºedinte la romilor din Oltenia, ºi publicând fotografiile mai multor per-
soane politice din Partidul Naþional-Creºtin din Dolj, cãrora le dã titlul de
preºedinþi de onoare, protectori ºi luptãtori ai organizaþiei din Dolj ºi Olte-
nia[1], am constatat ºi hotãrât urmãtoarele:

Dl. Aurel T. Manolescu nu face parte din organizaþia noastrã „Uniunea Ge-
neralã a Romilor din România”, Regionala Oltenia, ºi nu a avut niciodatã nici
un fel de autorizaþie, fie verbalã, fie scrisã de a ne reprezenta interesele noas-
tre sau a lucra în numele nostru sau a ne ataºa de vreun partid politic.

În ceea ce priveºte congresul anunþat de d-sa în ziarul d-lui pentru data de
8 noiembrie a.c., nu este congresul anunþat de organizaþia noastrã ºi noi, întregul
comitet, împreunã cu întreaga organizaþie, nu avem nici o cunoºtinþã, iar d-sa
lucreazã în mod clandestin ºi în numele d-lui, d-sa nefãcând parte din asociaþia
noastrã, astfel ducând în eroare membrii asociaþiei noastre, cât ºi pe fruntaºii
naþional-creºtini, ale cãror fotografii le-a publicat în ziarul sãu „Timpul”, care
nu este organ autorizat de asociaþia noastrã.

Având în vedere aceastã atitudine adoptatã de dl. ziarist Aurel T. Mano-
lescu, am hotãrît astãzi, în majoritate, de a-l chema la rãspundere la parchet,
cum ºi a dezminþi prin mai multe ziare cum cã domnia sa nu lucreazã în nu-
mele nostru, cele ce publicã nu sunt cu consimþãmântul ºi cu autorizaþiunea
noastrã, d-sa nefãcând niciodatã parte din asociaþia noastrã nici în trecut, nici
în prezent, nefiind nici de origine rom.

Conform statutelor noastre, astfel cã d-sa nu ne poate ataºa organizaþia noas-
trã de nici un fel de partid politic ºi cerem cu insistenþã tuturor romilor din aso-
ciaþia noastrã din Oltenia, a nu lua parte la congresul ce se va þine pe ziua  de 8
noiembrie 1937, deoarece acest congres nu este anunþat nici de noi, nici de Cen-
trala Uniunii Generale a Romilor din România, strada Sf. Anton 10, Bucureºti.

Totodatã, hotãrâm ca prin afiºe separate sã aducem la cunoºtinþa tuturor
romilor din asociaþie cele de mai sus.

Totodatã, rugãm pe d-nii Parolea Miclescu, Gh. Bãltenu ºi pe dl Petricã Ior-
gulescu zis Bracistu a ne reprezenta interesele asociaþiei noastre în faþa oricãrei
instanþe din Oltenia.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare.

Preºedinte                                                                             Secretar general
Petricã Iorgulescu                                                                    D.A. Gângulescu

Consilieri: Parolea Miclescu, Gh. Bãlteanu, Gogu Gheneralu, Nicolae Ulea, Cio-
banu I. Constantin, ªt. Brãnescu, I. Locusteanu, I. Periºoreanu
Prezenta copie fiind conformã cu originalul, se atestã de noi. Secretar general.

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.191, 193)

[1] Numãrul invocat aici din „Timpul”, VI, 1937 nr.67-68 (20 oct.), p.1, apare cu svastica
ºi fotografiile diverºilor lideri naþional-creºtini, „romii jurând cã vor vota” cu aceºtia.
Totodatã, se reafirmã ataºamentul faþã de G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã ºi Calinic Popp ªerbo-
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ianu. Într-un numãr anterior al ziarului (nr. 66 din 17 august 1937, p.1), Manolescu-Dolj a
publicat un articol intitulat D-nii Virgil Potârcã ºi Octavian Goga în problema romilor,
deosebit de laudativ la adresa celor doi demnitari.

127
Nota telefonicã nr. 7833                                           6 noiembrie 1937, ora 13.45
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova 

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei

Cu privire la congresul romilor din Oltenia, organizat dupã cum s-a anunþat
pentru ziua de 8 noiembrie crt., la Craiova, de cãtre Aurel Manolescu, preºe-
dintele asociaþiei din Oltenia, raportãm cã acest congres a fost interzis de d.l
prefect al jud. Dolj, în baza protestului ridicat de asociaþia „Uniunea Generalã
a Romilor din România”, filiala Craiova, de sub conducerea lui Petre Iorgules-
cu, comerciant, pentru motivul cã statutul organizaþiei interzice afilierea la
partidele politice[1].

Filiala Craiova, prin preºedintele ei, Petre Iorgulescu, a lansat o înºtiinþare
prin care aratã cã la 8 noiembrie 1937 nu e congresul romilor, ci o adunare po-
liticã, la care ei nu au ce cãuta.

Inspector Regional C. Zguriadescu.
Transmite Comisarul ajutor Neagu Dumitru.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.194)

[1] Vezi ºi nota Direcþiei Generale a Poliþiei, din aceeaºi zi, la Arh.St.Bucureºti, Prefectura
Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.190.

128
16 noiembrie 1937

REFERAT

Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România, cu sediul în Bucureºti,
strada Sf. Anton 10, prin petiþia adresatã d-lui prim ministru cere autorizaþi-
une pentru ca în ziua de 28 noiembrie a.c. sã þinã congresul general la care
urmeazã a asista reprezentanþi din toatã þara.

În urma cercetãrilor fãcute, am stabilit urmãtoarele:
Sus-zisa Uniune are înfiinþat la Serviciul Poliþiei Sociale dosarul nr. 781,

din care rezultã cã este persoanã juridicã prin sentinþa nr. 117/934 a Tribuna-
lului Ilfov, secþia I c.c.

Scopul asociaþiei este: propãºirea cetãþenilor romi din România ºi ridicarea
lor pe tãrâmul cultural, moral ºi spiritual; sã cultive între membrii ei spiritul
de ordine, iubire de dinastie, respect legilor ºi autoritãþilor bisericeºti orto-
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doxe; sã combatã cerºetoria practicatã de unii romi, dând orientare pentru o
viaþã demnã, rezãmatã pe muncã.

Pentru þinerea acestui congres, dl. Gh. Niculescu, preºedintele Asociaþiei, a
mai adresat d-lui ministru de interne o cerere, care le-a fost respinsã.

Þinând seama de evenimentele actuale politice[1] ºi mai ales cã acest con-
gres nu poate sã aducã nici un fel de realizare asociaþiei, decât numai o falã
fraþilor Niculescu, care sunt în conflict de principii cu fostul preºedinte
Lãzuricã ºi cu arhimandritul Calinic ªerboianu, care slujeºte la crematoriul
„Cenuºa”, conflict deferit Parchetului Ilfov, suntem de pãrere sã nu li se
aprobe.

Comisar ajutor
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.195)

[1] Se împlineau deja patru ani de guvernare a P.N.L.-ului, ceea ce presupunea numirea
unui nou prim-ministru. Incertitudinile erau alimentate ºi de atitudinea lui Carol II, care
deja pregãtea terenul pentru o dictaturã regalã. În ziua urmãtoare emiterii acestui docu-
ment, Gh. Tãtãrescu a fost reînvestit ca premier.

129
România    Cluj, la 4 decembrie 1937
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 37.682/1937

Domnule Director General,

Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 30 noiembrie a.c. a avut loc în sala
festivã a primãriei oraºului Târgu Mureº adunarea romilor în prezenþa dele-
gatului Nicu Gligoraº, inspector al Uniunii Generale a Romilor cu sediul în Bu-
cureºti, la care adunare au luat parte peste 150 persoane, cu scopul de a înfi-
inþa în Târgu Mureº o filialã a Uniunii Generale a Romilor din România.

S-a ales un comitet compus din Greculi Ioan preºedinte, Horváth Petre ºi
Ferkõ Josif vicepreºedinte, Mathe Alexandru secretar ºi membrii în comitet. Au
hotãrât apoi începerea activitãþii de organizare a romilor din Târgu Mureº.

La ora 12 adunarea s-a terminat în perfectã liniºte.

Inspector de poliþie ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.196)
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130
30 ianuarie 1938

NOTÃ INFORMATIVÃ

Astãzi, 30 ianuarie 1938, a avut loc întrunirea Asociaþiei Romilor Buzoieni, în
localul d-lui Stoica Vanghele din str. Colonel Voicescu nr. 12. Întrunirea a început
la orele 11 ºi a luat sfârºit la orele 12.40, cu un numãr de membrii circa 20-25.

Conferinþa a fost þinutã de dl. Laurenþiu Anghel, inspectorul general ºi con-
ferinþelor al Asoc. Uniunea Generalã a Romilor din România Bucureºti, în pre-
zenþa d-lui preºedinte Radu Neacºu, vorbind despre dezbinarea în care se
gãseºte în momentul de faþã aºa-zisul popor þigan, zicând cã asociaþia nu um-
blã dupã drepturi, au drepturi ca oriºicare popor, ci pentru ridicarea prestigiu-
lui, vroind a-ºi câºtiga dreptul asociaþiei. Asociaþia nu joacã rol material. Toþi
þiganii au bani, dar n-au omenie. A mai vorbit despre educaþie, atât în familie,
cât ºi în afarã. Li s-a explicat cuvântul de rom, care înseamnã om liber, aducân-
du-le aminte din anul 1877, când þiganii erau robi la boieri ºi ºedeau sub
asuprirea lor. Sã se ajute unul pe altul, cum face poporul evreu.

S-a pus întrebarea apoi de a se alege un secretar, la care majoritatea a ales
pe Vasile Dinu, zis Creþu, apoi inspectorul romilor a încheiat un proces-verbal
în asistenþa membrilor, care l-au semnat.

Preºedintele romilor buzoieni, Miticã C-tin, zis Pescaru, ºi vicepreºedintele
Gheorghe Pãsãroiu au adus mulþumiri d-lui inspector pentru iniþiativa pe care
a luat-o ºi pentru sfaturile pe care le-a dat.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.197)

131
România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
Nr. 714/1938 februarie 4   

Domnule Director General,

Ca urmare a raportului nostru telefonic nr. 614 din 1 februarie a.c., avem
onoare a raporta cã în ziua de 2 februarie 1938, la orele 13 ºi 30, în sala localu-
lui de dans, proprietatea d-lui Gh. Duþulescu din Craiova, str. Alexandru cel
Bun nr. 100, s-a þinut întrunirea convocatã de Asociaþia Cetãþeneascã a Romi-
lor din România, filiala Craiova, la care au participat circa 200 persoane.

Întrunirea a fost prezidatã de d-l Gh.A. Lãzuricã, preºedintele numitei aso-
ciaþii, care luând cuvântul, spune urmãtoarele:
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„Constat cã nu gãsesc la Craiova entuziasmul din alte oraºe. Ca reprezen-
tant al Asociaþiei Cetãþeneºti a Romilor din România, mã simt obligat sã iau act
de necazurile romilor, sã intervin spre a li se face oarecare înlesniri, sã se ame-
lioreze situaþia artiºtilor romi de la oraºe ºi sã li se acorde în general o deplinã
libertate ºi egalitate de drepturi, cum ºi un tratament la fel, romii fiind oameni
meritoºi ºi folositori þãrii. Jidanii s-au bucurat în România de un tratament
social ºi de aceea romii au dreptul sã li se acorde ºi lor oarecare înlesniri.

La Cheia din judeþul Prahova s-a obþinut un teren pe care se va ridica o casã
de odihnã pentru copiii romilor, care sã fie trimiºi în colonie de varã. În ceea ce
priveºte muzica, situaþia socialã a romilor sã fie mai nimeritã, mai potrivitã cu
restul lor.

Nu sunt disperat de cei 6 ani de luptã în aceastã miºcare. Am fãcut sacri-
ficii pentru ea. Pe tema culturalã s-a obþinut ceva ºi romii sunt priviþi altfel de-
cât pânã acum. Pentru nomazi, am izbutit sã avem permis spre a-ºi putea face
meseria lor”.

Aratã activitatea desfãºuratã pe tãrâm publicistic, lãmureºte originea ro-
milor, care sunt un popor cu o istorie strãveche, descriind fazele prin care au
trecut pânã la eliberarea lor din sclavie, care s-a înfãptuit de domnitorul Cuza.
Mulþumeºte acelora care au înþeles sã proslãveascã memoria domnitorului
Cuza la Craiova ºi spune cã aici s-au gãsit oameni destoinici care pot sã ajute
la izbândirea doleanþelor lor.

„Pentru binele nostru ºi al þãrii sã urmãm Partidul Naþional Creºtin, cãci
prin el putem izbuti. Nu este vorba de un partid învechit în rele, ci de-un par-
tid în frunte cu Patriarhul Naþionalismului, d-l profesor A.C. Cuza, ºi cu poe-
tul neamului, d-l Octavian Goga[1]”. Îºi exprimã încrederea în conducerea
guvernamentalã de la Craiova ºi în d-l ministru Virgil Potârcã[2], care a plecat
dintr-un partid jidovit. „Romii nu pleacã peste graniþã, ci sunt patrioþi, iubesc
þara româneascã, care este ºi a lor, ºi sunt buni creºtini”.

D-l Nae Cristescu, din Cãlãraºi, mulþumeºte d-lui Ionel Vasilescu, vice-
preºedinte al romilor din România, care este un om modest ºi cu suflet mare.
Elogiazã pe d-l Gh.A. Lãzuricã pentru munca depusã, pentru ridicarea pres-
tigiului poporului rom. Spune cã sunt susþinãtorii clasei obidite a poporului
rom, deoarece ºi ei fac parte dintre cei obidiþi. La un loc sunt 5000 de oameni
obidiþi ºi pentru toþi luptã conducãtorii asociaþiei. Romii trebuie sã porneascã
la muncã cu temei ºi aceasta se face numai în cadrul organizaþiei cetãþeneºti a
romilor din România. 

„La Craiova sunt mii de suflete, care prin mine pot sã facã mult – spune vor-
bitorul –, deci sã se uneascã aceste suflete pentru binele lor ºi al þãrii, deoarece
ceea ce n-au putut face politicienii cu cheltuieli de sute de milioane, au fãcut
romii. Cântecele lor au dus faima þãrii româneºti peste graniþã. Prin datinile
româneºti cântate de romi s-a arãtat cã poporul românesc are comori de simþire
ºi aratã cã nu este un popor de sãlbatici, cum se credea. Þara noastrã este ame-
ninþatã de primejdie, cãci strãinii ºi în special jidanii au nãpãstuit-o ºi au pus
stãpânire pe tot ce avem de preþ. Trebuie sã luptãm ca sã curãþãm cojocul româ-
nesc de pãduchele jidãnesc. Pânã ºi Craiova este nãpãditã de jidani, cãci aproa-
pe 20% din populaþie sunt evrei[3]. Evreilor nu le convine ca poporul românesc
sã fie unit, cãci ei numai datoritã dezbinãrii trãiesc, speculând neamurile.

243



Azi avem la cârma þãrii un guvern al românismului, singurul guvern de
care naþiunea are nevoie, care nu e dictat de finanþele iudaice. Credem cã prin
acest guvern poporul românesc îºi aºeazã azi o soartã mai bunã. Noi romii, tre-
buie sã mergem la luptã cu lozinca «România a românilor».

Actul cel mai mare fãcut de acest guvern a fost suprimarea gazetelor jidã-
neºti în 24 de ore[4]. Dacã noi suntem atât de sãraci în þarã bogatã, aceasta este
datoritã în mare parte presei jidoveºti, care lucra numai pentru interesele jido-
vilor ºi jidoviþilor”.

Elogiazã pe d-l ministru Virgil Potârcã, urmaº de pandur, care reprezintã în
guvern românismul, sufletul oltenesc. Este omul realitãþilor ºi înfãptuirilor
mari. De asemenea elogiazã pe d-l Gr. Pleºa Puiu.

Aratã înfãptuirile de ordin economic ale guvernului, care într-o lunã a ief-
tinit bumbacul, gazul, sarea, taxele pe C.F.R. ºi în curând va ieftini zahãrul.
Acest guvern a iertat delictele ºi toate amenzile, care în mare parte erau porni-
te din urã, abuz sau duºmãnie. De asemene, s-a venit cu o amnistie a pedepse-
lor, care lovea tot pe cei nevoiaºi.

Romii sunt creºtini ºi dinastici, ºi ei trebuie sã asculte „cuvântul regal” ºi
sã arate cã sunt conduºi de lozinca „Hristos, Rege ºi Naþiune”.

D-l Ionel Vasilescu-Ploieºti mulþumeºte d-lor Lãzuricã ºi Cristescu pentru
faptul cã au venit în mijlocul romilor de la Craiova ca sã le dea îndemn ºi aju-
tor pentru lupta ce au s-o ducã. Mai vorbesc Parulea Miclescu, Gângulescu,
Gheorghe Bãlteanu ºi Periºoreanu, care asigurã pe d-l Lãzuricã de tot concur-
sul lor.

Adunarea a luat sfârºit la ora 14 ºi 45, când participanþii s-au rãspândit în
liniºte.

Inspector regional ªeful Serv. Sig.
[indescifrabil] Gh. ªerbãnescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.198-199)

[1] Este vorba de Partidul Naþional Creºtin, fondat la Iaºi la 14 iulie 1935, aflat la guvernare
(din 29 decembrie  1937 pânã la 10 februarie 1938), care avea pe A.C. Cuza ca preºedinte
de onoare, iar pe O. Goga preºedinte activ, acum preºedintele Consiliului de Miniºtri.
„Gazeta Romilor” a publicat ceva mai înainte, sub semnãtura lui G. Niculescu, o Scrisoare
deschisã d-lui prof. A.C. Cuza, în care îl roagã pe acesta sã nu acorde atenþie lui Lãzãrescu
ºi lui ªerboianu, care se lãudau a fi apropiaþi lui O. Goga, fiind „doi escroci care vor sã par-
vinã de pe urma romilor” (II, 1937, nr.7-8, 25 iulie, p.1).
[2] Virgil Potârcã era acum ministrul lucrãrilor publice ºi comunicaþiilor, iar pânã la 8
ianuarie 1938 fusese ministrul agriculturii ºi domeniilor, în acelaºi guvern.
[3] Evident, cifra este exageratã. Conform Recensãmântului din 1930, ponderea evreilor în
oraºul Craiova era de 3,4%, iar la nivelul întregului judeþ Dolj ponderea era de numai 0,5%
(Recensãmântul general al populaþiei României din 29 decembrie 1930, II, Bucureºti,
„Monitorul Oficial”, 1938, p.166). Prin discursul citat, se încerca alinierea la orientarea
general antisemitã a guvernului Goga.
[4] Se referã la o serie de decrete-legi privind „românizarea presei” ºi retragerea permiselor
de liberã circulaþie pe cãile ferate a unui numãr de 120 de jurnaliºti evrei.
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132
Corpul Detectivilor                                                                   19 aprilie 1939
Grupa I

REFERAT

În urma delegaþiunii primite de a face informaþiuni cu privire la Uniunea
Generalã a Romilor din România ºi cu privire la Nicu Grigoraº, consilier cen-
tral ºi inspector pentru Ardeal al Uniunii, avem onoarea de a raporta urmã-
toarele:

Uniunea Generalã a Romilor a luat fiinþã în anul 1933 din iniþiativa P. C.
arhimandritului Calinic I. Popp ªerboianu, iar la 30 noiembrie 1934 a fost re-
cunoscutã ca persoanã juridicã. A fost ajutatã spiritualiceºte ºi material de cãt-
re I.P.S.S. Patriarhul Miron Cristea, care a fost ºi preºedinte de onoare, de A.
Bentoiu, col. A. Panaitescu, col. A. Ionescu.

Uniunea numã rã în Bucureºti circa 10.000 de membri, iar în toatã þara circa
480.000, având filiale în aproape toate judeþele. Aproape toþi membrii uniunii
sunt înscriºi în F.R.N.[1].

Scopul uniunii este de a strânge în grup toþi romii din þarã în vederea
ridicãrii nivelului moral ºi material al acestora, iar mijloacele sunt înfiinþarea
de biblioteci, aºezãminte de asistenþã medicalã gratuitã, ajutorul material ºi
plasarea în servicii a elementelor capabile.

Uniunea are ºi un contencios condus de av. Ilie Diaconu, asistat de av. D.
Costiniu ºi de av. Davila Ventura, care judecã neînþelegerile dintre romi. Orga-
nul de publicitate al uniunii este „Glasul romilor”, al cãrui director este G.
Niculescu, iar administrator general N. Niculescu. Ziarul este înscris în regis-
trul publicaþiilor periodice. În acest ziar se face o mare propagandã de strân-
gerea tuturor romilor, de intensificare a sentimentului religios, se publicã di-
ferite informaþiuni, sfaturi medicale îndemnuri la supunere faþã de legile þãrii
ºi membrii Familiei Regale. Colaboratori ai ziarului sunt: Neacºu Radu, Teodor
Pantazescu, Motti Costea, V. Duþan etc.

Primul preºedinte al uniunii a fost Lãzãreanu, în timpul cãruia preotul ªer-
boianu a fãcut dizidenþã, înfiinþând o altã asociaþie. Între cele 2 asociaþii s-au
dus lupte pe tãrâm politic ºi religios, asociaþia de sub preºedinþia preotului
ªerboianu începând chiar o acþiune de apropiere a romilor de catolicism.

În prezent, cele 2 asociaþii se gãsesc unite în Uniunea Generalã a Romilor,
sub preºedinþia lui G. Niculescu, având sediul central în Piaþa Sf. Anton nr. 10.
Vicepreºedinte al uniunii este G. Niculescu, consilier general Vasile Duþan,
consilier Radu Neacºu, iar membrii în comitetul central I. Dumitrescu, I. Al-
bescu, A. Ionescu ºi Radu Radu. I. Ioaniþescu, T. Pantazescu, V. Stan ºi C. Dra-
gomir sunt preºedinþi de sector în Bucureºti.

Fondurile uniunii sunt realizate din cotizaþiile membrilor (15 lei lunar), iar
din ei se ajutã familiile sãrace în timp de boalã, deces ºi sãrbãtorile mari ºi se
întreþin copii sãraci, cei dotaþi dându-i la ºcoalã.
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Nicu Grigoraº, inspector general al uniunii ºi delegat pentru Ardeal e nãs-
cut la Cluj în 1903 ºi a satisfãcut serviciul militar la regimentul 81 infanterie
cu ctg. 1924.

Din informaþiile obþinute am stabilit cã nu s-a ocupat ºi nu se ocupã cu
chestiuni de ordin politic subversive, având însãrcinarea din partea uniunii de
a grupa în filiale pe toþi romii din judeþele ardelene. Numitul se bucurã de
bune raporturi ºi consideraþiuni în rândurile negustorilor.

Din informaþiile obþinute am stabilit cã atât U.G.R. din România, cât ºi dele-
gatul ei Nicu Grigoraº, s-a menþinut în tot timpul în cadrul legii statului, neîn-
treprinzând acþiuni de ordin subversiv (dosar nr. 18900 A.S.).

Urmare a celor de mai sus vã rugãm a dispune

Comisar adjunct
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 251/1939, f.1-2)

[1] În urma Decretului-lege nr. 1422, publicat în „Monitorul Oficial”, nr. 75 din 31 martie
1938, sunt dizolvate toate asociaþiile, grupãrile sau partidele politice, în luna decembrie
acelaºi an publicându-se legea pentru înfiinþarea „Frontului Renaºterii Naþionale” („Moni-
torul Oficial”, nr. 293 din 16 decembrie 1938), organizaþie politicã.

133
Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România
Recunoscutã persoanã juridicã
Sediul Central Bucureºti
P-þa Sf. Anton Anton nr. 10
Nr. 5439/1939 octombrie 2

Excelenþã,

În ultimile luni am primit o mulþime de scrisori prin care mai mulþi lãutari
ne roagã sã intervenim pentru suprimarea impozitului pe spectacole pe care po-
trivit art. 72 din Legea impozitului pe spectacole trebuie sã-l plãteascã patronii
localurilor cu muzicã – lucru pe care l-am fãcut adresând cereri Onor. Reziden-
þelor Regale respective, care ne-au rãspuns cã acest fapt nu cade în competenþa
rezidenþilor.

Am înaintat în acest sens un memoriu Majestãþii Sale Regelui, memoriu pe ca-
re secretariatul particular al Majestãþii Sale l-a trimis Onor. Ministerului de Finan-
þe, care ne-a comunicat cã impozitul fiind prevãzut de Lege, nu se poate reduce
sau suprima, dar faptul va fi luat în considerare la o eventualã modificare a legii. 

Þinând seama de mizeria în care trãiesc muzicanþii romi, care nu mai sunt
primiþi sã cânte în localuri, nici pentru banii ce se strâng la chetã, din cauzã cã
patronii nu vor sã plãteascã impozitul pentru ei; considerându-se faptul cã prin
aceasta familiile muzicanþilor sunt lipsite chiar ºi de existenþa zilnicã; având în
vedere cã patronii localurilor nu înþeleg cã acest impozit serveºte nevoilor þãrii,
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ºi astfel muzicanþii sunt puºi într-o situaþie din cele mai critice, fãrã ca nobilul
scop sã fie atins, cãci nefiind primiþi sã cânte în localuri nu se percepe impozit,
astfel cã la fondul  necesar nevoilor þãrii nu se adaugã nici o sumã, iar ei au
ajuns muritori de foame; considerând ºi faptul cã de la înfiinþare ºi pânã în
prezent am primit din partea membrilor noºtri numeroase cereri prin care eram
rugaþi sã intervenim pentru rezolvarea doleanþelor lor, cereri pe care le-am
înaintat forurilor competente, obþinând la multe dintre ele rezultate favorabile
ºi fiind deplin mulþumiþi de felul cum Onor. autoritãþile þãrii ne-au acordat con-
cursul pentru înfãptuirea programului ce ne-am trasat, în calitatea mea de pre-
ºedinte general al Asociaþiei „Uniunea Generalã a Romilor din România”, recu-
noscutã persoanã juridicã de Tribunalul Ilfov Secþia I c.c., respectuos vã rugãm
sã interveniþi pentru rezolvarea cât mai grabnicã a acestei probleme, de care
atârnã viaþa muzicanþilor ºi a familiilor lor.

Preºedinte General                                                                 Secretar general
Gh. Niculescu                                                                                N. Niculescu

Domniei Sale, Domnului Ministru al Ordinii Publice

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.223)
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Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România
Recunoscutã persoanã juridicã
Sediul Central Bucureºti
P-þa Sf. Anton Anton nr. 10
Nr. 5458/1939 octombrie 11

Excelenþã, 

Noi, Gh. Niculescu, preºedintele general al Asociaþiei „Uniunea Generalã
a Romilor din România”, vã rugãm a primi respectuoasele mulþumiri pentru
bunãvoinþa faþã de doleanþele lãutarilor romi, membrii ai Asociaþiei noastre.

La cererea noastrã, expusã în memoriul ce am înaintat Excelenþei Voastre,
respectuos expunem în rândurile de mai jos soluþiile prin care, dupã umila
noastrã pãrere, s-ar putea rezolva problema atât de tristã a pãstrãtorilor de
doine ºi cântece bãtrâneºti.

1. Avându-se în vedere cã în urma celor stabilite prin Legea impozitului pe
spectacole, 90% din lãutarii romi au ajuns muritori de foame, deoarece patro-
nii nu plãtesc impozitul ºi renunþã la muzicã, astfel cã statul nu poate percepe
acest impozit decât de la 1% din patronii localurilor.

Þinând seama cã impozitul fiind considerat prea mare de cãtre patron, ast-
fel cã ºi restaurantele de cl. I din Capitalã au început sã renunþe la muzicã, cre-
dem cã cea mai nimeritã soluþie ar fi micºorarea impozitului actual cu 75% ºi
obligarea patronilor sã-l plãteascã, fie cã au muzicã, fie cã nu au.
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Prin aceasta, impozitul ar fi plãtit de cãtre patroni, iar statul încasând mai
puþin însã de la toþi patronii va realiza o sumã mult mai mare decât încasând
impozitul de la 10% din localuri, iar lãutarii ar putea sã-ºi exercite meseria ºi
sã-ºi asigure existenþa zilnicã a familiilor lor.

2. În ceea ce priveºte pe patronii cârciumilor de la þarã, care nu au angajaþi
cu ziua, sãptãmâna, luna sau anul, sã fie scutiþi de plata acestui impozit, cãci
vânzarea în aceste cârciume este destul de redusã, întrucât patronii abia pot
face faþã celorlalte obligaþii. Aceºti patroni nu plãtesc nici muzicanþilor ºi nu-
mai arareori îi primesc în cârciumã, unde aceºtia cântã câte unui chefliu pen-
tru câþiva lei, pe care îi ia la chetã.

Excelenþã, 

Cunoscând starea deplorabilã în care trãiesc cei 3000 de lãutari romi din
Capitalã, respectuos facem Excelenþei Voastre o rugãminte:

În trecut lãutarii romi îºi aveau o bunã sursã de câºtig cântând în sãlile de
cinematograf, sursã ce a dispãrut odatã cu introducerea filmului vorbitor.

Pentru ameliorarea soartei lãutarilor, pentru reînvierea cântecelor bãtrâ-
neºti ºi pentru înfrumuseþarea sãlilor de spectacole, credem cã prin intervenþia
Excelenþei Voastre s-ar putea introduce la fiecare salã de spectacole o orchestrã
care sã cânte în hallurile sãlilor ºi în pauzele spectacolelor, încasându-se pen-
tru aceasta câte un leu de fiecare bilet pentru muzicã.

Prin aceasta s-ar reînvia cântecele naþionale care de la o vreme sunt lãsate
în uitare. Patronii sãlilor nu ar avea decât de profitat din aceastã cauzã, cãci
localurile s-ar înfrumuseþa, iar lãutarii ar putea sã-ºi câºtige existenþa, cãci
Asociaþia noastrã i-ar plasa prin rotaþie, astfel cã fiecare pe rând ar putea sã
cânte ºi sã fie plãtit din leul încasat pentru ei de la fiecare bilet.

Primiþi, vã rog, Excelenþã, asigurarea consideraþiei ºi a respectului ce vã
pãstrãm.

Sãnãtate!

Preºedinte general                                                                 Secretar general
Gh. Niculescu                                                                            N. Niculescu

Domniei Sale, Domnului Ministru al Ordinii Publice

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.222)
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135
Asociaþia Uniunea  Generalã a Romilor din România
Persoanã juridicã

Dare de seamã a Consiliului de Administraþie  
ºi Raportul Cenzorilor pe anii 1937 ºi 1938

Cãtre
Adunarea generalã ordinarã din 22 octombrie 1939

CONVOCARE

Domnule membru, 

Conform articolului 18 din statut, cu onoare sunteþi invitat a lua parte la
Adunarea Generalã a acestei Asociaþii, care va avea loc duminicã 22 octombrie
1939, la orele 10 dimineaþa, în sala de sus a restaurantului „Oituz” din strada
Halelor 27.

Dacã la ora indicatã nu se întruneºte numãrul prevãzut de art. 24 din statut,
ºedinþa se va amâna cu o orã, când se va deschide adunarea cu câþi membrii
sunt prezenþi.

La ordinea zilei:
– darea de seamã a Consiliului de Administraþie despre gestiunea sa pe anii
1937-1938.
– aprobarea bilanþului general pe anii 1937 ºi 1938 ºi descãrcarea Con-
siliului de Administraþie în gestiunea sa.
– raportul Comisiei Cenzorilor.
– aprobarea statutului ºi regulamentului.
– diverse chestiuni în interesul Asociaþiei.

Fiind siguri, domnule membru,  cã în interesul ce-l purtaþi „Asociaþiei” veþi
lua parte la Adunarea Generalã, vã rugãm a primi asigurarea deosebitei noas-
tre consideraþiuni.

Preºedinte general                                                                 Secretar  general
Gh. Niculescu                                                                            N. Niculescu
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Darea de seamã
de situaþia ºi operaþiile 

„Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din România”, 
persoanã juridicã, pe anii 1937-1938

Domnule membru, 

În conformitate cu art.18 din statut v-am convocat pentru a vã supune
bilanþul ºi contul de „profit ºi pierdere” pe exerciþiul anilor 1937-1938.

Din contul profit ºi pierdere rezultã cã din imprimate ºi ºtampile, festiva-
luri, cãrãmizi, cotizaþii ºi donaþii etc, în cursul anilor 1937 ºi 1938 s-a încasat
în total suma de Lei 183.511, ce reprezintã beneficiul.

Cum cheltuielile pentru întreþinerea propagandei, organizãrilor în þarã etc
întrec cu mult suma de mai sus, la cheltuielile însumând suma de Lei 396.599,
conform contului profit ºi pierdere, rezultã deci un deficit de Lei 213.088.

Suma, ca ºi în anii precedenþi, a fost depusã de preºedintele Asociaþiei,
care totalizându-se cu deficitul din anii trecuþi, de Lei 528.955, avem deci
deficit suma de Lei 742.043, creditorul principal fiind preºedintele Asociaþiei,
dl. Gh. Niculescu.

Justificarea tuturor încasãrilor ºi cheltuielilor se gãseºte trecutã cu acte în
regulã în procesele-verbale respective, care stau la dispoziþia noastrã.

Domnule membru, 

Prin mijloacele noastre proprii ºi munca fãrã preget depusã de Consiliul de
Administraþie în slujba neamului, având concursul oamenilor de bine ºi al au-
toritãþilor, care ne-au satisfãcut numeroasele cereri ale membrilor noºtri, am în-
fãptuit multe puncte din programul nostru. Pentru aceasta, aducem ºi pe aceas-
tã cale tuturor celor care ne-au sprijinit respectuoasele noastre mulþumiri.

De asemenea, aducem mulþumiri Onor. presei, care ne-a a cordat o largã
bunãvoinþã în toate manifestãrile noastre.

Domnule membru, 

Redãm în mod fidel, spre cunoaºterea generalã, filialele ºi subcentrele din
întreaga þarã, înfiinþate în cursul anilor 1937 ºi 1938, urmând ca în scurt timp
sã strângem în jurul steagului nostru tot poporul rom:

În Capitalã: filialele sectoarelor: I Galben, II Negru cu secþia I Iancului ºi
secþia II Simbol, III Albastru cu secþia I Ferentari, secþia II Sebastian, secþia
III Lupeasca, IV Verde cu secþia I Giuleºti.
Judeþul Ilfov: Berceni, Buciumeni, Budeºti, Buftea, Bobeºti, Bragadiru, Câm-
purelu, Cilobaºi, Ciocãneºti, Curcani, Dobreni, Dârvari, Hereºti, Jilava,
Obedeni, Olteniþa, Prundu, ªindriliþa, Ulmeni, Valea Argeºului, Vãrãºti.
Judeþul Brãila: Brãila.
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Judeþul Buzãu: Buzãu, Albeºti, Balta Plopului, Cãrpineºti, Costeºti, Fun-
deni, Maxeni, Meteleu, Mizil, Pogoanele, Simileasca, Stâlpu, Zãrneºti.
Judeþul Dâmboviþa : Vizureºti.
Judeþul Ialomiþa: Cãlãraºi, Urziceni, Bãrbuleºti.
Judeþul Muscel: Stâlpeni, Beleþi.
Judeþul Prahova: Plãeºti, Colceag.
Judeþul Râmnicul Sãrat: Jãdeni, Jirlãu.
Judeþul Vlaºca: Cãscioarele, Cârtojani, Corbii Mari, Giurgiu, Gratia, Petreºti.
Judeþul Dolj: Craiova, Lipov, Negoi.
Judeþul Gorj: Tg. Jiu.
Judeþul Mehedinþi: Turnu Severin, Traian, Vânãtori, Cujmiru.
Judeþul Romanaþi: Caracal, Corabia.
Judeþul Vâlcea: Drãgãºani, Cãrãmidari.
Judeþul Bacãu: Buda.
Judeþul Iaºi: Frumoasa, Iaºi, Lungani, Tg. Frumos.
Judeþul Nemþ: Buhuºi.
Judeþul Putna: Adjud, Focºani, Mândriºca, Panciu.
Judeþul Roman: Roman, Ruptura.
Judeþul Tecuci: Corbasca, Cosmeºti.
Judeþul Cetatea Albã: Cetatea Albã.
Judeþul Caraº: Berzovici, Ciclova Montanã, Greovi, Mãgura, Oraviþa.
Judeþul Severin: Lugoj, Maciova, Orºova, Teregova, Tufari, Fãget, Târgoviºte.
Judeþul Timiº-Torontal: Becicherecul Mic, Besenova Nouã, Alioº, Biled, Be-
recuþa, Ceacova, Cenadul Mare, Cerneateaz, Cheveraº, Checia, Cuncz, De-
ta, Denta, Felmac, Gãtaia, Grabãþ, Igris, Jecia Mare, Jamul Mare, Jimbolia,
Lipova, Mãnãºtur, Otelec, Pãdureni, Pesac, Satchinez,  Sânpetru German,
Sânpetru Mare, Sãcãlaz, Sânandrei, Sânnicolaul Mare, Timiºoara, Tomna-
tic, Vinga, Variaº.
Judeþul Arad: Aradul Nou, Arad, Bocºig, Chiºineu-Criº, Comlãuº, Covãºinþ,
Curtici, Engelsbrun, Glogovãþ, Grãniceri, Ineu, Nãdlac, Pãuliº, Pâncota,
Perianu, Rovine, Sânmartin, Sânnicolaul Mic, Sebiº, ªeitin, ªemlac, ªiria,
ªimandrul de Jos, Socodor, Zãrand, Zerind.
Judeþul Bihor: Ciumeghiu, Marghita, Oradia, Oradia-Veneþia, Salonta, Sã-
lard, Sãcueni, Tileagd, Tinca.
Judeþul Maramureº: Sighet.
Judeþul Satu Mare: Baia Mare, Baia Sprie, Beltiug, Botiz, Coltãu, Copalnic
Mãnãºtur, Craidorolþ, Halmeu, Nicula, Medieºul Aurit, Odoreu, Satu Mare,
Seini, ªomcuþa Mare, Turulung.
Judeþul Alba: Alba Iulia, Abrud, Calnic, Cioara, Ciumbrud, Cricãu, Ighiu,
Miraslãu, Rãchita, ªoard, Sibiel Teiuº, Valea Vinþ, Vinþul de Jos, Vingard,
Zlatna.
Judeþul Braºov: Codlea, Cribav, Fedioara, Prejmer, Satu Nou, Tohanu Vechi,
Þânþari, Vulcan.
Judeþul Cluj: Almaº, Aghireº, Apahida, Aschilãul Mare, Bãciu, Cluj-Mãnãº-
tur, Cluj-Irizii, Cojocna, Dragu, Floreºti, Huedin, Luna de Sus, Luna de Jos,
Mesteacãn, Mera, Mãnãstireni, Panteceu, Sãrmaº, Sânpaul, Sânpetru de
Câmpie.
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Judeþul Fãgãraº: Bruiu, Cincul Mare, Fãgãraº, Þicuºul Vechi.
Judeþul Hunedoara: Bãcia, Brad, Costãu, Dobra, Geoagiu, Haþeg, Iscroni,
Romoº, Romoºel, Spini, Turdaº, Vulcez.
Judeþul Mureº: Aluniº, Band, Beica de Jos, Beica de Sus, Brâncoveneºti,
Cojva, Corunca, Eremitul, Gurghiu, Gorneºti, Ibãneºti, Lechinþa de Mureº,
Lunca Mureºului, Mãdãraº, Petrilaca, Pãgãceana, Reghin, Sãrãþeni, Sãulia,
Solovãstru, Subcetate, Târgu Mureº, Topliþa, Ulieºul Mare, Urieºul de Sus,
Teaca.
Judeþul Nãsãud: Arcalia, Bistriþa, Budacul de Sus, Crainimãt, Dumitriþa,
Ghinda, Herina, Jelna, Lechinþa, Orheiul Bistriþei, Petriº, Ragla, Rodna Veche,
ªanþ, Sãrata, ªieu-Mãgheruº.
Judeþul Odorhei: Praid, Sângiorgiul de Pãdure, Vârghiº, Vidacutul.
Judeþul Sãlaj: Cheud, Ciumeºti, Curtuiuºani, Jibou, ªimleul Silvaniei, Valea
lui Mihai, Vaºad, Zalãu.
Judeþul Sibiu: Apoldul de Sus, Dobârca, Gârbova.
Judeþul Someº: Beclean, Cãºeiu, Fizeºul Gherlei, Ileanda, Dej, Poienii Blen-
chii, Reteag.
Judeþul Târnava Mare: Caþa, Laslea, Daneº, Mediaº, Majna, Mercheaºa,
ªeica Mare, Criþ, ªoard, Sighiºoara, Racoºul de Jos, Vorumloc.
Judeþul Târnava Micã: Adãmuº, Baziaº, Boian, Bãgãciu, Corneºti, Craieºti,
Diciosânmartin, Hoghilag, Iernut, Laslãul Român, Laslãul Mic, Nadeº,
Ogra, Proºtea Mare, Sântioana, Sânmiclãuºi, Tigmandru, Vesãuºi, Zagar,
Cenade, Chirileu, Jidvei, Gãneºti, Mãnãrade, ªona, Sãnpaul, Vidrascãu.
Judeþul  Trei Scaune: Baraolt.
Judeþul Turda: Corneºti, Gheja, Luduº, Luna, Luncani, Iara, Moldoveneºti,
Mihai Viteazu, Plãeºti, Poiana, Sãlciua, Triteni, Turda, Unirea, Valea Largã,
Vãleni, Viiºoara, Zãul de Câmpie.

Toate aceste filiale ºi subcentre sunt constituite cu procese-verbale certificate
de onor. autoritãþile respective.

Domnule membru, 

Gazeta „Glasul Romilor”, al cãrui fondator ºi proprietar este dl. Gh. Nicu-
lescu, preºedinte general al Asociaþiei, intrând în al 4-lea an de existenþã, a fost
pentru cauza noastrã sufletul cu care am putut lua contact periodic cu organis-
mele afiliate din întreaga þarã. Cheltuielile fãcute cu imprimarea, redacþia ºi
expediþia gazetei au fost suportate tot de dl. Gh. Niculescu, fãrã a obliga întru
nimic Asociaþia.

Comitetul aduce viile sale mulþumiri preºedintelui general ºi voievod al
romilor Gh. Niculescu pentru aceastã mãrinimoasã ofrandã adusã pe altarul
cauzei poporului rom.

Consiliul de administraþie roagã adunarea ºi propune sã încuviinþeze ca
toþi membrii Asociaþiei sã fie obligaþi a se abona la gazetã, dând dovadã prin
aceasta cã suntem pãtrunºi de recunoºtinþa ce o datorãm voievodului nostru
pentru sacrificiile ce le face pentru ridicarea ºi emanciparea poporului rom.
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Domnule membru, 

Se cuvine deosebitã atenþie pentru persoana d-lui chestor Paximade, care la
apelul preºedintelui nostru a patronat serbãrile ºi balurile noastre, contribuind
atât moral, cât ºi material la ridicarea prestigiului Asociaþiei noastre, pentru
care îl rugãm sã primeascã recunoºtinþa noastrã.

Domnule membru, 

Biroul nostru de contencios, înfiinþat prin iniþiativa d-lui preºedinte ºi con-
dus de dl. avocat Ilie Diaconu, a umplut un gol însemnat în programul Asoci-
aþiei, prin susþinerea a numeroase procese intentate fraþilor noºtri romi, cu
câºtig de cauzã pentru aceºtia. Consiliul de administraþie aduce mulþumiri
publice d-lui avocat Ilie Diaconu ºi Dumitru Costiniu ºi Ventura, care au sus-
þinut procesele cu totul gratuit.

Domnule membru, 

Se cuvine sã amintim pe dl. Iorgu Niculescu, preºedintele de vârstã al
Asociaþiei, care încã de la înfiinþare a fost alãturi de noi ºi care a contribuit, în
mod cu totul dezinteresat, ca miºcarea noastrã sã ia avântul pe care îl are acum
ºi îl rugãm sã primeascã sincerele noastre mulþumiri de recunoºtinþã.

Domnule membru, 

Supunându-vã la cunoºtinþa d-voastrã cele relatate mai sus despre activi-
tatea noastrã în decursul anilor 1937 ºi 1938, rugãm onorata Adunare a da cu-
venita descãrcare consiliului de administraþie de gestiunea sa, pentru care vã
exprimãm mulþumirile noastre.

Preºedinte general                                                            Prim-vicepreºedinte
Gh. Niculescu                                                                            N. Niculescu

Vicepreºedinte
P. Dumitrescu 

Consilieri: V. Duþan, Radu Neacºu, Ioan Dumitrescu, Radu Radu, T. Pantazes-
cu, Ioan Albescu, Gr. Niculescu I, Alecu Ionescu, Manolidi Ene, Mitoi Alexan-
drescu, Ion Constantinescu, Gr. Niculescu II.

253



*
Raportul Cenzorilor

cãtre Adunarea Generalã Ordinarã
de la 22 octombrie 1939

Domnilor secretari, 

Avem onoarea a vã face cunoscut cã la toate verificãrile ce am fãcut regis-
trelor Asociaþiei noastre, precum ºi casierului în cursul anilor 1937 ºi 1938,
am constatat cea mai perfectã ordine ºi exactitate. Veniturile ºi cheltuielile
Asociaþiei corespund cu registrele chitanþiere, registrul jurnal ºi actele
prezentate.

Acestea fiind constatãrile noaste, vã rugãm d-lor societari a aproba darea de
seamã cu bilanþul ºi contul de profit ºi pierdere pe anii 1937 ºi 1938 ºi a da cu-
venita descãrcare Consiliului de Administraþie  de gestiunea pe anii expiraþi.

Comisia de verificare: P. Dumitrescu, Ioan Albescu, Gr. Niculescu

*
Bilanþ încheiat la 31 decembrie 1938

Contul de profit ºi pierderi

Încheiat la 31 decembrie 1938.

Preºedinte general                                                              Contabil autorizat
Gh. Niculescu                                                                  Constantin Stãnescu

Comisia de verificare: P. Dumitrescu, Ioan Albescu, Gr. Niculescu

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.215-218)
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Activ                                                                  PasivActiv                                                                  Pasiv
Casa
Cont drapel
Mobilier
Profit ºi pierdere1934-36:   528.955
Profit ºi pierdere 1937-38:  213.088

5073
6450
6230

742.043

769.796

Cont creditori       769.796

                              769.796

Debi t                                                   Act ivDebi t                                                   Act iv
Cheltuieli generale
Salarii
Chirii
Cont comision
Gratificaþii
Profit ºi pierdere
(deficit 1934-36)

284.432
38.300
20.480
39.807
13.580

528.955

925.554

Cont imprimante ºi ºtampile
Organizaþii baluri
Cont cãrãmizi
Cont cotizaþii
Cont donaþii
Profit ºi pierdere
1934-36                          28.955
1937-38                        213.088

45.323
1.673

99.559
9.946

27.050

742.043

925.554
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Pretura Plãºii Budeºti
Nr.174/7 februarie 1940

Cãtre Primãriile din Plasa Budeºti

Motivat de ordinul Prefecturii de judeþ nr. 585/1940 ºi ca urmare la ordinul
nostru nr. 170 din 7.II.1940, vã rugãm a intensifica mãsurile pentru combate-
rea bolilor epidemice, în special tifosul ºi scarlatina, dând tot concursul solici-
tat de cãtre organele sanitare, iar la formarea bugetului pe exer. 1940/1941 aþi
avea în vedere pe cât va fi posibil ca în fiecare comunã sã se construiascã local
de baie publicã, deservind interesele populaþiei la curãþenie.

Se vor aplica mãsuri de carantinã celor noi veniþi în comunã, precum ºi
cerºetorilor ºi þiganilor nomazi, asigurându-le în acelaºi timp hrana pe timpul
carantinei de 19 zile.

În  linii generale, vi se recomandã de a purta un strâns contact ºi acolo unde
vi se cere concursul sã-l daþi fãrã nici un fel de ºovãire.

Pretor
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 946/1940, f.44)

137
22 iulie 1940

REFERAT

Ministerul Internelor, Direcþiunea Administraþiei de Stat, înainteazã cu
ordinul 7314/1940 o copie de pe adresa nr. 5513/1940 a Ministerului Cultelor,
în care se arãtã cã organizaþia cetãþeneascã a romilor din România, cu sediul în
strada Adela Leonida nr. 9, se dedã la acþiuni subversive ºi periculoase sigu-
ranþei statului ºi face sã aparã ziarul „Þara Noastrã”, în care se publicã articole
jignitoare la adresa bisericii ortodoxe, ºi se cere sã se ia mãsuri pentru desfi-
inþarea arãtatei organizaþii ºi suspendarea ziarului „Þara Noastrã”.

În urma cercetãrilor fãcute, s-au stabilit urmãtoarele:
În anul 1933 s-a început o miºcare de organizare a romilor, miºcare sugeratã

ºi încurajatã de diferite partide politice în scopuri electorale. Astfel, a luat fiinþã
Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România de sub preºedinþia floraru-
lui Gheorghe Niculescu, care era susþinutã de partidul naþional-liberal ºi a obþi-
nut sã fie recunoscutã persoanã juridicã prin sentinþa nr. 117 din 30 noiembrie
1934 a Tribunalului Ilfov Secþia I c.c., asociaþie care mai existã ºi astãzi.
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De asemenea, a mai luat fiinþã o altã organizaþie a romilor, cu denumirea de
Organizaþia Romilor din România, de sub preºedinþia lui Gh. Lãzãrescu zis Lã-
zãricã, care era susþinutã de fostul partid naþional-creºtin, aceastã asociaþie în-
sã nu a obþinut personalitate juridicã ºi în prezent este desfiinþatã.

Între aceste 2 tabere existã o mare duºmãnie, fiecare atribuindu-ºi titulatu-
ra de adevãrata reprezentantã a þiganilor.

Odatã cu desfiinþarea partidelor politice[1], dispãrînd interesul electoral al
acelor care le susþineau ºi alimentau cu fonduri, activitatea acestor asociaþii a
stagnat. Duºmãnia dintre cei 2 preºedinþi, anume Gh. Niculescu ºi Lãzuricã
continuã ºi ambii cautã sã-ºi provoace neplãceri prin diferite denunþuri adre-
sate autoritãþilor, acuzîndu-se reciproc de incorectitudine.

Un astfel de denunþ a determinat Ministerul Cultelor sã cearã desfiinþarea
organizaþiei cetãþeneºti a romilor de sub preºedinþia lui Lãzuricã ºi suspenda-
rea ziarului „Þara Noastrã”, editatã de acesta.

Din cercetãrile noastre rezultã cã organizaþia cetãþeneascã a romilor nu mai
are nici o activitate, desfiinþîndu-se încã din anul 1937, iar ziarul „Þara Noas-
trã” ºi-a încetat apariþia încã de la data de 1 aprilie 1938.

Comisar ajutor
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.226)

[1] În conformitate cu Decretul-lege nr.1422 („Monitorul Oficial”, nr. 75 din 31 martie
1938), pentru dizolvarea asociaþiilor, grupãrilor sau partidelor politice.

138
Domnule Primar, 

Subsemnaþii delegaþi ai Coloniei romilor din delta pârâului Chintãu, pri-
mind deciziunea no. 5186/1940, prin care decideþi mutarea coloniei romilor pe
terenul de sub dealul Sft. Gheorghe, dupã ce am adus la cunoºtinþã deciziunea
dv. tuturor romilor ºi celorlalþi locuitori din Colonie, conform tabelului aici
anexat[1], primim cu toþii aceastã deciziune, dar vã rugãm ca mutarea s-o amâ-
naþi pânã în luna mai 1941, întrucât fiind întreaga populaþie într-o aºa mizerie
încât le e imposibil ca în toamna aceasta sã-ºi poatã pregãti locuinþe unde sã
se poatã adãposti peste iarnã.

Neavând cu ce vã rãsplãti pãrinteasca îngrijire ce ne-o daþi, vom ruga pe
Atotputernicul Dumnezeu sã vã dea multã sãnãtate.

Cluj, la 8 aug. 1940

Zahala Martin, Gaga Petru, Burduhaº Nicolae

(Arh.St.Cluj, Primãria municipiului Cluj, dos. 9262/1940, nepaginat)

256



[1] În anexã se aflã douã tabele nominale cu persoane ce susþin cererea de mai sus înain-
tea primarului dr. Sebastian Bornemisa. Mutarea se impunea deoarece pârâul Chintãu se
revãrsa deseori în urma ploilor, provocând inundaþii ºi punând în pericol chiar viaþa
oamenilor. Decizia primãriei cu nr. 5186, invocatã, întregea de fapt o alta – cu nr. 23.657/29
iulie 1940 –, ce avea ca subiect aceeaºi problemã.
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România
Ministerul Internelor                                                                       Secret
Direcþiunea Generalã a Poliþiei                                               Personal-Confidenþial
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
Secþia a II-a
Nr. 88.362/5 septembrie 1940

Domnului Inspector Regional de Poliþie Constanþa    

Avem onoare a vã face cunoscut cã Breasla muzicanþilor lãutari instru-
mentiºti din Þinutul Marea, cu sediul în Constanþa, str. C.A. Rosetti no. 1, a so-
licitat Ministerului Muncii recunoaºterea ca persoanã juridicã, în conformitate
cu art. 8 din Legea pentru recunoaºterea ºi funcþionarea breslelor de lucrãtori
funcþionari particulari ºi meseriaºi din 12 octombrie 1938.

Numita Breaslã este condusã de persoanele notate pe verso, care alcãtuiesc
comitetul, ºi asupra cãrora vã rugãm sã ne daþi informaþii[1], precum ºi avizul
dvs. asupra celor solicitate.

Director general ªeful serviciului
S. Strãtilescu Dem. Drãniceanu

[ANEXÃ]

Comitetul de direcþie
al Breslei muzicanþilor lãutari instrumentiºti din Þinutul Marea

1. Cercel Vasile, preºedinte, Constanþa, str. Lahovari
2. Borteanu N., vicepreºedinte, Constanþa, str. V. Brãteanu
3. Lucaci Gh., secretar, Constanþa, str. C. Negri
4. Gherase Stan, casier, Constanþa, str. Lahovari
5. Ion Ionescu, membru, Constanþa, str. Criºana
6. Pantazi David, membru, Constanþa, str. Bogdan Vodã
7. Bibescu N., membru, Constanþa, str.  Lahovari
8. Rãdulescu Mache, supleant, Cãlãraºi
9. Miloº Gh., supleant, Silistra
10. Constantinescu Scipio, supleant, Bazacgic
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11. Matache Gh., cenzor, Constanþa, str. Cãlugãreni
12. Constantinescu O., cenzor, Constanþa, str. Lahovari.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 45/1930, f.26)

[1] Prin adresa Inspectoratului de Poliþie Constanþa, nr. 9077 din 27 septembrie 1940, se
confirmã faptul cã cele 12 persoane din conducerea Breslei muzicanþilor instrumentiºti
din Þinutul Marea nu au antecedente penale ºi nu sunt urmãrite pentru fapte ce ar putea
interesa siguranþa statului (Ibidem, f.27).
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România Secret
Ministerul Internelor Personal-Confidenþial
Direcþiunea Generalã a Poliþiei     
Direcþia Poliþiei de Siguranþã. Secþia II-a 
Nr. 88.340/5 septembrie 1940                                                                           

Domnului Inspector Regional de Poliþie Iaºi

Avem onoare a vã face cunoscut cã Breasla lãutarilor muzicanþi instru-
mentiºti din Þinutul Prut, cu sediul în Iaºi, a solicitat Ministerului Muncii re-
cunoaºterea ca persoanã juridicã, în conformitate cu art. 8 din Legea pentru
recunoaºterea ºi funcþionarea breslelor de lucrãtori, funcþionari particulari ºi
meseriaºi din 12 octombrie 1938. Numita Breaslã este condusã de persoanele
notate pe verso, care alcãtuiesc comitetul, ºi asupra cãrora vã rugãm sã ne daþi
informaþii, precum ºi avizul dvs. asupra celor solicitate.

Director general ªeful serviciului
S. Strãtilescu Dem. Drãniceanu.

[ANEXÃ]

Comitetul de direcþie
al Breslei lãutarilor muzicanþi instrumentiºti din Þinutul Prut

1. Mihai Bãnicã, preºedinte, Iaºi, str. Uzinei 23
2. Toma Suru, vicepreºedinte, Iaºi, str. Zlataus 23
3. Bernard Segal, casier, Iaºi, str. Sf. Andrei 56
4. C-tin Borteanu, secretar, Iaºi, str. Sãvescu 37
5. Dumitru ªtefaniu, membru, Iaºi, str. Muzicii 4
6. Radu Neculai, membru, Iaºi, str. Podul de Piatrã
7. Budulica Ion, membru, Iaºi, str. Podul de Piatrã
8. Bãlteanu Gh., membru, Iaºi, str. Dimineþii 25
9. Munteanu Gh., membru, Iaºi, str. Morilor 46
10. Moise Fidel, membru, Iaºi, str. Sf. Andrei 46
11. Avram Iftimie, membru, Iaºi, str. Þuþora Nord 22
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12. I. Rotaru, cenzor, Iaºi
13. N. Boldescu, cenzor, Iaºi
14. Lupu Floarea, cenzor, Iaºi
15. Radu C-tin, cenzor, Iaºi
16. Alex. Roman, cenzor, Iaºi.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 45/1930, f.24)
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România
Primãria Municipiului Bucureºti                         Bucureºti, 12 octombrie 1940
Secretariatul General
Nr. 6386-A

Domnule General,

Avem onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune ca organele dvs. în subordine
sã nu mai permitã popasul în raza comunelor suburbane pendinte de acest
municipiu a ºatrelor de þigani, care constituie un permanent pericol pentru sã-
nãtatea, avutul ºi viaþa populaþiei.

Primarul Capitalei Secretar General
Ion G. Vântu N.D. Christescu

Domniei Sale, Domnului Inspector General al Jandarmeriei.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 95/1940, f.388)
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Inspectoratul General al Jandarmerie                                             Comunicat:
Serviciul Jandarmeriei. Secþia III Pânã la posturi de jandarmi inclusiv

Ordin circular general nr. 35 din 9 noiembrie 1940

Se trimite mai jos în copie ordinul Ministerului de Interne nr. 17.939 din
28.X.1940, însoþit de copia de pe adresa Ministerului Sãnãtãþii nr. 77.559/1940
ºi Jurnalul Consiliului de Miniºtri nr. 3789/1939, referitor la mãsurile de preîn-
tâmpinarea tifosului exantematic. De acord cu organele administrative ºi sani-
tare locale, jandarmii vor da cel mai larg concurs pentru combaterea ºi profi-
laxia acestui flagel, executând în totul dispoziþiile ordonate.

Inspector General al Jandarmeriei
General [indescifrabil]
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[ANEXA 1]

Copie de pe ord. nr. 17.939/1940 al M. Afacerilor Interne

Pentru preîntâmpinarea pericolului tifosului exantematic, Ministerul Mun-
cii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale a luat din timp mãsurile necesare prin orga-
nele de care dispune.

Pentru o mai bunã reuºitã, prin adresa nr. 77.559/1940, apeleazã la concursul
organelor administrative ºi poliþieneºti din întreaga þarã, arãtând atribuþiile ce
revin acestora în lupta pentru combaterea ºi profilaxia acestei boli molipsitoare.

Alãturat, avem onoare a vã trimite copie de pe sus citata adresã ºi de pe
Jurnalul Consiliului de Miniºtri nr. 3789/1939, publicat în „Monitorul Oficial”,
[partea I], nr. 10/1940[1], cu privire la interzicerea vagabondajului þiganilor
nomazi pe timpul iernii, cu rugãmintea sã binevoiþi a da cuvenitele dispoziþii
organelor administrative ºi poliþieneºti în subordine.

p. Ministru 
Modolea[2]

Copie de pe adresa Nr. 77.559/1940 a Ministerului Sãnãtãþii

Epidemiile de tifos exantematic, care au bântuit în anii trecuþi cu focare
principale în Basarabia ºi cu tendinþã manifestã de extindere ºi permanenti-
zare în celelalte regiuni ale þãrii, Moldova ºi Bucovina în primul rând, consti-
tuie o ameninþare ºi pentru iarna anului acesta, având în vedere condiþiile
grele de viaþã, create de împrejurãrile actuale ºi persistenþa micilor focare de
tifos exantematic, care întreþine starea de endemicitate în unele regiuni.

Pentru preîntâmpinarea acestui pericol, Ministerul Muncii, Sãnãtãþii ºi
Ocrotirilor Sociale a luat din timp, prin organele sale subalterne, toate mãsuri-
le ce stau în puterea sa, fãcând totodatã apel la colaborarea tuturor celorlalte
autoritãþi, ca prin o acþiune sã se stãruie zi de zi la educarea maselor populare
ºi ridicarea nivelului sanitar al straturilor de jos.

În scopul arãtat mai sus, avem onoare a vã ruga sã binevoiþi a ne acorda, ca
ºi în trecut de altfel, concursul dvs., dispunând ca autoritãþile administrative
ºi poliþieneºti subalterne sã ia parte efectivã la acþiunea întreprinsã de acest
minister, în interesul general al sãnãtãþii publice.

În cele ce urmeazã ne îngãduim a indica normele de colaborare a autoritã-
þilor administrative ºi poliþieneºti în vederea aplicãrii în comun a mãsurilor
prescrise de autoritãþile sanitare, pentru combaterea ºi profilaxia tifosului
exantematic.

1. Concurs prin prefecturi, primãrii, jandarmi, poliþii etc, la acþiunea de
propagandã a principiilor de igienã în masele populare.
2. Aprovizionarea bãilor comunale ºi a instalaþiilor de deparazitare cu com-
bustibilul necesar pentru tot timpul cât vor funcþiona ºi construirea de noi bãi
ºi cuptoare de deparazitare acolo unde ele nu existã ºi unde se simte nevoie.
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3. Contribuþia obligatorie din partea autoritãþilor administrative la reparaþia
ºi punerea în stare de funcþionare a bãilor ºi cuptoarelor existente, precum
ºi asigurarea pazei ºi funcþionãrii lor prin personalul de serviciu pus la dis-
poziþie de cãtre aceste autoritãþi.
4. Organizarea mãsurilor de triere ºi internare a vagabonzilor ºi cerºetorilor,
din cartierele periferice ale oraºelor, fiind cunoscut cã o bunã parte din ei sunt
purtãtorii virusului de tifos exantematic, rãspândind pretutindeni pe unde
trec în vagabondajul lor, odatã cu paraziþii dupã ei, ºi sãmânþa acestei boli.
5. Organizarea mãsurilor de deparazitare în masã a cartierelor nevoiaºe din
oraºele mari, prin îmbãieri ºi deparazitãri gratuite ºi periodice a acestei po-
pulaþii ºi distribuiri de rufe ºi sãpun la cei lipsiþi complet de mijloace.
6. Înlesnirea funcþionãrii hanurilor þãrãneºti de prin târguri ºi totodatã apli-
carea celor mai riguroase mãsuri de supraveghere sanitarã a acestor localuri,
pentru a evita gãzduirea þãranilor veniþi din comune contaminate sau sus-
pecte pe la case particulare, care nu pot fi supravegheate ºi care ar putea fi
astfel contaminate.
7. Interzicerea vagabondajului þiganilor nomazi pe tot timpul iernii, fixân-
du-i în anumite comune rurale indemne de tifos exantematic, în conformi-
tate cu dispoziþiile Jurnalului Consiliului de Miniºtri nr. 3789/1939, publi-
cat în „Monitorul Oficial” nr. 10/1940.
8. Asigurarea de cãtre primãrii a transportului la timp a bolnavilor de tifos
exantematic, a suspecþilor ºi contacþilor, pentru a da toatã posibilitatea orga-
nelor sanitare sã izoleze fãrã nici o întârziere pe cei contagioºi. Primãriile
vor da localuri ºi oameni de serviciu pentru infirmeriile locale.
9. Înlesnirea ºi obligarea comercianþilor din toate satele de a se aproviziona
din vreme ºi în cantitãþi care sã poatã satisface oricând cererile cu var, gaz,
ulei, sulf, oþet, necesare operaþiunilor de deparazitare. Fiecare comunã sã
aibã în permanenþã minimum 100 litri gaz în depozit.
10. Obligarea jandarmilor de a comunica medicilor de circumscripþie sau
agenþilor sanitari respectivi numele ostaºilor sosiþi în comune în permisii,
concedii sau desconcentrare, pentru a fi supuºi imediat examenului medi-
cal ºi supravegheaþi timpul necesar, din punct de vedere sanitar.

De asemenea, ei vor prezenta oamenii ce pleacã la unitãþi militare medicu-
lui sau agentului din localitatea respectivã pentru deparazitare ºi eliberarea de
bilete de sãnãtate. 

p. Ministru Director
V. Iasinschi[3] [indiscifrabil]

[ANEXA 2]

Copie de pe Jurnalul Consiliului de Miniºtri Nr. 3789/1939

Consiliul de Miniºtri, în ºedinþa sa de la 22 decembrie 1939, luând în deli-
berare referatul d-lui Ministru al Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale cu nr. 91.852
din 20 decembrie 1939, având în vedere motivele arãtate prin suscitatul referat,
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Decide:
Art. 1. Se interzice vagabondarea þiganilor nomazi. În acest scop, ei vor fi

fixaþi la marginea comunelor rurale indemne de tifos exantematic, în bordeie
sau corturi, unde vor fi supuºi mãsurilor de control sanitar permanent ºi depa-
razitãrii periodice. Tuturor li se va face reacþia Weil-Felix.

Art. 2. Carantina va dura timp de 19 zile, în care timp Prefecturile (fost þi-
nuturile) prin organele locale vor asigura întreþinerea lor. Cei gãsiþi cu Weil-
Felix pozitiv, precum ºi bolnavii suspecþi, se vor izola în condiþiile prevãzute
de regulamentul pentru profilaxia ºi combaterea bolilor contagioase.

Art. 3. Dupã trecerea acestei perioade de 19 zile, þiganilor li se poate per-
mite de a intra în comunã.

Art. 4. Permisiunea de plecare din comunã se va da de cãtre organele admi-
nistrative locale, în urma avizului organelor sanitare, numai în cazurile când
nu sunt cazuri de tifos exantematic în comunã. Serviciului sanitar judeþean i
se va aduce la cunoºtinþã imediat comuna cãtre care se îndreaptã, pentru a lua
mãsuri de primirea ºi punerea lor sub supraveghere sanitarã.

Art. 5. Domnii miniºtri, de Interne ºi al Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale, sunt
însãrcinaþi cu aducerea la îndeplinire a prezentului jurnal.

Pentru conformitate Pentru conformitate
Gh. Popescu ªeful Serviciului Jandarmeriei

Colonel C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 95/1940, f.412-416)

[1] Este vorba de Decretul-lege din 12 ianuarie 1940, emis de guvernul condus de Gh. Tãtã-
rãscu, reprodus aici în anexa 2.
[2] Ministru de interne era Mihail Ghelmegeanu.
[3] Titularul Ministerului Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale era dr. Nicolae Hortolomei.

143
Inspectoratul General al Jandarmeriei Comunicat: 
Serviciul Jandarmeriei. Secþia III Pânã la posturi inclusiv

Ordin circular general nr. 38
din 30 noiembrie 1940

Se trimite mai jos în copie ord. Ministerului Afacerilor Interne nr. 19.862
din 19.XI.1940, prin care se dispune oprirea þiganilor de a umbla cu urºii prin
sate ºi oraºe ºi a da spectacole cu ei, retrãgându-le ºi autorizaþiile ce aceºtia
posedã în acest sens.

Toate formaþiile jandarmeriei vor lua mãsuri pentru stricta executare a dis-
poziþiilor ordonate.

Inspector General al Jandarmeriei
General [indescifrabil]
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[ANEXÃ]

Copie de pe ord. nr. 19.862/1940 al M. Afacerilor Interne

Ca urmare la ord. nostru circular nr. 22.091 din 23 septembrie 1938 ºi în
urma adresei nr. 27.194/1940 a Direcþiei Vânãtorii din Ministerul Agriculturii
ºi Domeniilor, prin care ne informeazã cã þiganii ursari au obþinut autorizaþii
ºi umblã prin sate cu urºi captivi, dând reprezentaþii ºi chinuindu-i în mod sãl-
batic, vã rugãm sã binevoiþi a lua mãsurile necesare ca toate autorizaþiile de
acest fel sã fie retrase ºi sã se opreascã cu desãvârºire aceastã îndeletnicire, in-
terzicând þiganilor sã umble prin sate sau oraºe cu urºi ºi a da spectacole, sub
orice formã, cu aceste animale.

Ministru 
Al. Rioºeanu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 95/1940, f.459)

144
România Personal
Direcþia Generalã a Poliþiei Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi
Nr. 33.363/1940 decembrie 17

Domnule Director General, 

La ordinul dvs. nr. 63395/1940, avem onoare a raporta relaþiile asupra fie-
cãrui membru în parte din Breasla lãutarilor muzicanþi instrumentiºti din Iaºi,
dupã cum urmeazã:

1. Bãnicã N. Mihai, domiciliat în Iaºi, strada Uzinei nr. 23, nãscut în anul
1900 iunie 1, în oraºul Ploieºti, judeþul Prahova, de profesie muzicant, cã-
sãtorit cu Chira, nãscutã în Bucureºti în anul 1904, de profesie casnicã,
având un copil Alexandrina, nãscutã în Iaºi pe 16 iunie 1921. Toþi domici-
liazã în Iaºi.
2. Sura H. Toma, din strada Zlataus, nãscut în Huºi-Fãlciu la 20 martie 1909,
de profesie muzicant, cãsãtorit la 11 iunie 1940 în Iaºi cu Eufrosina Sura,
nãscutã Þurcanu, în Socola, în anul 1915, de profesie casnicã. Numitul
Sura Toma este ctg. 1931, fiind dispensat de serviciul militar, posedând do-
vada C.R. Iaºi.
3. Segal Bernard, domiciliat în Iaºi, strada Sf. Andrei nr. 56, nãscut în Tg.
Neamþ în anul 1898, de profesie muzicant, cãsãtorit cu Segal Maria, nãs-
cutã în Tg. Neamþ la 19 mai 1906, ambii fiind de religie mozaicã.
4. Borteanu Constantin din strada Hotin nr. 14, nãscut în Iaºi în anul 1873
martie 5, de profesie muzicant, cãsãtorit cu Elena, nãscutã Mihãilescu, în
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Iaºi la 6.XI.1881, de profesie casnicã. Este ctg. 1898, având copii, ºi anume:
Dorina, nãscutã 1904; Constantin, nãscut în 1909; Pavel, nãscut în anul
1912, ºi Stelian, nãscut în 1920.
5. Radu Niculi, din strada Podu de Piatrã nr. 2, nãscut în Iaºi la 23.XI.1908
de profesie muzicant, ctg. 1932, caporal, fãcând parte din Regimentul 13
Infanterie, cãsãtorit cu Mina Radu, nãscutã Rogoveanu în Mehedinþi – T.
Severin la 3.III.1907, cãsãtorit la 16.X.1940, Iaºi.
6. Budulicã Ion, din strada Universitãþii nr. 16, nãscut în Costeºti – Suceava
la 20.IX.1902, de profesie muzicant, cãsãtorit cu Budulicã V. Efinia, nãscutã
în Iaºi în anul 1904, având 2 copii: Eugenia, nãscutã la Hârlãu în anul 1924,
ºi Constantin, nãscut în anul 1926 în Iaºi.
7. Bãlteanu Gheorghe, domiciliat în Mahalaua Frumoasa nr. 19, nãscut în
Iaºi la 15 ianuarie 1898, muzicant, cãsãtorit cu Sofia Bãlteanu, nãscutã Tan-
sa, în Vaslui, în anul 1903, de profesie casnicã, având urmãtorii copii: Ana
de 22 de ani, Gheorghe de 20 de ani, Elena de 15 ani, Vasile de 14 ani, Petru
de 10 ani, Viorica de 6 ani ºi Eugenia de 2 ani.
8. Munteanu Gheorghe, din strada Morilor nr. 46, nãscut în Iaºi în anul 1874,
muzicant, cãsãtorit cu Rariþa Munteanu, nãscutã în Iaºi în anul 1878, de pro-
fesie casnicã, având urmãtorii copii: Niculi de 33 ani, Elena de 31 ani, Cos-
ticã de 29 ani, Gheorghe de 31 ani, Florica de 30 ani ºi Artimiza de 27 ani.
9. Fidel Moise Leib, nãscut în Bãlþi la 28.XI.1918, muzicant, necãsãtorit,
fiul lui Moise ºi Haia, domiciliazã pe strada Sf. Andrei nr. 46.
10. Avram Iftimie, nãscut în Poeni, judeþul Iaºi, la 12.II.1906, necãsãtorit,
domiciliazã în Iaºi, strada Tuþora de Nord nr. 22.
11. Rotaru Ion nu este înscris la Biroul Populaþiei ºi nici la secretariatul
breslei.
12. Boldesc N. nu este înscris la Biroul Populaþiei ºi nici la secretariatul
breslei.
13. Lupu Floricã, nãscut în 1906, în prezent concentrat.
14. Radu Constantin, nãscut în anul 1880, 28 aprilie, Iaºi, muzicant,
necãsãtorit, soldat ctg. 1905 din Regimentul 13 Infanterie, domiciliazã pe
strada Þicãul de Sus nr. 73.
15. Romaru Alexandru, nãscut în anul 1901, Iaºi, muzicant, necãsãtorit,
domiciliazã în Mahalaua Frumoasa Clopotari nr. 52-39.

La fiºe ºi caziere nu sunt cunoscuþi pentru fapte ce ar interesa ordinea ºi
siguranþa statului. Binevoind a cunoaºte cã avizul Chesturii Poliþiei Iaºi ºi al
nostru asupra celor solicitate este favorabil.

Inspectorul general ªeful Poliþiei de Siguranþã
[indescifrabil] ªt. Micle

[Rezoluþie: „Se va rãspunde cu aviz favorabil. 21.XII”]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 45/1930, f.29)
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M. kir. Kolozsvári IX. Csendõrkerület.                      Bonchida,1941. február 17.  
70.szám. ikt. 1941.
Bonchidai gy. örs.
Nyomozás eredményérõl jelent.
1941. II. 12-én kelt 677. sz. Felhívásra. 

Fõszolgabíró úrnak. Kolozsvár

Antal István válaszúti lakos cigány részére, 1941. jan. 18-án, a mellékelt fel-
hívás szerint 16 órától 23 óráig a tekintetes cím által táncengedély lett kiadva.

A táncmulatság ellenõrzésére ugyan aznap egy járõrt vezényeltek ki. A járõr
a felhívásban feltüntetett 23 órakor Turi Mihály községi bíróval együtt a tánc-
mulatságot feloszlatta és a jelenlevõk el is távoztak. Ezután a járõr még a
községben portyázott, hogy a mulatságról hazatérõ fiatalság esetleges csend-
háborítását megakadályozza, míg Turi Mihály községi bíró lakására tért. Turi
községi bíró hazafelé menve útközben arról értesült, hogy a válaszúti házcso-
portoknál mely a községen kívül esik a román legények táncolnak. Turi közsé-
gi bíró egyedül a helyszínre ment , hol a Bágya Jakab válaszúti lakos házában
1/2 24 órakor mint egy 3-4 pár fiatal embert talált, kik 2 kendilónai cigány ze-
néje mellett táncoltak. Turi községi bíró a táncolókat azonnal szétoszlatta, azok
el is távoztak, míg a 2 cigány éjjeli idõ miatt Bágya lakásán maradtak aludni,
honna csak reggel távoztak el, innen találták ki a cigányok, hogy a románok
reggelig táncoltak. Járõr folyó hó 15-én, Bágya Jakab lakásán megjelenve megál-
lapította, hogy beléptidíjjat nem szedtek és annak helyisége is olyan, hogy 3-4
pár táncolónál több benne el nem fér.

Hogy Turi községi bíró a táncmulatságot tényleg feloszlatta igazolja Bágya
Jakab 50 éves, válaszúti 242. házszám, Morár György, 22 éves válaszúti 252.
házszám, Morár Gábor 20 éves, 253. házszám és Bács Miklós 20 éves, válaszúti
256. házszám alatti lakosok, kik a táncmulatságon részt vettek.

Ez esetben tájékozásul jelentem, hogy Antal István cigány részére a tánc-
mulatság Halasi István válaszúti lakos helyiségében volt engedélyezve, de errõl
Halasi tudomással sem bírt, annak ilyen helysége nincs is és a cigányok a tán-
cot a református iskolába tartották, ami már ugyan látszik, Válaszút községben
kezd rendszerré válni, mert azóta is ott tartották a magyarok is a mulatságot,
holott engedélyt rendszerint másõvé kérik. Ez természetesen a tanszemélyzet
tudtával történik.

A feljelentésben szereplõ cigányokat a bíró ellen tett panaszuk tárgyában
egyenként kikérdezték, kik közül az alábbiak a következõket adták elõ. 

Csengeri István 37 éves, nõs, válaszúti 163. házszám és Fodor Ádám 20 é-
ves, nõs, válaszúti 174. házszám alatti lakosok elõadták, hogy a bíró ellen
más panaszuk nincs, csak hogy az 1 liter petróleumot adott és azt mondta,
hogy a cigányoknak bot jár. 
Balázs Márton, 50 éves, ref. nõs, válaszúti 160. házszám, 
Ötvös János, 37 éves, nõs, válaszúti 25. házszám,
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Péter Ferenc, 44 éves, nõs, válaszúti 176. házszám, 
Ötvös Ferenc, 26 éves, nõs, válaszúti 369. házszám,
Fodor Imre, 31 éves, válaszúti 29. házszám,
Csengeri István, 37 éves, nõs, válaszúti 27. házszám,
Szõnyi György, 64 éves, nõs, válaszúti 157. házszám, 
Csengeri János, 47 éves, nõs, válaszúti 156. házszám, 
Ástyelán Ferenc, 46 éves, nõs, válaszúti 156. házszám,
Fodor János, 48 éves, nõs, válaszúti 22. házszám,
Lõrinc Károly, 40 éves, nõs, válaszúti 158. házszám,
Buba József, 70 éves, nõs, válaszúti 120. házszám és 
Lõrinc Miklós, 21 éves, nõs, válaszúti házszám nélküli lakosok egybe-
hangzóan elõadták, hogy a bíró ellen más panaszuk nincs, mint hogy az
részükre csak egy liter petróleumot adott ki.
Turi Mihály, sz. 1908. Szeptember 28-án, r. k. nõs, válaszúti lakos községi

bíró elõadta, hogy a cigányok által tett azon panaszuk, hogy õ botot ígért a való-
ságnak megfelel, mert neki a lakása éppen ott van a cigányok által lakott hely kö-
zelében és azok állandóan veszekednek, sõt asszonyok ruhájukat felhúzva egy-
másnak a hátsó részüket mutatják, ezt úgy az övé, mint az utcán lévõ gyermekek
végignézik, ami a gyermekek között igen rossz hatást vált ki, ezért egy ilyen alka-
lommal oda ment és figyelmeztette õket, hogyha még ilyent csinálnak, vesz egy
botot és összeveri õket, azután mehetnek a törvénybe. Ezt Turi bíró jogosan tette.

Míg a többi cigányoknak más panaszuk nincs, csak hogy elõzõleg 1 liter pe-
tróleumot kaptak, míg a gazdák és fuvarosok 1 1(2 litert kaptak. Erre vonat-
kozólag Turi bíró elõadta, hogy kezdetben, mikor petróleumhiány volt, az állat-
tartó gazdáknak és fuvarosoknak tényleg 1 és 1(2 liter petróleumot adott ki,
míg a cigányoknak, kik éjjel nappal csak tétlenkednek, mert valamennyi dolog-
kerülõ és ha közmunkát akarnak velük végeztetni akkor arra hivatkoznak, hogy
nekik semmijük nincs, ezért közmunkát sem akarnak végezni.

Megjegyzés

A nyomozás alkalmával a cigányok azt sem tudták jóformán, hogy mi van
írva a feljelentõ levélben. Ebbõl kitûnik az, hogy egy felbérelt dologról van szó,
ami Válaszút községben napirenden van, mert egy pár ember annyira befolyá-
solni akarja a lakosságot, de azokkal ha célt nem érnek el, akkor a cigányokat
bérelik fel valótlan jelentéstételre.

Válaszút községben a magyarok között az állandó széthúzás, egymás elleni
valótlan feljelentések napirenden vannak, ez nem csak annak az 1-2 embernek
a mûve, aki a régi bíróságát sajnálja, hanem, mert a feljelentõ levélbõl is kitû-
nik, azok is részesek benne, kiknek hivatása volna a lakosságot összetartásra
buzdítani.

Válaszút községben a ref. Vallásúak nagyobb számban vannak, így Turi
bírónak csak az a bûne, hogy katholikus vallású, ezért indították a hajszát elle-
ne, bár a hivatást lelkiismeretesen végzi.

Feljelentõ levelet Pál Gyula ref. tanító írta.

Nyomozta: Hunyadi János tiszthelyettes és Nagy László prb. csendõr.
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Bizalmi egyének: Bálint András, sz. 1896. augusztus 16-án, ref. nõs, válasz-
úti 192. házszám és Kallós György D. sz. 1909. május 2-án, ref. nõs, válaszúti
382. házszám alatti lakosok. 

[TRADUCERE]

Circumscripþia IX de Jandarmerie Regalã Maghiarã din Cluj 
Nr. 70, înreg. 1941
Postul din Bonþida
Raport despre rezultatele investigaþiilor
din 12.II.1941 la somaþia nr. 677                           Bonþida, 17 februarie 1941

Domnului judecãtor. Cluj

Lui Antal István, þigan din Rãscruci[1], la 18 ianuarie 1941 i s-a emis o
aprobare pentru dans de cãtre destinatar, conform solicitãrii anexate, de la ora
16 pânã la ora 23.

În aceeaºi zi a fost trimisã o patrulã pentru a controla petrecerea. Patrula
împreunã cu judecãtorul comunal Turi Mihály au dizolvat petrecerea la ora 23,
menþionatã ºi în somaþie, iar cei prezenþi au ºi plecat. Dupã aceasta, patrula a
mai fãcut ronduri prin comunã pentru a împiedica o eventualã tulburare a
liniºtii publice din parte tinerilor care se întorceau de la petrecere, iar judecã-
torul Turi Mihály s-a întors la casa lui. În drum spre casã, judecãtorul a aflat
cã la grupul de case din afara comunei tinerii români danseazã. Judecãtorul
Turi s-a dus singur la faþa locului, unde în casa lui Bágya Jakab, localnic din
Rãscruci, la orele 24 1/2 a gãsit 3-4 perechi de oameni tineri, dansând la muzi-
ca a 2 þigani din Luna de Sus. Judecãtorul i-a dispersat îndatã pe cei ce dansau,
ei au ºi plecat, iar cei doi þigani, deoarece era noapte, au rãmas la casa lui Bá-
gya sã doarmã, de unde doar dimineaþa au plecat, de aceea au crezut þiganii cã
românii ar fi dansat pânã dimineaþa. Patrula care s-a prezentat în data de 15 lu-
na curentã la casa lui Bágya Jakab a constatat cã nu s-au cerut bani de intrare
ºi cã în încãpere nici n-ar fi încãput mai mult de 3-4 perechi.

Cã judecãtorul Turi Mihály a dizolvat într-adevãr petrecerea este confirmat
de martorii: Bágya Jakab, 50 de ani, din Rãscruci, nr. de casã 242, Morár György,
22 de ani, din Rãscruci, nr. de casã 252, Morár Gábor 20 de ani, nr. de casã 253
ºi Bács Miklós, 20 de ani, din Rãscruci, nr. de casã 256, care au luat parte la
petrecere.

În cazul de faþã raportez cã petrecerea a fost permisã într-o încãpere din
casa lui Halasi István, localnic din Rãscruci, dar cã despre aceasta Halasi nici
nu avea cunoºtinþã, el nici nu are o astfel de încãpere, iar þiganii au þinut dan-
sul în ºcoala reformatã, ceea ce se vede cã începe sã devinã un obicei în comu-
na Rãscruci, cãci de atunci ºi maghiarii au mai þinut acolo petreceri, cu toate
cã permisiunea o cer pentru altã parte. Evident cã acest lucru se petrece cu
acordul cadrelor didactice.
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Þiganii care au fãcut plângerea au fost pe rând anchetaþi de mine în legãturã
cu obiectul plângerii faþã de judecãtorul Turi[2], dintre care urmãtorii au relatat:

Csengeri István, 37 de ani, cãsãtorit, din Rãscruci, nr. 163, ºi Fodor Ádám,
20 de ani, cãsãtorit, din Rãscruci, nr. 174, au relatat cã împotriva judecãto-
rului nu au alte plângeri, decât cã acesta le-a dat doar 1 litru de gaz ºi a spus
cã þiganii meritã bâtã.
Balázs Márton, 50 de ani, ref., cãsãtorit, din Rãscruci, nr. 160. 
Ötvös János, 37 de ani, cãsãtorit, din Rãscruci, nr. 25. 
Péter Ferenc, 44 de ani, cãsãtorit, din Rãscruci, nr. 176. 
Ötvös Ferenc, 26 de ani, cãsãtorit din Rãscruci, nr. 369. 
Fodor Imre, 31 de ani, din Rãscruci, nr. 29.
Csengeri István, 37  de ani, cãsãtorit, din Rãscruci, nr. 27. 
Szõnyi György, 64 de ani, cãsãtorit, din Rãscruci, nr. 157. 
Csengeri János, 47 de ani, cãsãtorit, din Rãscruci, nr. 156. 
Ástyelán Ferenc, 46 de ani, cãsãtorit, din Rãscruci, nr. 156. 
Fodor János, 48 de ani, cãsãtorit, din Rãscruci, nr. 22. 
Lõrinc Károly, 40 de ani, cãsãtorit, din Rãscruci, nr. 158. 
Buba József, 70 de ani, cãsãtorit, din Rãscruci, nr. 120 ºi
Lõrinc Miklós, 21 de ani, cãsãtorit, din Rãscruci, fãrã numãr de casã, au
relatat în unanimitate cã nu au altã plângere împotriva judecãtorului, decât
cã acesta le-a dat doar 1 litru de gaz.
Judecãtorul Turi Mihály, din Rãscruci, nãsc. 23 septembrie 1908, creºtin re-

format, cãsãtorit, a relatat cã plângerea þiganilor în legãturã cu faptul cã el le-ar
fi promis bâtã este conformã cu realitatea, deoarece casa lui este tocmai în apro-
pierea locului unde stau þiganii, iar aceºtia se ceartã neîncetat, mai mult, feme-
ile trãgându-ºi sus rochiile îºi aratã una alteia partea dorsalã, aceste lucruri sunt
privite atât de copiii dânsului, cât ºi de cei aflaþi pe stradã, ceea este o foarte
proastã influenþã pentru ei, de aceea cu o astfel de ocazie s-a dus la þigani ºi le-a
atras atenþia cã dacã mai fac astfel de lucruri va lua o bâtã ºi-i va bate, încât dupã
aceea se pot duce la judecatã. 

Ceilalþi þigani nu au altã plângere, decât cã ei au primit la început doar 1 li-
tru de gaz, pe când gospodarii ºi cãruþaºii au primit 1 1/2 litru. Referitor la aces-
tea, judecãtorul Turi a relatat cã la început, când era penurie de gaz, gospo-
darilor care þineau animale ºi cãruþaºilor într-adevãr le-a dat 1 1/2 litru de gaz,
iar þiganilor, care zi ºi noapte stau degeaba, deoarece nu le place munca ºi dacã
ar vrea sã-i trimitã la muncã patrioticã ei spun cã sunt lipiþi pãmântului, de
aceea nici muncã patrioticã nu vor sã facã, le-a dat mai puþin.

Observaþie 

Cu ocazia anchetei s-a constatat cã þiganii aproape cã nu ºtiau ce este scris
în denunþ. Din aceasta ne dãm seama cã este vorba despre o înþelegere între ei,
ceea ce este la ordinea zilei la Rãscruci, deoarece câþiva oameni vor în aºa
mãsurã sã-i influenþeze pe cei din sat, încât dacã nu reuºesc acest lucru în rân-
dul celorlalþi locuitori, atunci îi angajeazã pe þigani la relatãri false.

În comuna Rãscruci învrãjbirile între maghiari sunt la ordinea zilei, mereu
îl denunþã careva pe celãlalt, iar aceasta nu este doar opera celor 1-2 oameni
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cãrora le pare rãu dupã vechea lor funcþie de judecãtor ci, precum reiese ºi din
denunþ, iau parte la ea ºi cei a cãror sarcinã ar fi sã îndemne populaþia la bunã
înþelegere.

În comuna Rãscruci cea mai mare parte a locuitorilor este de religie refor-
matã, iar judecãtorul Turi nu are altã vinã decât cã este de religie romano-
catolicã, de aceea au pornit aceastã goanã împotriva lui, cu toate cã îºi face
cumsecade meseria.

Denunþul a fost redactat de Pál Gyula, învãþãtor reformat.

Investigat de: Hunyadi János ofiþer adjunct ºi Nagy László jandarm.
Personal de încredere: Bálint András, nãsc. la 16 august 1896, ref., cãsãtorit,
din Rãscruci, nr. de casã 192, ºi Kallós György D., nãsc. la 2 mai 1909, ref., cã-
sãtorit, din Rãscruci, nr. de casã 382.

[ANEXA 1]

A válaszúti cigányság a következõ bánásmódok ellen tiltakozik:

1941 jan. 18-án táncmulatságunk volt este 23 óráig, ugyan ezen este a hely-
beli románság reggelig mullatot, mivel külömbök õk mind mi, akik mindig
kitartottunk a magyarság mellett.

Emellett tanuskodom ha kell eskü mellett is:
Lörincz Miklós

Ha a községi bíróhoz fodulunk bárminémû kéréssel a felelete az, hogy a
cigányságnak nincs törvénye, hanem csak a bot. Nem emberségesen felel, ha-
nem durván embertelenül, botozást és a házunkból való kiverést hajtogatja.

E mellett tanuskodom eskü terhe alatt:
Senyei Jani, Fodor István, Szönyi Mihály

Egy petroleum kiosztásnál azt mondta, hogy a cigányoknak nem jár petró-
leum, hanem csak a románoknak. Más esetbe pedig azt mondta, hogy bármit
tehetünk vele, ha a cigányok még kapnak petróleumot.
Buba József, Péter Ferencz, Fazakas József, Ástiléan Ferencz

Szeretnénk, ha sérelmeink orvoslást nyernének, mert amiért mi cigányok
vagyunk bármikor versenyre kelünk magyarság tekintetében akármilyen magyar
emberrel.

A sérelmeket mi is érezzük és kérjük ennek mielõbbi kivizsgálását.
Lörinc Márton, Ötvös Ferencz, Ötvös János, Balázs Márton, Fodor Imre, Fodor
Ádám,  Lõrinc Károly, Csengeri István, Csengeri János, Lakatos Toni 
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[TRADUCERE]

Þiganii din Rãscruci protesteazã împotriva urmãtorului tratament:

La 18 ian. 1941 am fost la dans pânã la ora 23, tot în aceastã searã românii
localnici au chefuit pânã dimineaþã, cu ce sunt ei mai buni decât noi, care
întotdeauna am fost de partea maghiarilor.

Depun mãrturie despre cele relatate, dacã trebuie ºi sub jurãmânt:
Lörincz Miklós

Dacã ne adresãm judecãtorului comunal cu orice fel de problemã, el
rãspunde cã þiganii n-au nici o lege, ci doar bâta. Nu rãspunde omenos, ci dur,
neomenos, pomeneºte de ciomãgealã ºi scoaterea noastrã din case.

Pentru acestea depun mãrturie sub jurãmânt:
Senyei Jani, Fodor István, Szönyi Mihály

La o împãrþire de gaz a spus cã þiganii n-ar trebui sã primescã gaz, ci doar
românii ar trebui sã primeascã. Iar cu o altã ocazie a zis cã putem sã-i facem
orice, dacã þiganii vor mai primi gaz.
Buba József, Péter Ferencz, Fazakas József, Ástiléan Ferencz 

Am vrea ca plângerea noastrã sã fie ascultatã, cãci chiar dacã suntem þigani
ne întrecem oricând cu orice maghiar în privinþa maghiaritãþii. Nedreptãþile le
simþim ºi noi ºi cerem cercetarea lor cât mai degrabã. 
Lörinc Márton, Ötvös Ferencz, Ötvös János, Balázs Márton, Fodor Imre, Fodor
Ádám, Lõrinc Károly, Csengeri István, Csengeri János, Lakatos Toni

[ANEXA 2]

Bizonyítvány

Alulírott, mint a válaszúti református egyházközség lelkipásztora hivata-
losan bizonyítom, hogy Válaszúton ezidõszerint 162 református vallású cigány
él, akik már a legrégibb anyakönyvekben is „új magyar” néven szerepelnek,
mondhatni õslakók. Valamennyien rendes foglalkozást ûznek, mind kõmívesek,
csizmadiák, kerekesek, kovácsok, urasági kocsisok, napszámosok. Köztük ilyen
nevek vannak mint: Fodor, Szõnyi, Csengeri, Lõrincz stb. Jó magyarságukhoz
kétség sem fér. Bizonyítom, hogy a letûnt román uralom alatt nem egyszer
próbálták õket magyarságuktól, vallásuktól eltéríteni, de egyetlen egy sem akadt
köztük, aki hûtlen lett volna egyházához, nemzetéhez. Igértek nekik templomot,
iskolát, gazdasági elõnyöket, ha az ortodox vallásra térnek – mindhiába. Amikor
az itteni állami elemi iskola magyar tagozatából kidobták gyermekeiket, inkább
nem járatták iskolába, de a román tagozatba nem engedték õket. 

Mindig a magyarsággal tartottak és mindenkor a magyar pártra adták le
szavazataikat. Magyar dalárdát alakítottak, (talán az egyetlent egész Romániá-
ban) és magyar színdarabokat tanultak be és adtak elõ. Együtt éreztek és együtt
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szenvedtek az itteni magyarsággal és együtt örvendeztek és örvendeznek a
magyarok feltámadásának.

Ezt a bizonyítványt lelki felelõséggel és abból az alkalomból állítottam ki
részükre, hogy nálam különféle panaszokkal és sérelmekkel állottak elõ. Hogy
ezekbõl mennyi igaz nem tudom és nem is az én feladatom kivizsgálni. Az
azonban bizonyos, hogy megérdemlik, miszerint az itteni közigazgatás mél-tá-
nyosabb elbánásban részesítse õket.

Fülöp Lajos                                                    Válaszút, 1941. január hó 20-án
ref. lelkipásztor. 

[TRADUCERE]

Dovadã

Subsemnatul, ca preot al parohiei refomate din comuna Rãscruci, aduc în
mod oficial dovada cã la Rãscruci în prezent trãiesc 162 de þigani de religie
refomatã, care chiar ºi în cele mai vechi registre poartã numele de „maghiari
noi”, aºadar putem spune cã sunt bãºtinaºi. Toþi au ocupaþii serioase, sunt cu
toþii zidari, cizmari, rotari, fierari, vizitii domneºti, zilieri. Printre ei gãsim
nume ca: Fodor, Szõnyi, Csengeri, Lõrincz etc. Nici nu încape vreo îndoialã cã
n-ar fi buni maghiari. Dovedesc cã în timpul stãpânirii române trecute, nu o
datã s-a încercat convertirea lor, ori au fost îndemnaþi sã renunþe la statutul de
maghiar, dar nu s-a gãsit printre ei nici unul care n-ar fi rãmas fidel bisericii,
naþiunii. Le-au promis biserici, ºcoli, avantaje economice, dacã s-ar converti la
religia ortodoxã – fãrã nici un rezultat. Atunci când s-a interzis copiilor lor sã
frecventeze ºcoala primarã a secþiei maghiare de aici, mai bine nu i-au mai
trimis la ºcoalã, dar nu i-au lãsat la secþia românã.

Au þinut întotdeauna cu maghiarii ºi au votat întotdeauna partidul maghiar.
Au înfiinþat un cor maghiar (poate singurul din toatã România) ºi au învãþat ºi
au interpretat piese de teatru maghiare. Au simþit ºi au suferit împreunã cu
maghiarimea de aici, s-au bucurat ºi se bucurã ºi astãzi împreunã cu noi de
învierea maghiarã. 

Am redactat aceastã dovadã pentru ei, cu responsabilitate sufleteascã ºi din
motivul cã au venit la mine cu tot felul de plângeri ºi incriminãri. Cât este adevã-
rat din ele nu ºtiu ºi nici nu este sarcina mea de a cerceta. Sigur însã este faptul
cã aceºti oameni meritã ca administraþia de aici sã se poarte cu ei mai echitabil.

Fülöp Lajos                                                          Rãscruci, 20 ianuarie 1941
pastor reformat

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 799/1941, f.2-6)

[1] Localitate în judeþul Cluj. În urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940, nord-
vestul Transilvaniei, cuprinzând Clujul ºi regiunile de-a lungul versanþilor vestici ai Car-
paþilor, pânã în apropierea Braºovului, au intrat în componenþa statului maghiar.
[2] Declaraþii ale þiganilor din Rãscruci ºi alte documente referitoare la acest caz, în acelaºi
dosar, f.9-16. 
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146
Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Ministrului
Nr. 2941/27 mai 1941

[Cãtre] Direcþiunea Generalã a Poliþiei

Din ordinul domnului general Antonescu, rog a lua foarte urgente mãsuri:
a. internarea în lagãr a capilor comuniºti ºi a tuturor comuniºtilor din Iaºi,
Galaþi, Constanþa, Ploieºti, Bucureºti. Giurgiu.
b. De a se evacua din Bucureºti în minimum de timp toþi strãinii care nu
au domiciliu stabil în acest oraº ori care sunt periculoºi, cu excepþia ger-
manilor, italienilor, americanilor ºi în general acelor care nu reprezintã nici
un pericol pentru stat.
c. Idem sã scoatã þiganii, în special nomazii ºi ºãtrarii din marginile Bucu-
reºtiului.
Domnul general Antonescu mi-a comunicat cã a ordonat mai de mult aces-

te mãsuri ºi pânã acum nu s-au executat.

Ministrul Afacerilor Interne
General Divizie D.I. Popescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 257/1939, f.182)

147
România Secret
Ministerul Afacerilor Interne     Urgent
Cabinetul Subsecretarului de Stat                                                                   
Nr. 649/5 mai 1942

[Cãtre] Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

Am onoare a vã trimite copie de pe ordinul nr. 26.756/1942 al Preºedinþiei
Consiliului de Miniºtri, dupã care vã rugãm sã binevoiþi a lua cunoºtinþã ºi a
ne comunica datele ce se cer prin acest ordin.

Secretar General
Colonel magistrat V.T. Gelep
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[ANEXÃ]

Copie de pe ordinul nr. 26.756/1942 al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri,
Cab. B.B.T., cãtre Ministerul Afacerilor Interne

Secret-Urgent

În conformitate cu ordinul D-lui Mareºal Ion Antonescu, relativ la trimi-
terea peste Bug[1] a þiganilor nomazi, cu onoare vã rog sã binevoiþi a dispune
sã se trimitã acestui Cabinet, de urgenþã, un studiu care sã cuprindã: regiunile
de strângere; cum se pot organiza convoaiele; intinerarul de urmat; cine îi con-
duce ºi pãzeºte; punctele de unde urmeazã a fi trecuþi peste Prut, Nistru ºi Bug.

Secretar General al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri
O. Vlãdescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.13-14)

[1] Este vorba de limita rãsãriteanã a teritoriului numit generic „Transnistria", cuprins între
apele Nistru ºi Bug, pânã la limanul Niprului, trecut sub administraþie civilã româneascã
dupã declanºarea rãzboiului contra Uniunii Sovietice. Asupra acestei regiuni, în anii celui
de-al doilea rãzboi mondial, vezi: Al. Dallin, Odessa, 1941-1944. A case of study of Soviet
territory under foreign rule, Santa Monica, Rand Corporation, 1957; E. Völkl, Transnistrien
und Odessa (1941-1944), Regensburg, Lassleben, 1996; Rodica Solovei, Din viaþa culturalã
a Transnistriei (1941-1943), în „Revista de istorie a Moldovei”, IX, 1998, nr. 1-2, p.30-42;
Igor Niculcea, Organizarea administrativ-teritorialã a Transnistriei. 1941-1944, în vol. Relaþii
româno-ucrainiene. Istorie ºi contemporaneitate, Satu Mare, 1999, p.233-235; Olivian
Verenca, Administraþia civilã românã în Transnistria. 1941-1944, ed.II, îngrijitã de ªerban
Alexianu, Bucureºti, Edit. Vremea, 2000.

148
Ministerul Afacerilor Interne. Cabinet
Nr. 33.911/17 mai 1942

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei

Cu onoare vi se face cunoscut cã Ministerul Afacerilor Interne are nevoie a cu-
noaºte în mod absolut precis care este numãrul þiganilor din categoriile de mai jos,
ºi anume:

1. Þigani nomazi (cãldãrari, lingurari etc).
2. Þigani stabili, ºi anume numai acei care, deºi nenomazi, sunt condamnaþi
recidiviºti sau nu au mijloace de existenþã, sau ocupaþie precisã din care sã
trãiascã în mod cinstit prin muncã ºi deci constituie o povarã ºi un pericol
pentru ordinea publicã. Toþi aceºtia vor fi înregistraþi cu familiile lor (adicã:
soþ, soþie, copii minori sau majori, dacã trãiesc sub acelaºi acoperiº).
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În acest scop, atât organele poliþiei, cât ºi ale jandarmeriei vor efectua un re-
censãmânt al tuturor acestor þigani, într-o singurã zi, ºi anume în ziua de 31
mai 1942.

Recensãmântul se va face dupã un plan bine stabilit, în scopul de a se înlã-
tura posibilitatea ca cei în cauzã sã se poatã sustrage acestui recensãmânt[1].
Fiecare autoritate poliþieneascã va întocmi apoi câte un tabel nominal în dublu
exemplar pe categorii, în care se va specifica: sãlaºul (numai pentru cei no-
mazi); numele ºi prenumele, bãrbaþi, femei, copii; animale; cãruþe; ocupaþia.
Aceste tabele vor fi pãstrate, spre a fi folosite atunci când se vor ordona
mãsurile ce se vor hotãrî contra acestora.

Pe data de 10 iunie 1942 se vor primi la Minister douã situaþii numerice –
conform modelului anexat –, una pentru þiganii nomazi ºi una pentru cei sta-
bili, care fac obiectul ordinului de faþã.

Dupã efectuarea recensãmântului ºi pânã la noi ordine, toþi þiganii specifi-
caþi în tabele nu mai pot sã se deplaseze în afara judeþului în care au fost recen-
zaþi ºi vor fi þinuþi în strictã evidenþã de organele poliþieneºti.

Ministerul Subsecretar de Stat,
General de divizie C.Z. Vasiliu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.6)

[1] Oferim ca exemplu un fragment din „Planul de lucru nr. 3199” elaborat de Poliþia din
Bacãu, în vederea efectuãrii recensãmântului, decis finalmente – cum se va vedea din do-
cumentele publicate de noi mai jos – pentru data de 25 mai:  „Începând de astãzi, 24 mai
1942, orele 14, se vor închide barierele oraºului ºi nu se va mai lãsa sã intre sau sã iasã
nici un þigan din oraº, inclusiv în cursul zilei de 25. Vor fi lãsaþi sã iasã din oraº numai
þiganii care n-au domiciliu în Bacãu ºi þiganii nomazi, care vor fi chiar scoºi”. Apoi, se vor
face 27 echipe de poliþiºti, care vor înscrie în tabele þiganii nomazi, pe categorii. Dupã efec-
tuarea recensãmântului „ºi pânã la noi ordine, toþi þiganii specificaþi în tabele nu se vor
mai deplasa în afara judeþului” (cf. Deportarea rromilor în Transnistria. De la Auschwitz la
Bug, ed. V. Ionescu, Bucureºti, Edit. Aven amentza", 2001, p.102-103).
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România Foarte urgent
Ministerul Afacerilor Interne                                                               Secret
Cabinetul Subsecretarului de Stat                                                           
Nr. 1020/21 mai 1942

Inspectoratul General al Jandarmeriei

Urmare la nr. 34.050 din 17 mai 1942, cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a
dispune urgentarea operaþiilor de recensãmânt ordonate, astfel ca ele sã fie ter-
minate pânã în ziua de 25 mai 1942, în loc de 31 mai 1942, aºa cum s-a dispus
prin ordinul cu nr. menþionat mai sus, iar comunicarea rezultatelor cãtre acest
departament sã se facã în ziua de 31 mai 1942, în loc de 10 iunie 1942.

Cele de mai sus sunt hotãrâte prin ordinul D-lui Mareºal Ion Antonescu
transmis acestui departament.

Secretar General
Colonel magistrat V.T. Gelep

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.16)

150
România Strict secret
Ministerul Afacerilor Interne         Foarte urgent
Cabinetul Subsecretarului de Stat                                             
Nr. 1051/24 mai 1942

Inspectoratul General al Jandarmeriei

Urmare la nr. 1020 din 21 mai 1942, cu onoare vã trimitem alãturat, în co-
pie, ordinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri nr. 70-S/1942, privitor la mo-
dul de evacuare a þiganilor nomazi, precum ºi la clasarea ºi statistica þiganilor
stabili din regiunile Bucureºti, Piteºti, Ploieºti ºi Buzãu, în primul rând, ºi ulte-
rior pentru acei din celelalte centre urbane ºi rurale ale þãrii.

Odatã cu rezultatele cerute prin ordinul nr. 1020 din 21 mai 1942, rezul-
tatele care urmeazã sã soseascã la acest departament pe ziua de 31 mai 1942,
ni le veþi comunica ºi pe acelea care decurg din executarea ordinului Preºedin-
þiei nr. 70-S/1942, ce se anexeazã.

Pentru conferinþa prevãzutã de ultimul aliniat al ordinului Nr. 70-S/1942 se
vor da dispoziþii ulterioare, în vederea trimiterii delegaþilor dvs.

Secretar General, 
Colonel magistrat V.T. Gelep

275



[ANEXÃ]

Copie de pe ordinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri nr. 70-S/1942
cãtre Ministerul Afacerilor Interne[1].

Pentru asigurarea ordinii interne ºi eliminarea elementelor eterogene ºi parazi-
tare, am onoare a vã transmite urmãtoarele dispoziþii ale Domnului Mareºal
Antonescu:

1. Þiganii nomazi, grupaþi în ºatre din toatã þara, vor fi imediat dirijaþi pe jos
ºi pe drumurile cele mai scurte, prin organele de jandarmerie, spre Trans-
nistria, unde vor fi instalaþi prin grija guvernãmântului; legiunile de jandarmi
vor urmãri miºcarea lor lunar; se va raporta Cabinetului Militar stadiul ei.
2. Se va face o clasare ºi o statisticã a þiganilor din regiunea Bucureºti, Pi-
teºti, Ploieºti ºi Buzãu, în vederea trimiterii ºi acestora în Transnistria. Se
va stabili prin clasare categoriile ce vor fi exceptate (cei cu ocupaþii folosi-
toare) ºi se vor face studiile necesare transportului C.F. pânã la Dunãre
(Olteniþa-Giurgiu).
Paralel, S.S. al Marinei va studia transportul lor pe apã de la Giurgiu-
Oceacov-Bug ºi, dupã posibilitãþile lui de execuþie, se vor stabili grupele ºi
data plecãrii lor.
Ulterior, în raport cu posibilitãþile de transport, se vor degaja toate centrele

urbane ºi apoi cele rurale de toþi þiganii parazitari, retrograzi ºi necinstiþi,
pripãºiþi ºi toleraþi prin o condamnabilã nepãsare a conducerii treburilor noas-
tre publice de pânã acum[2].

Toate aceste mãsuri au un caracter strict secret, pentru a se evita sustrageri
ºi agitaþii de spirite. Nici organelor de execuþie, nici ºatrelor nomade nu li se
va arãta nici scopul, nici destinaþia finalã. Ridicarea þiganilor din Bucureºti se
va face în masã ºi prin surprindere, însã organizat ºi cu omenie.

Transportul pe apã se va face în ºlepuri, sub pazã militarã cu jandarmi.
Hrana pentru toatã durata transportului va fi îmbarcatã la plecare, spre a se
evita pe cât posibil opriri ºi posibilitãþi de evadare.

Operaþia va începe în luna iunie, pentru a le dea posibilitatea de instalare
pe timpul verii ºi de agonisire a mijloacelor de trai pentru iarna viitoare.

Ministerul de interne va convoca o conferinþã a tuturor organelor interesate
(poliþie, jandarmerie, C.F., marinã, sãnãtate publicã, guvernãmânt), pentru sta-
bilirea tuturor detaliilor de execuþie ºi va prezenta Domnului Mareºal planul
general al operaþiei.

D.O.
ªeful Cabinetului Militar 
Colonel Davidescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.1-3)

[1] Dintr-o altã sursã arhivisticã, dispoziþiile mareºalului Antonescu au fost publicate ºi de
Vasile Ionescu în vol. Deportarea rromilor în Transnistria. De la Auschwitz la Bug, Bucu-
reºti, Edit. „Aven amentza”, 2001, p.101-102.
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[2] Deºi nu a existat o legislaþie discriminatorie evidentã în ceea ce priveºte populaþia roma
în perioada regimului I. Antonescu, conducãtorul statului a promovat o politicã obscurã
în aceastã direcþie, în primul rând prin ordine verbale date subalternilor sau rezoluþii pe
marginea unor documente, cum rezultã ºi în cazul de faþã. 
În fapt, problema romilor s-a pus încã din ºedinþa Consiliului de Cabinet din 7 februarie
1941, chiar de I. Antonescu, din care reproducem aici partea ce ne intereseazã: „Un al
treilea aspect, foarte dureros, al vieþii oraºelor noastre, îl prezintã mahalalele, ºi aceasta
este o problemã care priveºte Ministerul de Interne, împreunã cu primãria. Din timpuri
îndepãrtate, de când s-a desfiinþat robia, ºi mai ales dupã rãzboi, a fost o invazie a tuturor
þiganilor ºi a tuturor elementelor slabe de la sate. Tot ce nu era capabil la sate sã ducã o
muncã grea a venit la oraº, unde, prin diferite mijloace, îºi câºtigã existenþa, fãrã sã mun-
ceascã. De aceea, în împrejurimile Bucureºtilor s-au creat mahalale infectate de oameni
fãrã cãpãtâi, care aþi vãzut cum au inundat în stradã zilele trecute, când a fost rebeliunea
[legionarã]. Au comis jafuri ºi erau pe punctul sã dea statul peste cap, dacã nu era energie.
Toþi þiganii din Bucureºti trebuie scoºi. Dar înainte de a-i scoate, trebuie sã ne gândim unde
îi ducem ºi ce facem cu ei. Soluþia ar fi fost sã aºteptãm pânã se asaneazã Bãlþile Dunãrii,
ca sã facem sate þigãneºti acolo ºi sã-i ocupãm cu pescuitul etc. Pânã atunci, trebuie însã
mult timp. O altã soluþie este sã intrãm în tratative cu proprietarii mari. În Bãrãgan, tot-
deauna a fost lipsã de braþe de muncã. Sã construim aceste sate, nu definitiv, dar sã facem
niºte case ºi barãci, organizaþie sanitarã, comerþ, cârciumi etc. Sã facem o statisticã a lor ºi-i
ridicãm odatã, în masã, ºi-i aducem în acele sate. Facem trei-patru sate, de câte 5-6000
familii, ºi instalãm acolo gardienii împrejurul lor, sã nu poatã sã iasã. Ei îºi trãiesc viaþa
acolo ºi gãsesc de muncã acolo” (Stenogramele ºedinþelor Consiliului de Miniºtri. Guver-
narea Ion Antonescu, II, ed. M.D. Ciucã, A. Teodorescu, B.Fl. Popovici, Bucureºti, Arhivele
Naþionale ale României, 1998, p.181). Ideea a fost reluatã ºi în ºedinþa Consiliului de
Miniºtri din 11 martie 1941, cu ocazia discutãrii Legii muncii obligatorii, lege ce trebuia
sã aibã ca bazã principiul cã „þara trebuie sã fie redresatã”, iar acest lucru nu se putea
împlini decât „prin muncã intensivã ºi coordonatã a tuturor”. Se cãuta aºadar impunerea
unei „mistici a muncii”. În acest context, Mihai Antonescu vedea rezolvatã ºi problema
þiganilor, atât prin scoaterea acestora din capitalã sau alte mari centre urbane, cât ºi prin
implicarea infractorilor în activitãþi socialmente necesare (Ibidem, p.593-595).
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei Secþia a III-a

Situaþie cuprinzând efectivele þiganilor nomazi aflaþi pe întreg teritoriul
rural ºi urban al þãrii la data de 25 mai 1942

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.20)

152
M.A.N. 
Direcþia Subzistenþelor Armatei 
No. 6324/28 mai 1942

Cu onoare se face cunoscut urmãtoarele:
Domnul Mareºal Ioan Antonescu - Conducãtorul Statului - a dat urmãtorul

ordin în rezoluþie pe o notã informativã a Ministerului de Justiþie, referitor la
scoaterea þiganilor din oraºe ºi izolarea lor în tabere de muncã forþatã, din
cauza numeroaselor cazuri de furt ce le sãvârºesc:

„Sã o facã Prefectul.
– Domnul general Popescu[1] trebuie sã-mi soluþioneze aceastã problemã

cât mai curând.
– Þiganii sã fie ridicaþi ºi daþi la munci, la grãdinile armatei, proprietari.
– Sã fie puºi sã trãiascã în bordeie, unde nu sunt barãci”.
Prin ordinul în rezoluþie dat de domnul ministru subsecretar de stat al

aprovizionãrii, pe referatul no. 6324 din 23 mai 1942 al Dir. Subzistenþei Ar-
matei, s-a aprobat ca þiganii, atât cei din oraºul Piteºti, cât ºi din restul þãrii, sã
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DenumireaDenumirea
InspectoratuluiInspectoratului

NumNum ãru lã ru l
ss ãlaºelorãlaºelor

NumNum ãru lã ru l
membr i lo rmembr i lo r

VehiculeVehicule AnimaleAnimale Obs.Obs.

Alba Iulia 67 905 62 243
Craiova 63 1985 286 705
Bucureºti 36 2205 253 513
Constanþa 18 923 164 434
Galaþi 37 1.903 316 702
Chiºinãu 4 155 18 28
Cernãuþi 3 116 13 18
Iaºi 8 182 31 67
Total 236 8374 1143 2710

AflaAfla þi ulterior recenzãrii:þ i  ulterior recenzãrii:

Alba Iulia 9 463 - -
Iaºi 2 68 - -
Total general 247 8905 1143 2710



fie daþi în grãdinile de zarzavat ale armatei, unde se pot întrebuinþa cu mult
folos la lucrãri mai brute de pregãtirea terenurilor în grãdinile de zarzavat ºi
mai cu seamã sã fie întrebuinþaþi de comandamentele teritoriale la fabricarea
cãrãmizilor, atât de necesare pentru construcþii, la grãdini ºi reºedinþa coman-
damentelor ºi unitãþilor, unde urmeazã sã fie repartizaþi dupã nevoi.

Faþã cu cele de mai sus, cu onoare rugãm sã binevoiþi a lua legãturã cu
prefecþii de judeþe pentru a vi se repartiza numãrul de þigani de care aveþi ne-
voie pentru lucrãri brute la grãdini ºi fabricarea cãrãmizilor necesare în con-
strucþii[2].

Secretar General
General N. Velescu

(Arh.St.Botoºani, Prefectura jud.Botoºani, dos.  99/1942, f.162)

[1] Generalul Dumitru I. Popescu a fost ministru de interne în intervalul 21 ianuarie 1941-
23 august 1944.
[2] Documentul a fost expediat tuturor prefecturilor.

153
Legiunea Jandarmi Hotin
No. 1731/28 mai 1942

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serv. Jandarmeriei Secþia a III-a

La ordinul nr. 3405 ºi ordinul telegrafic nr. 34.137/1942, referitor la recen-
sãmântul þiganilor nomazi ºi nenomazi aflaþi pe raza Legiunii Jandarmi Hotin
la data de 25 mai 1942.

Avem onoare a înainta alãturat urmãtoarele situaþii numerice, dupã mode-
lul dat prin ordinul nr. 34.050/1942.

1. Una situaþie numericã (anexa 1) de þiganii nomazi aflaþi pe raza Legiunii
la data de 25 mai 1942 ºi
2. Una situaþie numericã (anexa 2) de þiganii nenomazi aflaþi pe raza Legiu-
nii la data de 25 mai 1942.

Comandantul Legiunii Jand. Hotin
Maior Drãgulescu
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[ANEXA 1]

Inspect. Jandarmi Cernãuþi Legiunea Jandarmi Hotin

Situaþie (Anexa 1)
De þiganii nomazi aflaþi la data de 25 mai 1942 pe raza Legiunii Jandarmi Hotin
(teritoriul rural)

Se certificã de noi exactitatea prezentei situaþii numerice.

Comandantul Legiunii Jandarmi Hotin
Maior Drãgulescu

[ANEXA 2]

Inspect. Jandarmi Cernãuþi Legiunea Jandarmi Hotin

Situaþie (Anexa 2)
De þiganii nenomazi aflaþi la data de 25 mai 1942 pe raza Legiunii Jandarmi
Hotin (teritoriul rural)

Se certificã de noi exactitatea prezentei situaþii numerice.

Comandantul Legiunii Jandarmi Hotin
Maior Drãgulescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.90-92)

154
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei
No. 34.647/30 mai 1942

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Bucureºti

Ca urmare a ordinului circular nr. 34.050 din 17 mai 1942,  referitor la recen-
sãmântul þiganilor, cu onoare vi se face cunoscut cã în conformitate cu ord. nr.
1051 din 24 mai 1942, al Ministerului Afacerilor Interne, se ordonã urmãtoarele:
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BãrbaþiBãrbaþ i   FemeiFemei   CopiiCopii   TotalTotal   VehiculeVehicule   AnimaleAnimale   

9 11 33 53 3 4 

 

Numãrul  Numãrul  
sãlaºelorsãlaºelor   Bãrbaþ iBãrbaþ i   FemeiFemei   CopiiCopii   TotalTotal   VehiculeVehicule   AnimaleAnimale   

3 9 8 34 51 9 13 



Toþi þiganii nomazi, adicã cei recenzaþi din categoria I, aflaþi în raza Inspec-
toratului dvs., vor fi evacuaþi treptat printr-o mãsurã de împingere în raza In-
spectoratului Galaþi, ºi anume în Legiunea Jandarmi Buzãu.

De asemenea, la fel se va proceda cu þiganii nomazi pe care Inspectoratul
Bucureºti îi va primi de la Inspectoratul Jandarmi Craiova ºi de la Inspectora-
tul Jandarmi Alba Iulia (prin punctul Bran).

Operaþiunea se va face treptat, din post în post, din legiune în legiune, sub
pãzã ºi dându-se posibilitate þiganilor în cauzã de a-ºi agonisi cele necesare
hranei pe timpul deplasãrii.

Inspectoratul va raporta telefonic Inspectoratului General al Jandarmeriei
sãptãmânal, în fiecare luni dimineaþa pânã la orele 12, câte sãlaºe ºi cu câþi
membri a primit de la Inspectoratul vecin ºi câte sãlaºe au evacuat în Inspec-
toratul Jandarmi Galaþi.

Vi se va face cunoscut de I.G.J. când Inspectoratul Craiova ºi Alba Iulia au
terminat complet evacuarea.

ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C-tin Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.57)

155
Inspectoratul General al Jandarmeriei Secret
Serviciul Jandarmeriei Secþia a III-a
Nr. 34.647/30 mai 1942

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu

Ca urmare ord. circular nr. 34.050 din 17 mai 1942, referitor la recen-
sãmântul þiganilor.

Cu onoare vi se face cunoscut cã în conformitate cu ord. nr. 1051 din 24
mai 1942, al Ministerului Af. Interne, se ordonã urmãtoarele:

Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu va primi toþi þiganii nomazi trecuþi de cãtre
Inspectoratul Jandarmi Cernãuþi, Iaºi, Galaþi ºi Constanþa prin punctele Reni,
Cahul, Fãlciu, Albiþa, Þuþora, Sculeni, ªtefãneºti ºi prin legiunea Hotin.

Va dispune împingerea lor cãtre est în teritoriul Legiunilor Tighina, Lãpuº-
na, Orhei ºi Soroca. Împingerea se va face treptat, sub pazã ºi dându-li-se po-
sibilitatea de a-ºi agonisi mijloacele de existenþã. Inspectoratul va fixa liniile
pe care se va face circulaþia lor ºi zonele în care pot fi lãsaþi pentru poposire ºi
muncã.

Aceeaºi mãsurã se va aplica ºi tuturor sãlaºelor de þigani care se gãsesc
astãzi pe teritoriul Basarabiei.

Pe mãsurã ce aceste sãlaºe (primite ºi aflate pe teritoriul Basarabiei) ajung
la Nistru, dispuneþi trecerea lor la est ºi predarea lor Legiunilor din Inspecto-
ratul Jandarmi Transnistria.

281



Punctele de trecere ºi predare vor fi: Tighina, Criuleni ºi Coºãuþi.
Se va raporta sãptãmânal telefonic Inspectoratului General al Jandarmeriei,

în fiecare luni dimineaþa pânã la orele 12, numãrul sãlaºelor de þigani (cu câþi
membri) ce a primit de la Inspectoratele vecine ºi numãrul sãlaºelor de þigani
predate Inspectoratului Jandarmi Transnistria.

Inspector General al Jandarmeriei, ªeful Serviciului Jandarmeriei 
General C.Z. Vasiliu[1] Colonel C-tin Tobescu

[Notã] Operaþiunea ordonatã are caracter strict secret. Scopul ei final nu trebuie cunos-
cut de executanþi. Ca consecinþã, trecerea convoaielor peste Nistru se va cunoaºte nu-
mai de Legiunile care executã aceastã operaþie.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.65)

[1] Constantin Z. Vasiliu a fost subsecretar de stat la Ministerul de Interne între 5 ianuarie
1942-23 auguat 1944. A îndeplinit ºi funcþia de inspector general al Jandarmeriei.

156
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei
Nr. 34.647/30 mai 1942

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Transnistria

Ca urmare a ordinului nr. 1051 din 24 mai 1942, al Ministerului Afacerilor
Interne, urmat dupã ordinul nr. 70-S/1942, al Preºedinþiei Consiliului de Mi-
niºtri, binevoiþi a cunoaºte urmãtoarele:

Þiganii nomazi colectaþi de Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu vor fi trecuþi
treptat în Inspectoratul Transnistria prin punctele: Tighina, Criuleni ºi Coºã-
uþi. Toþi aceºti þigani vor fi plasaþi în zonele indicate de Guvernãmântul Trans-
nistria (noi credem proprie zona de la nord de linia Tiraspol – Berizovca ºi fãrã
a li se permite deplasarea la sud de aceastã limitã).

În acest scop se vor lua mãsuri la punctele indicate pentru primirea, înscri-
erea ºi dirijarea acestora în zonele afectate lor.

Inspectoratul va raporta telefonic sãptãmânal I.G.J., în fiecare marþi dimi-
neaþã pânã la orele 12, pentru sãptãmâna expiratã, numeric, câte sãlaºe ºi cu
câþi membri a primit de la Inspectoratul Chiºinãu.

Totodatã, se vor întocmi la punctele de trecere tabele nominale în care sã
se þinã evidenþa tuturor celor trecuþi, indicându-se data trecerii, punctul de tre-
cere, numãrul sãlaºelor (specificându-se pe categorii pentru fiecare sãlaº, bãr-
baþi, femei, copii, cai, catâri, cãruþe).

Tabelele se vor îndosaria ºi trimite în dublu exemplar Inspectoratului Gene-
ral al Jandarmeriei la terminarea operaþiunii de primirea acestor þigani.
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Se va comunica Inspectoratului dvs. data când Inspectoratul Chiºinãu a
terminat evacuarea. 

Pentru documentare se anexeazã în copie: ordinul nr. 34.647 din 30 mai
1942 al Inspectoratului General al Jandarmeriei, dat spre executare Inspectora-
tului Chiºinãu; ordinul nr. 1051/1942 al Ministerului Afacerilor Interne; ordi-
nul nr. 70-S/1942 al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, anexã la ordinul nr.
1051/1942 al Ministerului Afacerilor Interne.

Inspector General al Jandarmeriei                          ªef Serviciului Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu Colonel C. Tobescu 

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.67)

157
Inspectoratul General al Jandarmeriei Secret
Serviciul Jandarmeriei Secþia a III-a                                                                  
Nr. 34.647/31 mai 1942

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Cabinet

La ord. dvs. nr. 1051 din 24 mai 1942, referitor la evacuarea þiganilor no-
mazi, am onoare a vã raporta cã Inspectoratul General al Jandarmeriei a trans-
mis tuturor formaþiunilor sale din subordine ordinele necesare pentru exe-
cutarea operaþiilor de evacuare a þiganilor nomazi de pe întreg cuprinsul þãrii
în Transnistria.

Modul cum acest Inspectorat General a conceput executarea operaþiunii
arãtate mai sus este prevãzut în darea de seamã ce se anexeazã[1].

Pentru executarea evacuãrii þiganilor nenomazi, problema este lãsatã în sus-
pensie pânã la primirea ordinului, ca rezultat al dispoziþiei Preºedinþiei Consi-
liului de Miniºtri de a se rezolva aceastã chestiune în cadrul unei conferinþe.

Inspector General al Jandarmeriei,                    ªeful Serviciului Jandarmeriei,
General C.Z. Vasiliu                                                          Colonel C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.21-22)

[1] Vezi harta de la finele volumului, cap. Ilustraþii (harta 1).
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158
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei
No. 35.031/4 iunie 1942

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Galaþi

Ca urmare a ordinului nr. 34.647 din 30 mai 1942, referitor la evacuarea
þiganilor nomazi, cu onoare vi se face cunoscut urmãtoarea adãugare la ordinul
amintit.

„Evacuarea acestor þigani se va face de Insp. Jand. Galaþi în Insp. Jand. Chi-
ºinãu, prin punctele Reni, Oancea ºi Fãlciu, iar o parte din þiganii nomazi, ºi a-
nume din cei primiþi din Insp. Jand. Bucureºti, prin Legiunea Jandarmi Buzãu,
vor fi îndrumaþi ºi în Insp. Jand. Iaºi.

Aceasta pentru a micºora sarcinile de serviciu impuse legiunilor din sudul
Basarabiei.

S-a dat ordin în acest sens ºi Insp. Jandarmi Iaºi.
Luaþi mãsuri de executare, dând ordinele de urmare legiunilor în cauzã

spre a-i lua în primire”.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a 
Colonel C-tin Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.56)

159
Inspectoratul Jandarmi Galaþi                                                                         Secret
Biroul Poliþiei
Nr. 591/4 iunie 1942

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

La ordinul dvs. nr. 34.647 din 30 mai 1942, relativ la evacuarea þiganilor în
Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu prin punctele Oancea ºi Reni, ºi urmare la
raportul telefonic nr. 197 din 17 mai 1942 al Legiunii Jandarmi Covurlui, prin
care a raportat ruperea podului de peste râul Prut pe ºoseaua Galaþi – Reni, am
onoarea  a raporta cã pânã în prezent nu s-a reluat circulaþia pe ºoseaua Galaþi
– Reni, din cauzã cã podul de peste Prut nu s-a reparat.

Legiunea Jandarmi Covurlui, cu raportul nr. 338 din 3 iunie crt., raporteazã
cã reparaþia podului se face de cãtre ºantierele Reºiþa ºi va dura cel puþin o lunã
ºi jumãtate.

284



În aceastã situaþie, evacuarea þiganilor conform ordinului dvs. de mai sus
urmeazã a se face numai prin punctul Oancea – Cahul[1].

Inspectoratul Jandarmi Galaþi ªeful Bir. 3 Poliþie
Lt. colonel Alistar Cãpitan D. Burcel

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.54)

[1] Documentul este însoþit de urmãtoarea notã: „S-a dat ordin de evacuare ca sã se verse
ºi Insp. Iaºi pentru trecere la Albiþa. De altminteri, în primul ordin s-a hotãrât ca punct de
trecere ºi Fãlciu, nu numai Reni ºi Oancea”.

160
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei
No. 35.031/4 iunie 1942

Cãtre Inspectoratul Jandarmeriei Iaºi

Urmare la ord. nr. 34.647 din 30 mai 1942.
Cu onoare vi se face cunoscut cã ordinul dat se completeazã cu urmãtoarele

dispoziþii: Inspectoratul Iaºi va primi în afarã de þiganii nomazi de la Inspec-
toratul Cernãuþi ºi þiganii nomazi de la Inspectoratul Galaþi, pe care îi va vãrsa
eventual acel Inspectorat, care a primit ordin în acest sens.

Aceºti þigani primiþi de la Inspectoratul Galaþi vor fi îndrumaþi spre punc-
tul de trecere Albiþa, prin care se vor preda Insp. Jand. Chiºinãu.

Daþi ordin pentru executare legiunilor în cauzã.

ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþieia a III-a
Colonel C-tin Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.61)

161
No. 61.408/6 iunie 1942                                                                                Urgent
Cercul de Recrutare Botoºani

Cãtre Prefectura Judeþului Botoºani

Conform ordinului M.A.N. Direcþia Subsistenþelor Armatei no. 6324/1942, pri-
mit cu ord. Corp IV Armatã Serv. Intendenþei no. 322.796/1942, în copie mai jos,
am onoare a vã ruga sã binevoiþi a ne comunica pânã la 8 iunie 1942 urmãtoarele:

1. No. þiganilor din oraºe disponibili pentru lucru în grãdinile de zarzavat.
2. No. þiganilor din oraºe disponibili pentru fabricarea cãrãmizilor.
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3. Fabricile de cãrãmidã care s-ar putea înfiinþa sau eventual cele vechi
identificate ºi recunoscute de dv. unde ar putea lucra þiganii.
4. Mãsurile luate de dv. pentru executarea ordinului sus citat.

Comandant Cerc. Recrutare Botoºani
Lt. colonel Dimitriu I.

(Arh.St.Botoºani, Prefectura jud.Botoºani, dos. 99/1942, f.162)

162
Nr. 35.141 telefonic din 7 iunie 1942
Inspectoratul General al Jandarmeriei

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Galaþi

La rap[ortul] dvs. nr. 591 din 4 iunie 1942.
Binevoiþi a cunoaºte cã în conformitate cu ord. nr. 34.647 din 30 mai a.c. ºi

nr. 35.031 din 4 mai 1942 ale I.G.J., Inspectoratul Galaþi dispune în afarã de
punctul de trecere Galaþi ºi de alte 2 puncte, la Oancea ºi Fãlciu, plus posibili-
tatea ca parte sã fie transferaþi în Insp. Jand. Iaºi.

ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C-tin Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.52)

163
Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Subsecretariatului de Stat
Nr. 1410 Cab.V/9 iunie 1942

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

Am onoarea a vã face cunoscut cã domnul ministru subsecretar de stat a
ordonat ca toþi þiganii care intrã în prevederile ordinului nostru nr. 1051 din
24 mai 1942, ºi care se gãsesc deþinuþi în diferite penitenciare, sã rãmânã acolo
pânã la executarea pedepsei, dupã care se predau unitãþilor de jandarmi, care
îi transferã direct în Transnistria.

Secretar General                                                                        Locotenent rez.
Colonel Magistrat V.T. Gelep                                                    Th. Pantazopol

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.1)
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164
Nr. ..... telefonic din 9 iunie 1942
Serviciul Jandarmeriei I.G.J.

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu

La raportul dvs. telefonic nr. 859 din 8 iunie 1942.
Cu onoare vi se face cunoscut cã situaþia dvs. nu corespunde cu cele rapor-

tate de Inspectoratul Iaºi ºi Inspectoratul Galaþi.
Astfel, dvs. raportaþi cã aþi primit 3 sãlaºe cu 164 membri, în timp ce Inspec-

toratul Galaþi aratã cã a trecut peste Prut 4 sãlaºe cu 208 membri, iar Inspecto-
ratul Iaºi alte 3 sãlaºe cu 57 membri.

Faþã de aceastã nepotrivire, verificaþi din nou situaþia ºi raportaþi luni 15 iu-
nie a.c. situaþia completã pe ambele sãptãmâni.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

Tr. plot. Ionescu
Pr. cap. Zamfirescu
Ora 11,25.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.77)

165
No. ... telefonic din 9 iunie 1942
Serviciul Jandarmeriei I.G.J.

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Galaþi

La raportul dvs. telefonic nr. 597 din 8 iunie 1942.
Cu onoare vi se face cunoscut cã situaþia dvs. nu corespunde nici cu situ-

aþia Inspectoratului Bucureºti, de la care aþi primit þiganii nomazi, ºi nici cu
situaþia de la Chiºinãu, unde i-aþi vãrsat.

Astfel, Inspectoratul Bucureºti aratã cã a predat în Legiunea Buzãu 13
sãlaºe cu 342 membri, în timp ce dvs. arãtaþi cã aþi primit numai 2 sãlaºe cu
133 membri.

Arãtaþi apoi cã aþi trecut peste Prut în Inspectoratul Chiºinãu 4 sãlaºe cu
208 membri, în timp ce Chiºinãu raporteazã cã nu a primit decât 3 sãlaºe cu
164 membri.
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Faþã de aceastã nepotrivire, verificaþi din nou situaþia ºi raportaþi luni 15
iunie a.c. situaþia completã pe ambele sãptãmâni.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

Tr. Plot. Ionescu, ora 11,40
Pr. Serg. Voinea

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.78)

166
No. ... telefonic din 9 iunie 1942
Serviciul Jandarmeriei I.G.J.

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Bucureºti

Cu onoare vi se face cunoscut cã situaþia înaintatã I.G.J. de þiganii nomazi
primiþi ºi evacuaþi în cursul sãptãmânii de la 1-7 iunie 1942 nu corespunde în
raport cu cele arãtate de Inspectoratul Galaþi.

Astfel, dvs. arãtaþi cã aþi predat Inspectoratului Galaþi 13 sãlaºe cu 342
membri, în timp ce Inspectoratul Galaþi raporteazã cã nu a primit de la dvs.
decât 2 sãlaºe cu 133 membri în judeþul Buzãu.

Faþã de aceastã nepotrivire, verificaþi din nou situaþia ºi raportaþi luni 15
iunie a.c. situaþia completã pe ambele sãptãmâni.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

Tr. plot. Ionescu, ora 11
Pr. srg. Mateº

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.79)
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167
No. ... telefonic din 9 iunie 1942
Serviciul Jandarmeriei I.G.J.

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Iaºi

La raportul dvs. nr. 278 din 8 iunie 1942, telefonic.
Cu onoare vi se face cunoscut cã cele raportate în legãturã cu þiganii nomazi

nu corespund în raport cu cele arãtate de Inspectoratul Chiºinãu.
Astfel, Inspectoratul Chiºinãu raporteazã cã nu a primit decât 3 sãlaºe cu

164 membri în Legiunea Cahul, de la Legiunea Covurlui, în timp ce dvs. arã-
taþi cã aþi evacuat un numãr de 3 sãlaºe cu 57 membri prin Legiunea Fãlciu.

Faþã de aceastã nepotrivire, verificaþi din nou situaþia ºi raportaþi luni 15
iunie 1942 situaþia completã pe ambele sãptãmâni.

Se atrage atenþia ca þiganii trecuþi prin punctul Fãlciu sã nu fie trecuþi de 2
ori, adicã ºi de Inspectoratul Iaºi ºi de Inspectoratul Galaþi.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

Tr. plot. Ionescu, ora 11,15
Pr. serg. Negri 

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.80)

168
Nr. 35.340 telefonic din 10 iunie 1942
Inspectoratul General al Jandarmeriei

Cãtre  Inspectoratul Jandarmi Constanþa

Urmare la nr. 34.647/1942.
Binevoiþi a cunoaºte cã s-a dat ordin Legiunii Ialomiþa de a primi de la

Legiunea Ilfov un numãr de circa 18 sãlaºe de þigani cu 300 membri, plus 80
cãruþe predate de Prefectura Pol. Capitalei. Aceºtia urmeazã aceeaºi miºcare ca
ºi cei din Ialomiþa, adicã prin Legiunea Brãila.

D.O. Tr. plot. maj. Musat Ioan
ªeful Serviciului Jandarmeriei, Pr. serg. Grigoriu
Colonel C-tin Tobescu ora 13,40

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.71)
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169
Telefonic
Poliþia Oraºului Botoºani
Nr. 7812/11 iunie 1942

Cãtre Prefectura judeþului Botoºani

La ordinul dvs. nr. 12.865/1942 – Serviciul Administrativ – avem onoarea a
vã raporta cã în raza oraºului Botoºani se gãsesc 22 familii de þigani, care pot
fi întrebuinþaþi la lucrul grãdinilor de zarzavat, precum ºi la fabricarea cãrãmi-
zilor, cu mâna în tipare - fiind lipsã de fabrici de aceastã naturã.

În acest oraº se gãsesc patru locuri unde se poate lucra cãrãmidã cu tipare
de mânã.

De asemenea, în comuna urbanã Hârlãu se gãsesc opt familii care pot fi
întrebuinþate la lucrul grãdinilor de zarzavat, plus opt familii care pot lucra la
fabrica de cãrãmidã cu numele de Gh. Bulancea din acea comunã.

ªeful Poliþiei                                                                    ªeful Biroului Ad-tiv
Clipa Arcadie                                                                         Aristide Andrei

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 99/1942, f.164)

170
Legiunea Jandarmi Rurali Botoºani
Biroul II Jandarmerie
No. 3163/12 iunie 1942

Cãtre Prefectura judeþului Botoºani

La ordinul nr. 13.865/1942.
Am onoare a raporta cã pe teritoriul rural al judeþului avem 243 de þigani

nenomazi, care sunt lipsiþi de mijloace ºi nu au nici case de locuit ºi care pe
timpul iernii se oploºesc pe la alþi þigani ºi se ocupã cu furturi.

În prezent, aceºti þigani, cea mai mare parte, sunt angajaþi la munci agricole
pe la diferiþi proprietari.

Aceºti þigani sunt din localitãþile:
1. Comuna Corni: 46 bãrbaþi, 36 femei ºi 52 copii între vârstele 3-18 ani.

Total 134.
2. Comuna Suliþa: 3 bãrbaþi, 3 femei ºi 14 copii între vârstele 3-16 ani. 

Total 20.
3. Comuna Dãngeni: 3 bãrbaþi, 3 femei ºi 4 copii între vârstele 5-16 ani.

Total 10.
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4. Comuna Coºula: 14 bãrbaþi, 14 femei ºi 28 copii între vârsta de 5-19
ani. Total 20.

5. Comuna Rãchiþi: 14 bãrbaþi, 2 femei ºi 4 copii între vârstele 5-18 ani.
Total 20.

Total general 240 de þigani, în care intrã bãrbaþi, femei, copii de toate vârstele.

Comandantul Legiunii Jandarmi Botoºani
Locot. colonel Niculescu Paul

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 99/1942, f.166)

171
Inspectoratul  Jandarmi Iaºi
Biroul III Poliþie
Nr. 2309/12 iunie 1942

Cãtre Inspectoratul G-ral al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

La ordinul dvs. telefonic no. 34.881/1942, am onoare a vã raporta spre
ºtiinþa dvs. urmãtoarele:

Legiunea Jandarmi Bacãu, cu no. 4236/1942, raporteazã cã în urma contac-
tului luat cu Poliþia Bacãu, aceasta îi face cunoscut cã Comisariatul Poliþiei Moi-
neºti, cu no. 1625 din 1 iunie 1942, raporteazã cã þiganii nomazi vizaþi de dvs.
prin ordinul de mai sus nu mai sunt pe raza acelui Comisariat ºi cã au fost îna-
intaþi Parchetului Tribunalului Putna, fiind urmãriþi pentru furturi, unde sunt
depuºi în arestul preventiv, astfel cã aceºtia nu au mai fost predaþi acelei legiuni.

Inspectoratul de Jandarmi Iaºi
Lt. colonel C.D. Chirilovici

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.89)

172
No. 35.669 telefonic din 15.VI.1942
Serviciul Jandarmeriei I.G.J.

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu

La rap[ortul] dvs. telefonic nr. 945 din 13 iunie 1942, vi se face cunoscut cã
nu se aprobã trecerea prin punctul Crocmaz, pentru cã nu pot fi trecuþi în
Transnistria, nici în judeþul Ovidiopol ºi nici în sudul judeþului Tiraspol,
aceasta la cererea Inspectoratului Jandarmi Transnistria.
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Modificaþi deci ordinele ce aþi dat.
Rãmâne valabil punctul Otaci, adãugat în plus de dvs., fãcându-se cunos-

cut aceasta de I.G.J. ºi Inspectoratului Transnistria.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.66)

173
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 35.750/16 iunie 1942

Cãtre Inspectoratul Jandarmi 1-10, inclusiv Transnistria

Urmare la ordinul nr. 34.647 ºi 35.255/1942.
Cu onoare vi se face cunoscut cã situaþiile þiganilor nomazi, evacuaþi, ra-

portaþi atât pe prima sãptãmânã, cât ºi pe a doua sãptãmânã nu corespund rea-
litãþii, deoarece datele raportate de diferitele Inspectorate se contrazic.

Inspectoratul General a cerut ca sã se raporteze de fiecare Inspectorat câte
sãlaºe ºi cu câþi membri a primit ºi câte a predat Inspectoratului vecin.

Ca urmare deci, fiecare Inspectorat trebuie sã stabileascã la punctele de
primire ºi predare dintr-un Inspectorat într-altul (nu în interiorul Inspectora-
tului, care nu intereseazã Inspectoratul General al Jandarmeriei) câte sãlaºe ºi
cu câþi membri a primit ºi câte a predat.

Se înþelege, deci, cã predarea ºi primirea se înregistra la punctele limitã de
Inspectorate ºi deci nu se pot admite nepotriviri între Inspectorate.

Pentru exemplificare, se dã mai jos tabelul raportat de Inspectorate a doua
oarã, dupã ce s-a dat ordin sã se refacã ºi sã se punã la punct primul tabel
trimis greºit:
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N o .N o .
crt.crt.

DenumireaDenumirea
InspectoratuluiInspectoratului

NumNum ãrul sãlaºelor ºiãrul sãlaºelor ºi
membr i lo r  p r imimembr i lo r  p r imi þiþi

NumNum ãrul sãlaºelorãrul sãlaºelor
º i  membri lor  predaþ iº i  membri lor  predaþ i Obs.Obs.

1 Timiºoara - -
2 Alba Iulia - 4 / 140
3 Craiova 1 / 17 14 / 475
4 Bucureºti 10 / 508 18 / 488
5 Constanþa - -
6 Galaþi 8 / 471 16 / 1403
7 Cernãuþi - -
8 Iaºi 1 / 45 8 / 213
9 Chiºinãu 12 / 1919 1 / 9
10 Transnistria 1 / 9 -



Rezultã deci nepotriviri evidente, deoarece este inadmisibil ca Inspectoratul
Craiova sã arate cã a trecut în Inspectoratul Bucureºti 14 sãlaºe cu 457 membri,
iar Inspectoratul Alba Iulia 3 sãlaºe cu 173 membri, în timp ce Inspectoratul Bu-
cureºti raporteazã cã a primit în total numai zece sãlaºe cu 508 membri. Sau, In-
spectoratul Bucureºti aratã cã a predat în judeþul Buzãu 18 sãlaºe cu 488 mem-
bri, iar Inspectoratul Galaþi raporteazã cã a primit numai 8 cu 471 membri. Sau,
Inspectoratul Galaþi aratã cã a predat în Basarabia 16 sãlaºe cu 1409 membri, la
care se adaugã cei predaþi de Inspectoratul Iaºi, 8 sãlaºe cu 213 membri, în timp
ce Chiºinãu raporteazã cã a primit numai 12 sãlaºe cu 1419 membri.

Se evidenþiazã, deci, cã între Inspectorate nu existã o conlucrare serioasã în
scopul de a se executa un control eficace, totul fiind lãsat la voia întâmplãrii.

Pentru luni 22 iunie 1942, orele 18, absolut toate Inspectoratele, inclusiv ace-
lea ce au ca ordin sã raporteze numai la completa terminare a evacuãrii, vor
înainta o situaþie centralizatoare, indicând câte sãlaºe ºi cu câþi membri au pri-
mit de la Inspectoratele vecine în intervalul de timp de la 1-21 iunie 1942, ºi câþi
au predat în acelaºi interval de timp Inspectoratelor vecine – cifre care trebuie sã
concorde. Se atrage atenþia cã þiganii primiþi de la Chesturi ori poliþii în raza
Inspectoratului nu fac obiectul unor înscrieri separate, deoarece ei intrã în ma-
sa þiganilor nomazi ai Inspectoratului respectiv.

Dacã ºi acestã a treia situaþie, dupã aceste explicaþii, pe care Inspectoratul
General al Jandarmeriei le gãseºte complete, se vor repeta greºelile semnalate,
cei în cauzã vor suferi consecinþele. 

ªeful Serviciului Jandarmeriei
Colonel C. Tobescu 

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.83-85)
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Nr. 150.856 telefonic din 18 iunie 1942
Inspectoratul General al Jandarmeriei

Cãtre Inspectoratele de Jandarmi 1 – 10

Urmare la nr. 34.647 din 30 mai a.c.
Situaþia þiganilor nomazi ce urma a se raporta cãtre dvs. în fiecare luni pânã

la orele 12 se va înainta începând cu data de 21 iunie a.c. în fiecare duminicã
pânã la orele 12, când trebuie sã fie primit la I.G.J.

În situaþia ce se va înainta pe ziua de 21 iunie a.c. vor fi înglobate toate o-
peraþiile de primire ºi predare, dintre Inspectorate, pe întreg intervalul de timp
de la 1-21 iunie a.c.

ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C-tin Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.51)
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Inspectoratul Jandarmi Cernãuþi
Biroul Poliþie Sig. de Stat
No. 3448 din 21 iunie 1942

Cãtre Inspectoratul G-l al Jandarmeriei
Serv. Jandarmeriei

La ordinul dvs. nr. 35.750/1942, referitor la situaþia sãlaºelor de þigani eva-
cuaþi, am onoare a înainta alãturata situaþie din care se constatã numãrul sãla-
ºelor primite de la Inspectoratele vecine ºi numãrul sãlaºelor predate Inspect.
Jandarmi Chiºinãu în intervalul de timp de la 1 iunie la 21 iunie 1942, precum
ºi numãrul sãlaºelor evacuate în acelaºi interval de timp de pe raza acestui In-
spectorat.

Totodatã raportãm cã acest Inspectorat nu a primit ordin sã raporteze situa-
þia sãlaºelor de þigani în fiecare luni pânã la orele 12, dupã cum prevede ordi-
nul dvs. telefonic nr. 150.856 din 18.VI.1942, ºi prin care revine a se raporta în
loc de luni, duminica pânã la orele 12.

Inspector Jandarmi Cernãuþi, ªeful Bir. Pol. Sig. Stat
Colonel I. Mânecuþã Locot. A. Penteleianu

[ANEXÃ]

Inspectoratul Jandarmi Cernãuþi

Situaþia sãlaºelor de þigani nomazi cat. I primiþi de la Inspectoratele vecine ºi
predaþi Inspect. Jandarmi Chiºinãu în intervalul de timp de la 1-21 iunie a.c.

Primiþi
1. de la Inspect. Jand. Iaºi (Leg. Botoºani)............................. 1/12
2. de la Inspect. Jand. Chiºinãu (Leg. Bãlþi)...........................2/54
Total primiþi ............................................................................3/66

Predaþi Inspect. Jand. Chiºinãu: 3/66; în plus, de pe raza Inspectoratului
Cernãuþi, s-au mai predat: 5/98.
Total predat în intervalul de la 1-21 iunie 1942: 8/164.

Adicã, din Inspectoratele vecine primiþi în intervalul de timp 1-21 iunie un
numãr de 3 sãlaºe cu 66 membri ºi predaþi în acelaºi interval de timp 8 sãlaºe cu
164 membri, în care intrã ºi 5 sãlaºe cu 98 membri de pe raza acestu Inspectorat.

ªeful Biur. Pol. Sig. de Stat
Locot. A. Penteleianu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.87-88)
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Nr. 36.137 telefonic din 22 iunie 1942
Inspectoratul General al Jandarmeriei 

Cãtre  Inspectorate de Jandarmi 1-10

Urmare la ordinul nr. 35.750 din 16 iunie 1942.
Se face cunoscut cã în situaþiile înaintate, privitor pe þiganii nomazi, sunt

nepotriviri între cifrele arãtate de Inspectoratul care predã ºi între cifrele arã-
tate de Inspectoratul care primeºte.

Pentru a se înlãtura pe viitor astfel de nepotriviri, fiecare inspector va lua
înþelegere cu inspectorul vecin, stabilind de comun acord în urma verificãrilor
cifrele care se raporteazã I.G.J.

Pentru duminicã, 28 iunie 1942, orele 12, Inspectoratele vor înainta situaþia
þiganilor nomazi, indicând câte sãlaºe ºi cu câþi membri au primit de la Inspec-
toratul sau Inspectoratele vecine ºi câte au predat, pe întreaga perioadã de la 1-
28 iunie a.c.

ªeful Serviciului Jandarmeriei ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.81)

177
Nr. 187 telefonic din 22 iunie 1942
Inspectoratul Jandarmi Timiºoara

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
(Serv. Jandarmeriei)

La ordinul dvs. nr. 36.119/1942
Raportãm cã þiganii nomazi primiþi de Leg. Jandarmi Arad de la Chestura

localã n-au fost nomazi ºi, dovedindu-se cã sunt originari din judeþul Arad, au
fost lãsaþi pe loc. Chestura Arad din eroare i-a raportat autoritãþilor superioare
ca þigani nomazi. Ulterior, vãzând greºeala, au cerut ºtergerea lor din evidenþa
þiganilor nomazi.

Totodatã, raportãm cã pe raza Inspectoratului nu avem cazuri din cele pre-
vãzute în ordinul dvs. nr. 35.950 din 16 iunie 1942.

Inspectoratul Jandarmi Timiºoara Tr. plot. maj. Degeratu
Colonel Sârbu Pr. plot. Ionescu. Ora 11,25

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul Regional de Jandarmi, dos. 258/1942, f.76)
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Institutul Central de Statisticã
Nr. 55.454/1942 [iulie 7]

REFERAT

La ordinul nr. 7918 c.c./1942 din 27 iunie a.c., prin care ni se transmit dis-
poziþiunile domnului Mareºal Antonescu, am onoare a referi urmãtoarele: 

I. Nu existã actualmente o statisticã privitoare la þigani, aºa dupã cum o
cere domnul mareºal. Pânã la recensãmântul general din 1930, în statistica
româneascã nu a existat noþiunea de „þigan”. La 1930 apar pentru prima oarã
în statistica româneascã þiganii. Instituþiunile au obligat înregistrarea exactã a
þiganilor, totuºi aceastã înregistrare nu a fost completã pentru mai multe
motive. Primul a fost cã înseºi autoritãþile evitau sã califice pe cineva ca fiind
þigan, acest termen fiind socotit ca pejorativ. Deci, chiar þiganii uºor de identi-
ficat erau adeseori menajaþi din sentiment de condescenþã sau milã. Al doilea
motiv a fost cã în multe cazuri – în special în cele de amestec rasial – caracte-
rul etnic þigãnesc nu se putea stabili cu certitudine. Adeseori cei declaraþi þi-
gani protesteazã energic ºi se socotesc insultaþi.

În aceste condiþiuni este firesc cã numai o parte a þiganilor a fost înregis-
tratã, urmând ca în lucrãrile ulterioare aceastã înregistrare sã se completeze.

În ce priveºte pe þiganii înregistraþi ca atare în 1930, situaþia lor numericã
este urmãtoarea: 

Deci, s-au declarat de neam þigãnesc 262.501 persoane, iar cu limbã mater-
nã þigãneascã 101.015 suflete.

La recensãmântul general din 1941, înregistrãrile s-au fãcut mai amãnunþit.
Dar acest material nu a fost prelucrat pânã acum din lipsã de personal.

Nu existã pânã astãzi decât datele din 1930 privind numãrul celor de neam
ºi de limbã maternã þigãneascã, în fiecare localitate din þarã.

Pe baza materialului existent la Institut se pot întocmi urmãtoarele lucrãri:
1. lista nominalã a familiilor de þigani la 6 aprilie 1941, cu arãtarea localitãþii,
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DeclaraDeclara þ i  þ igani  dupã:þ i  þ igani  dupã:

ProvinciaProvincia
Neamul  dec la ra tNeamul  dec la ra t
(originea etnic(originea etnic ã)ã) L imba maternL imba matern ã þ igãneascãã þ igãneascã

România 262.501 101.015
Oltenia 22.239 8.506
Muntenia 71.784 22.886
Dobrogea 11.446 5.620
Moldova 32.194 13.598
Basarabia 13.518 6.598
Bucovina 2.164 232
Transilvania 75.342 29.106
Banat 17.919 8.688
Criºana-Maramureº 15.895 5.859



profesiei, limbii, religiei ºi a vârstei, atât pentru þiganii aºezaþi, cât ºi pentru cei
nomazi; 2. situaþia proprietãþilor lor agricole ºi industriale; 3. clãdirile ce le
posedã ºi locuinþele în care trãiesc.

Toate aceste lucrãri implicã însã examinarea întregului material de recen-
sãmânt, deci circa 6.000.000 formulare. Aceste formulare nu sunt însã disponi-
bile decât în parte, întrucât astãzi acest material se gãseºte în lucru la diferite
secþiuni. Personalul Institutului nostru a fost mãrit considerabil, astfel încât
astãzi avem foarte mulþi funcþionari noi, care nu au suficientã experienþã pen-
tru a trata un material statistic vast. Or, lipsa de experienþã poate produce o ast-
fel de confuzie în material, încât orice prelucrare viitoare sã devinã imposibilã,
fapt care ar putea produce pagube nebãnuite þãrii.

Din acest motiv, am onoare a propune ca studiul þiganilor, în momentul de
faþã, sã se limiteze la datele care pot fi extrase din rezultatele recensãmântu-
lui general din 1930 ºi care sunt suficiente pentru o orientare generalã cu pri-
vire la o populaþie care prezintã o importanþã capitalã din punct de vedere
biologic ºi rasial, dar care nu prezintã decât un interes minim din punct de
vedere economic. 

O astfel de lucrare poate fi întocmitã în termen de 15 zile.
O prelucrare completã ºi amãnunþitã a datelor privitoare la þigani nu se

poate face decât pe cale mecanicã. Date privitoare la situaþia þiganilor în agri-
culturã vor fi prezentate în trei luni. La aceastã lucrare sunt angajate actual-
mente peste 1.000 persoane. Tot atunci vor fi gata ºi datele privitoare la indus-
trie ºi comerþ. Datele cu caracter demografic ar putea fi terminate în 12 luni,
iar listele nominale în circa 4 luni.

II. În ceea ce priveºte problema evreilor, veniþi dupã 1941, se pot întocmi
liste nominale în circa una lunã.

Director general,
Dr. Manuilã

[Rezoluþie: „D-nii generali Popescu ºi Vasiliu vor aduce Nota la viitoarea ºedinþã de
lucru cu mine. Mareºal Antonescu”]

(Arh.St.Bucureºti, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri. Cabinet, dos. 560/1942, f.17-19)
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România Foarte urgent
Ministerul Afacerilor Interne       Confidenþial
Cabinetul Secretarului General                                                                
Nr.  2383 Cab.V/21 iulie 1942

[Cãtre] Inspectoratul General al Jandarmeriei

La nr. 36.895/1942, privitor la situaþia înaintatã acestui departament, care
cuprinde numãrul þiganilor stabili aflaþi pe teritoriul rural.
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Cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a dispune urgenta verificare a situaþiei de
mai sus, în sensul de a se scoate din totalul lor pe acei þigani care sunt: con-
damnaþi, recidiviºti sau n-au mijloace de existenþã, ori ocupaþie precisã din
care sã trãiascã în mod cinstit. 

La capii de familie care se gãsesc în aceastã situaþie, se va socoti soþia ºi
copiii. Nu vor intra în numãrul þiganilor clasaþi dupã normele menþionate mai
sus acei care sunt mobilizaþi sau mobilizabili, precum ºi pãrinþii, soþiile ºi
copiii lor. Totuºi, se vor întocmi ºi pentru aceºtia tabele nominale separate,
pentru a se lua mãsuri de internare a lor în lagãrele de muncã din þarã.

Situaþiile numerice ºi nominale astfel întocmite se vor înainta Ministerului,
pânã la 1 august 1942, datã de la care urmeazã sã se înceapã, conform ordinu-
lui Domnului Mareºal, evacuarea þiganilor nenomazi la Bug sau internarea lor
în lagãrele din þarã.

Ministru Subsecretar de Stat
General de Corp de Armatã
C.Z. Vasiliu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.2; o copie în
Ibidem, dos. 43/1943, f.35)
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Foarte urgent
Telegrama cifratã nr. 38.137 din 25 iulie 1942

Cãtre toate Inspectoratele ºi Legiunile Jandarmi

Evacuarea þiganilor din categoria a II-a recenzaþi conform ordinului
34.050[1], adicã nenomazi, urmeazã sã înceapã cu cei condamnaþi pentru crime
ºi orice fel de delicte, recidiviºti, pungaºii de buzunare, pungaºii din trenuri, bâl-
ciuri, borfaºii, precum ºi toþi aceia pentru care aveþi indicii cã trãiesc din furt. 

Ei vor fi evacuaþi împreunã cu familia. Prin familie se înþelege soþia ºi copiii
minori. Bãrbaþii majori se socotesc separat în raport cu situaþia lor personalã.

Pânã la data de 3 august 1942, orele 8 dimineaþa, se vor primi la I.G.J. prin
curier, centralizate pe Inspectorat, tabelele nominale ale fiecãrei legiuni cu-
prinzând aceºti þigani, iar în tabele înscrierea se va face pe familii. Tabelele no-
minale vor fi însoþite ºi de o situaþie numericã, arãtându-se pe categorii numã-
rul bãrbaþilor, femeilor ºi copiilor. Cei care sunt mobilizaþi sau mobilizabili,
precum ºi soþiile ºi copiii acestora, vor fi trecuþi în tabele nominale separate tot
pe legiuni, însoþite de asemenea de situaþia numericã. 

Evacuarea va începe când se va ordona de I.G.J., când se vor arãta ºi detali-
ile executãrii operaþiunii[2].

ªeful Serviciului Jandarmeriei                     Ofiþer de serviciu pe Jandarmerie   
Colonel C. Tobescu                                                                Locot. C. Roºescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.3; o copie în Ibidem,
dos. 43/1943, f.76)

298



[1] Acest ordin circular al Inspectoratului General al Jandarmeriei, dat la 17 mai 1942, se
referea la înregistrarea þiganilor sedentari (ce trebuia executatã la 25 mai), care aveau
cazier sau care erau suspectaþi a trãi din furturi (în general, cei „dubioºi”), indiferent dacã
erau sau nu mobilizabili. Astfel, au fost recenzaþi, pentru mediul urban ºi rural, un numãr
de 31.438 þigani sedentari (cf. Dorel Bancoº, Social ºi naþional în politica guvernului Ion
Antonescu, Bucureºti, Edit. Eminescu, 2000, p.221).
[2] Documentul acesta, dintr-o altã sursã, dar greºit datat, a fost publicat ºi în Deportarea
rromilor în Transnistria. De la Auschwitz la Bug, Bucureºti, Edit. Aven amentza”, 2001, p.107.
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Inspectoratul General al Jandarmeriei                                                           Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 39.194/1942 august 11

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Cabinet Subsecretar de Stat - Poliþie

La ordinul dvs. nr. 1051 din 24 mai 1942, referitor la evacuarea þiganilor
nomazi ºi urmare la raportul nostru nr. 38.750 din 4 august 1942.

Am onoare a vã raporta cã în perioada de timp de la 1-9 august 1942 s-a
continuat de cãtre Inspectoratul Jandarmi Chiºinãu cu trecerea þiganilor no-
mazi peste Nistru.

Au mai fost astfel trecuþi un numãr de 1019 þigani nomazi care, împreunã
cu cei 6939 trecuþi anterior pânã la 1 august 1942, ridicã cifra totalã la 7958,
adicã un procent de 84% din totalul de 9471 cât a fost de evacuat. Inspec-
toratul Jandarmi Chiºinãu nu a terminat încã evacuarea.

Se anexeazã alãturat ºi o schiþã arãtându-se în mod complet situaþia evacuã-
rilor þiganilor nomazi pânã la data de 9 august inclusiv.

Faþã de cele arãtate, vã rugãm sã binevoiþi a dispune de urmare.

Inspector General al Jandarmeriei                         ªeful Serviciului Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu                                                     Colonel C-tin Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 121/1942, f.7)
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Camera de Serviciu                                                                 12 august 1942

Ora 17.50
Inspectoratul Alba Iulia
No. 23.153

La ordinul dv. f.n., telefonic, raportãm:
– La Sibiu sunt 3 þigani recidiviºti ºi condamnaþi, mobilizabili cu opt mem-
bri de familie fiecare, având câte o soþie nelegitimã.
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– La Sighiºoara sunt opt þigani recidiviºti mobilizabili, dintre care unul sin-
gur are doi membri de familie.
– La Mediaº sunt zece þigani condamnaþi, mobilizabili, cu 35 membri de
familie.
– La Turda este un singur þigan condamnat, mobilizabil, cu un copil ºi soþia
nelegitimã.
– La Alba Iulia sunt nouã þigani recidiviºti mobilizabili, având 21 membri
de familie.

Inspector,                                                                         Comisar de serviciu
Pãuºanu                                                                                     [indescifrabil]

Tr[ansmite] Comisar Antochie

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 186/1942, f.10)
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Direcþiunea Generalã a  Poliþiei                                            
Serviciul Radio

Radiotelegramã
Transmisã din Craiova nr. 824, cuvinte 148, luna 8, ziua 12, ora 20 minute 35
Primitã la Bucureºti, luna 8, ziua 12, ora 21, minute 40

Direcþiunea Generalã a Poliþiei Bucureºti
Domnului Director Bãdescu

La ordinul dvs. telefonic fãrã numãr de astãzi, raportãm cã dintre þiganii
prevãzuþi în tabelele înaintate dvs. cu raportul nostru no. 3876-C din 28 iulie
a.c., sunt mobilizabili:

1. Din raza chesturii poliþiei Craiova, 57 þigani mobilizabili cu 152 membri
de familie.
2. Din raza poliþiei Tr. Severin, 4 þigani mobilizabili cu 15 membri de familie.
3. Din raza poliþiei Tg. Jiu, 9 þigani mobilizabili cu 40 membri de familie.
4. Din raza poliþiei Slatina, 6 þigani mobilizabili cu 24 membri de familie.
În raza poliþiei R. Vâlcea nu sunt þigani care sã intre în prevederile ordinu-
lui dvs. no. 20.344-S din 25 iulie, a.c.
Total în regiune: 82 þigani mobilizabili cu 244 membri de familie.

Inspector Vlasie
No. of. 4516 c.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 186/1942, f.13)
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Direcþiunea Generalã a Poliþiei                                             
Serviciul Radio

Radiotelegramã
Transmisã din Iaºi nr. 1686, cuvinte 190, luna 8, ziua 12, ora 19, minute 10
Primitã la Bucureºti, luna 8, ziua 12, ora 22, minute 54

Direcþiunea Generalã a Poliþiei Bucureºti
Domnului Director Bãdulescu

La ordinul dvs. telefonic fãrã numãr de astãzi 12 august a.c., avem onoare a
raporta pe poliþii situaþia numericã de þiganii recidiviºti nemobilizabili:

– Poliþia Roman are un numãr de 8 þigani recidiviºti mobilizabili, cãsãtoriþi,
cu un total de 21 copii (8 soþii ºi 21 copii).

– Poliþia Vaslui are un numãr de 4 þigani recidiviºti mobilizabili, 2 din ei
sunt cãsãtoriþi, unul cu un copil iar altul cu 2 copii, ceilalþi 2 necãsãtoriþi (2
soþii ºi 3 copii).

– Poliþia Piatra Neamþ are 2 þigani din categoria celor de mai sus, din care
unul cãsãtorit cu un copil (1 soþie, 1 copil).

– Poliþia Botoºani are un numãr de 9 þigani din aceeaºi categorie, cu nouã
soþii cu 24 copii (9 soþii ºi 24 copii).

– Poliþia Bacãu are un singur þigan recidivist mobilizabil, cu soþie ºi 6 copii
(1 soþie ºi 6 copii).

Celelalte poliþii din raza acestui inspectorat nu au nici un þigan din catego-
ria celor prevãzuþi în ordinul dvs. de mai sus.

Total pe inspectorat: 24 þigani recidiviºti mobilizabili, 21 soþii, 55 copii.

Inspector Cosma
No. of. 17.521

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 186/1942, f.11)
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Inspectoratul Jandarmi Transnistria
No. 1067-S/15 august 1942

BULETIN INFORMATIV

[...]*

Þiganii

Evacuarea þiganilor din þarã continuã.
Plasarea lor în Transnistria pânã în prezent s-a fãcut pe Bug, în judeþele

Golta ºi Balta. Pânã în prezent au intrat în Transnistria 7958 þigani nomazi.
Din cauzã cã þiganii nu au respectat mãsurile de poliþie, deplasându-se din

localitãþile în care au fost plasaþi, umblând fãrã rost prin comune, Guvernã-
mântul a dispus sã li se ia cãruþele ºi caii, iar þiganii sã fie plasaþi la teren ºi
muncã.

Þiganii nomazi provoacã numeroase dificultãþi atât prin spiritul rebel ce
manifestã faþã de rigorile dispoziþiunilor, cât ºi prin aceea cã nu muncesc acolo
unde sunt puºi, contribuind prin aceasta la mãrirea mizeriei în care se com-
plac sã trãiascã.

Pe unele locuri þiganii se dedau la furturi, atrãgând îngrijorarea ºi nemulþu-
mirea din partea populaþiei locale. Unde s-au dedat la jafuri, au fost reprimaþi
imediat exemplar.

[...]*

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 166/1942, f.171-172)

* Fragmentele lipsã se referã la alte probleme decât cele cuprinse în tematica volumului
(Evreii, Prizonierii, Paraºutiºtii etc).

186
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 39.985/1942 august 20

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne 
Cabinet Subsecretar de Stat - Poliþie 

Am onoare a vã înainta alãturat planul evacuãrii a 12.497 þigani nenomazi,
foºti condamnaþi ºi periculoºi ordinii publice.

Vã rugãm a hotãrî: 
a. Asupra intervenirii necesare la Direcþiunea Generalã C.F.R. pentru ca sã
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se organizeze trenurile conform indicaþiilor din planul de transport ºi sã se
fixeze itinerarul (mersul) lor.
Opinãm ca toate cele 5 trenuri ce reprezintã evacuarea þiganilor de pe teri-
toriul urban sã ne fie puse la dispoziþie deodatã, dacã nu în aceeaºi zi, eºa-
lonate atunci în 5 zile consecutive. 
De asemenea, este necesar ca sã ni se lase un timp de 10 zile înaintea ple-
cãrii fiecãrui tren pentru ca în acest timp organele de poliþie ºi jandarmerie
sã execute ridicarea persoanelor ºi transportarea lor la locurile de îmbarcare. 
b. Mãsurile ce sunt necesare pentru lichidarea bunurilor lor mobile ºi imo-
bile. Opinãm ca ele sã fie predate în custodie organelor administrative ºi sã
se hotãrascã asupra modului lor de lichidare. Credem cã aceste bunuri nu
vor fi prea importante. 
c. În ceea ce priveºte bagajele ce fiecare evacuat poate sã transporte, credem
necesar a se ordona organelor de poliþie ºi jandarmerie a le pune în vedere
celor în cauzã cã nu pot transporta decât numai bagajul ce-l pot purta in-
dividual. 
d. Hrana pe timpul transportului va privi pe evacuaþi. Este însã necesar spri-
jinul autoritãþii administrative atât pentru procurarea ei, cât ºi pentru com-
pletarea la cei care nu dispun de mijloace. 
Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune[1]. 

Inspector General al Jandarmeriei                            ªeful Serviciului Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu                                                         Colonel C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.32)

[1] În cadrul Procesului marii trãdãri naþionale din 1946, la întrebãrile acuzatorului public
Stoican, C.Z. Vasiliu a declarat urmãtoarele: a) în ce priveºte organizarea în amãnunt a
deportãrilor: „Ca sã trimiþi 24.000 oameni din toate colþurile þãrii fãrã sã faci organizare
însemneazã sã-i trimiþi pe toþi la moarte. Eu am luat toate mãsurile, am dat dat trenuri
complete pentru îmbarcarea acestor þigani”; b) în privinþa bagajelor permise romilor: „Dacã
s-ar fi permis fiecãrui deportat sã ia cu el casa întreagã, n-ar fi putut sã ajungã cele 5
trenuri care ni s-au pus la dispoziþie” (cf. Procesul marii t rãdãri naþionale, Bucureºti, 1946,
p.108). Alãturi de I. Antonescu, M. Antonescu ºi Gh. Alexianu, C.Z. Vasiliu a fost condam-
nat la moarte ºi executat la 1 iunie 1946.

187
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 39.606/24 aug. 1942

Cãtre Marele Stat Major. Secþia I

La ord. dvs. nr. 69.247 din 14 august 1942, referitor la evacuarea þiganilor
nomazi, am onoare a vã face cunoscut cã aceºtia au fost evacuaþi peste Nistru
în Transnistria, din ordinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri nr. 6982 din 25
iunie 1942.

303



Cei ce fac parte din elementele armatei, care sunt însã foarte puþini, credem
cã ar fi cazul sã fie ºterºi din controale.

Se înapoiazã întreaga corespondenþã trimisã de dvs. cu ordinul de mai sus

Inspector General al Jandarmeriei                                ªeful Serviciul Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu                                                        Colonel C-tin Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.11)

188
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.169/1942 august 27 

Cãtre
Inspectoratul Jandarmi Cernãuþi, Timiºoara, Craiova, Alba Iulia, 
Bucureºti, Constanþa, Galaþi, Chiºinãu, Iaºi

Ca urmare a ord. telefonic cifrat nr. 38.137 din 25 iulie 1942, referitor la eva-
cuarea þiganilor stabili din categoria celor raportaþi ca „nemobilizabili”. 

Cu onoare vi se face cunoscut cã s-a intervenit de I.G.J. cãtre Direcþiunea
Generalã a Cãilor Ferate pentru a ne pune la dispoziþie trenurile necesare, ur-
mând ca transportul acestora sã se facã cu trenul pânã la punctul de predare
pentru Transnistria, la Tighina. 

Orarul trenurilor ce intereseazã din punct de vedere al evacuãrii Inspec-
toratul d-vs. vi se va comunica din timp de îndatã ce ni se va face cunoscut de
Direcþiunea Generalã C.F.R. ºi aceasta cu cel puþin 5 zile libere înaintea plecãrii
primului tren.

Pentru efectuarea operaþiunilor s-au dat ordine direct Legiunilor. 
Fiecare din cele 9 trenuri cu care se face evacuarea de pe întreg teritoriul

þãrii, va avea un ofiþer comandant – ofiþer inferior – ajutat de un subofiþer.
Acest ofiþer va fi numit de Inspectoratul de pe raza cãruia se formeazã

trenul ºi el se îngrijeºte de formarea trenului în gara iniþialã de plecare, de
ataºarea pe traseu a vagoanelor, precum ºi de primirea ºi îmbarcarea evacua-
bililor, pãstrând tabelele celor îmbarcaþi în tren ºi ia mãsurile de pazã pânã la
efectuarea predãrii la Tighina. 

D-vs. veþi numi acest ofiþer, la urmãtoarele trenuri .........................................
În afarã de aceasta, d-vs. veþi numi un ofiþer superior care va supraveghea

modul cum se executã operaþiunile ordonate Legiunilor din interiorul
Inspectoratului, luând mãsurile necesare ca atât colectarea, cât ºi îmbarcarea
ºi evacuarea cu trenul sã se facã dupã programul fixat, deci la timp ºi complet. 

Misiunea acestuia va fi terminatã de îndatã ce toþi þiganii propuºi pentru
îmbarcare au fost evacuaþi, trecând de limita Inspectoratului în Inspectoratul
vecin, când se va raporta I.G.J. executarea. 
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Se anexeazã un numãr de ....... ordine date Legiunelor din Inspectoratul d-vs. 

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                            Cãpitan N. Diaconescu

[ANEXÃ]

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Instrucþiuni
pentru ofiþerul comandant al trenului

– Fiecare tren ce evacueazã în Transnistria va avea un comandant al trenu-
lui un ofiþer inferior, ajutat de un subofiþer, precum ºi o gardã ce s-a fixat în ra-
port cu numãrul vagoanelor.

– Comandantul trenului se îngrijeºte de formarea trenului la punctul iniþial,
iar apoi pe traseu ca sã i se ataºeze vagoanele ce compun trenul (nota de alcãtu-
ire a trenului s-a trimis legiunii cu ordinul nr. 40.169 din 26 august 1942).

– Þine evidenþa tuturor oamenilor ce compun garda trenului (nominal), sta-
bileºte consemnele ºi supravegheazã ca paza sã se aplice conform acelor con-
semne. 

– Ia în primire în dublu exemplar tabelele nominale ale þiganilor îmbarcaþi
de legiuni ºi efectueazã predarea dupã aceste tabele Legiunii Jandarmi
Tiraspol, pe la punctul Tighina. Câte un tabel, certificate de primire îmborde-
rate pentru întreg trenul, însoþite de o situaþie numericã, se va înainta Inspec-
toratului General al Jandarmeriei. 

– Se îngrijeºte de hrana atât a evacuaþilor, cât ºi a oamenilor din gardã, pen-
tru tot timpul cât dureazã transportul. Pentru þiganii evacuabili, cât ºi pentru
jandarmii din gardã, s-a dat ordin legiunilor în ce priveºte procurarea hranei. 

– Dupã efectuarea predãrii, formeazã un detaºament cu toþi jandarmii ce au
format garda trenului, cere foaie de drum pentru ei de la Legiunea Jandarmi
Tighina, îi îmbarcã ºi se înapoiazã cu ei, lãsându-i pe fiecare la legiunile lor
respective.

– Pentru orice nepotriviri în ceea ce priveºte formarea trenurilor, ataºarea
vagoanelor pe traseu, mersul trenului, va lua mãsuri de a semnala din timp
cazul, þinând în acest scop un contact permanent cu ofiþerii superiori destinaþi
de fiecare Inspectorat de Jandarmi de a supraveghea executarea evacuãrii în
raza fiecãrui Inspectorat. 

Consemn pe timpul evacuãrii ºi transportului

Faþã de dispoziþiile R.J. 2, art. 126 ºi 127, jandarmii în executarea serviciului
lor sunt consideraþi ca santinele. Deci ºi în cazul de faþã ei vor fi consideraþi ca
atare. Iar art. 104 din R.S.G. prevede cã santinela are toatã rãspunderea executã-
rii consemnului postului ce i s-a încredinþat pentru pazã. Tot în acelaºi articol se
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prevede cã în timpul serviciului în post, santinela nu poate fi insultatã, bruscatã
sau lovitã de nimeni. Cãlcarea acestor dispoziþiuni dã dreptul santinelei de a face
uz de armã cu somaþiune sau chiar fãrã când nu ar mai avea timp. 

În acest scop, se va pune în vedere gãrzii ºi santinelelor de la fiecare vagon
consemnul particular ce-l au, dându-li-se ordin ca în caz de nesupunere a trans-
feraþilor la aceste consemne ºi încercare de bruscare fie în scopul evadãrii, fie
în orice alt scop, atrage intervenþia armatã a santinelei care va întrebuinþa arma
conform prevederilor R.S.G., în afarã de dispoziþiunile privitoare la legitima
apãrare. 

Întrebuinþarea armei desigur cã se va putea face numai când restul somaþi-
unilor au rãmas fãrã rezultat ºi se cautã a se înfrânge consemnele trecându-se
peste santinelã.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                              Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.60-62)

189
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.169/1942 august 28

Cãtre Prefectura Poliþiei Capitalei

Am onoarea a vã face cunoscut urmãtoarele:
Þiganii stabili prevãzuþi în tabelele înaintate de dvs. cu nr. 147062 din 4

august 1942 Ministerului Afacerilor Interne, categoria nemobilizabili în numãr
de 652, vor fi evacuaþi odatã cu cei din suburbanele Bucureºti (Legiunea Bu-
cureºti)[1] ºi cei din Legiunea Jandarmi Ilfov cu trenul nr. 4 ce se formeazã în
acest scop în Bucureºti pentru distanþa Bucureºti-Tighina. 

Inspectoratul General al Jandarmeriei a intervenit cãtre Direcþiunea Gene-
ralã C.F.R. spre a ne pune la dispoziþie trenul cu numãrul de vagoane necesare,
urmând a ni se comunica data ºi orarul acestuia. 

De îndatã ce vom primi aceste date din partea Dir. G-lã C.F.R., vi le vom co-
munica cu cel puþin 5 zile libere înainte de plecarea trenului. 

Þiganii evacuaþi de dvs. vor fi ridicaþi ºi îmbarcaþi prin Reg. Jandarmi Pe-
deºtri în 16 vag. ale trenului. 

Garda: Comandantul trenului va fi un ofiþer inferior dat de Reg. Jandarmi
Pedeºtri, ajutat de un subofiþer. 

Paza se va efectua de un numãr de 24 jandarmi socotiþi câte unul de fiecare
vagon plus o rezervã, un numãr de jandarmi egal din jumãtate cu numãrul va-
goanelor.
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Jandarmii aceºtia vor însoþi vagoanele pânã la punctul terminus de predare,
care este Tighina. Se va organiza ºi o pazã suplimentarã atât cât este necesar în
locurile unde sunt colectaþi ºi în punctul de îmbarcare. 

Se vor întocmi tabele nominale în dublu exemplar, specificând pe cei îm-
barcaþi, tabele ce vor fi centralizate de comandantul trenului la plecare, din
care un exemplar se predã la punctul Tighina Inspectoratului Jandarmi Trans-
nistria, iar al doilea exemplar vizat de predare ºi primire se înainteazã Inspec-
toratului General al Jandarmeriei, ca act justificativ al executãrii transportului. 

Bagaje: Evacuabilii nu au voie a transporta ca bagaje decât atât cât poate
transporta în mod normal o persoanã.

Hrana necesarã pe timpul transportului se va procura de cei ce se evacu-
eazã, socotit la 4 zile. Pentru procurare se va interveni eventual la autoritãþile
administrative, care au primit ordinul Ministerului Af. Interne în acest sens. 

Cu acelaºi numãr s-a dat ordin ºi Reg. Jand. Pedeºtri pentru executarea
acestor operaþiuni. 

D.O.                                                                               Pentru conformitate:
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                             Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.57)

[1] Pe la mijlocul lunii august 1942, Ion Antonescu a inspectat Bucureºtiul ºi a constatat,
printre altele, urmãtoarele: „Suburbanele pline de þigani. În capitalã de asemenea mulþi þi-
gani, unii fãrã nici un rost, alþii vânzãtori de flori, vânzãtoare de porumb fiert, femei cu bi-
dinele pe umeri, cerºetori, copii vãxuitori de ghete în picioarele goale ºi murdari; la Bãnea-
sa, chiar în faþa locuinþei Domnului Mareºal, un cartier de þigani, într-o stare de murdãrie
de nedescris, atât ei, cât ºi locuinþele lor”. În consecinþã, prin ordinul nr. 2994 din 19
august 1942, se ordonã: „Toþi þiganii nomazi, acei fãrã o ocupaþie bine definitã ºi acei cu
condamnãri, vor fi adunaþi prin grija Prefecturii Poliþiei Capitalei ºi Legiunii Jandarmi Bu-
cureºti (pentru suburbane) ºi vor fi trimiºi pânã la 1 octombrie 1942 în Transnistria.
Aceeaºi dispoziþiune se va aplica ºi þiganilor aflaþi azi în lagãrul de la Jilava” (Arh.St.Bucu-
reºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.4-6).

190
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.716/1942 august 31

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei

Am onoarea a vã face cunoscut cã în conformitate cu ordinul Ministerului
Afacerilor Interne, þiganii nemobilizabili periculoºi ordinii publice vor fi eva-
cuaþi în Transnistria, începând de la data de 12 septembrie 1942. 

Evacuarea acestora se va face prin Legiunile de Jandarmi care au primit or-
dinul I.G.J. nr. 40.169 din 26 august 1942, pentru a lua contact cu poliþiile
urbane în vederea primirii þiganilor. 
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Aceºtia vor fi predaþi legiunii cu tabele nominale întocmite în dublu exemplar. 
Numãrul total al þiganilor ce urmeazã a fi predaþi de dvs., este de 4920 ºi

sunt cei prevãzuþi în tabelul numeric înaintat de dvs. Inspectoratului General
al Jandarmeriei.

Vã rugãm sã binevoiþi a da dispoziþiuni urgente poliþiilor care urmeazã a-i
preda, pentru a lua contact cu legiunile de jandarmi ºi a efectua predãrile în
timpul prevãzut în raport cu orarul trenurilor, cunoscând cã orice întârziere în
predare ar face inoperantã execuþia evacuãrii. 

Pentru aceste considerente am dat ordin ca legiunile de jandarmi sã pro-
cedeze la luarea în primire a þiganilor de la poliþii cu 24 ore înainte de ora fixa-
tã pentru îmbarcare. 

Totodatã vi se face cunoscut cã pentru hrana evacuaþilor s-a intervenit de
noi la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionãrii ca sã se dea aprobarea de a
pune la dispoziþia legiunilor de jandarmi contra cost raþiile de pâine necesare
acestor þigani pe timpul transportului. Dvs. veþi pune în vedere ca fiecare sã-ºi
procure hrana pe timp de 5 zile. 

Þiganii evacuaþi nu pot lua cu ei ca bagaje decât bagajul de mânã strict
necesar, în greutatea ce este accesibilã în mod obiºnuit unui cãlãtor. 

În ce priveºte averea lor imobilã ºi mobilã, ea se va inventaria de cãtre dvs.
ºi preda în custodie cu proces-verbal Oficiului de Românizare din oraºul
respectiv. 

Vã rugãm a da dispoziþiuni în acest sens formaþiunilor dvs. de poliþie, care
au de evacuat. 

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                              Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.55)

191
România                          Foarte Urgent
Prefectura Poliþiei Capitalei                                         Confidenþial - Personal  
Serviciul Poliþiei Administrative                                               31 august 1942
Biroul Administrativ

Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Domnului Subsecretar de Stat

Ca urmare la raportul nostru nr. 147.062 din 4 august a.c. ni s-a comunicat
de cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei cu nr. 40.169/28.VIII. a.c.,
indicându-ni-se în general normele potrivit cãrora urmeazã sã trecem la ridi-
carea ºi evacuarea þiganilor stabili, din categoria nemobilizaþi ºi nemobiliza-
bili, aflaþi pe teritoriul municipiului Bucureºti.
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În consecinþã, aceastã prefecturã a trecut la mãsurile de pregãtire a exe-
cutãrii ºi care constau în verificarea tabelelor pe teren, studierea centrelor de
colectarea ºi armonizarea acþiunilor de viitor pentru o realizare integralã a
mãsurii ordonate.

Independent de acestea, am constatat cã în adresa sus-menþionatã, a In-
spectorului General al Jandarmeriei, au rãmas neclarificate 3 probleme:

1. Cum urmeazã sã se procedeze cu averea mobilã ºi imobilã pe care o au
aceºti þigani ºi pe care, în situaþia de evacuaþi, nu o vor putea lua cu ei. Unii
dintre aceºtia sunt proprietari de terenuri sau clãdiri. Ce soluþie legalã se
poate gãsi pentru aceastã pãrãsire de bunuri?
2. Credem cã este nevoie sã se rezolve tot de minister ºi problema hrãnirii
acestor þigani pe timpul de la ridicarea lor de cãtre organele poliþieneºti ºi
pânã la predarea la locul de destinaþie. Aceasta, pentru considerentul cã
majoritatea celor în cauzã sunt lipsiþi de mijloace materiale ºi vor fi nevoiþi
sã aºtepte în capitalã 4-5 zile pânã la organizarea mijloacelor de transport,
iar alte 4-5 zile vor trebui socotite pentru drumul pânã la destinaþie. 
Deci, va fi nevoie sã se asigure materialmente hrana unei colectivitãþi de
circa 1.000 persoane, calculatã pe timp de aproximativ 10 zile. 
3. Se propune de Inspectoratul General al Jandarmeriei ca transportul aces-
tor þigani sã se facã cu trenul, afectându-se în acest scop 16 vagoane. Nu-
mãrul vagoanelor însã, cât ºi numãrul jandarmilor repartizaþi pentru pazã
este insuficient, þinându-se seama de faptul cã numãrul þiganilor care ur-
meazã sã fie evacuaþi în Transnistria se ridicã la aproximativ 1.000 persoa-
ne, la care trebuie adãugat ºi bagajul fiecãruia. Cât priveºte paza, un singur
jandarm repartizat la un vagon nu poate asigura ordinea, având în vedere
temperamentul ºi pericolul pe care-l prezintã aceºti þigani. 
În aceastã situaþie, credem cã ar fi mult mai practic ca transportul lor sã se

facã pe apã, urmând a fi îmbarcaþi de prefecturã pe un ºlep la unul din por-
turile Giurgiu sau Olteniþa. Astfel s-ar asigura mai multã securitate ºi o mai
bunã executare a mãsurilor preconizate.

Raportându-vã cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune sã ni se dea
ordine urgente de urmare. 

Prefectul Poliþiei Capitalei                                                                  Director
General N. Pãlãngeanu                                                                       Gr. Ionescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.65)
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192
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.718/1942 aug. 31

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Transnistria. Tiraspol

În conformitate cu ordinul Ministerului Afacerilor Interne, þiganii neno-
mazi (stabili), de pe teritoriul urban ºi rural al þãrii, care intrã în categoria celor
nemobilizabili ºi periculoºi ordinii publice prin antecedentele lor, vor fi evacu-
aþi în Transnistria.

Evacuarea acestora se va face cu 9 trenuri, în care scop s-a intervenit de noi
cãtre Direcþiunea Generalã C.F.R. a ne pune la dispoziþie aceste trenuri cu nu-
mãrul de vagoane necesare.

Cifra totalã a celor ce se evacueazã în prezent este de 12.497 þigani.
Predarea ºi luarea în primire a acestora se va face de Legiunea Jandarmi

Tiraspol, numai prin punctul de trecere Tighina, unde veþi lua din timp
mãsurile necesare pentru executarea acestor operaþiuni, care vor începe pe data
de 12 septembrie 1942.

Þiganii se predau cu tabele nominale de comandanþii trenurilor (fiecare tren
are un ofiþer inferior). Inspectoratul dvs. va centraliza toate aceste tabele spre a
se verifica dacã numãrul celor trecuþi corespunde cu cel ce trebuie evacuat ºi
specificat mai sus. 

În afarã de þiganii evacuaþi cu trenuri complete, unele legiuni vor evacua
direct dvs. Aceste legiuni sunt: Hotin, Tighina, Ismail ºi Cahul, însumând un
total de 285 þigani.

Dvs. veþi da instrucþiuni Legiunii Tiraspol asupra modului de primire ºi
pazã, cum ºi escortarea lor peste punctul de frontierã. Idem veþi lua înþelegere
ºi cu Guvernãmântul Transnistriei, în ceea ce priveºte plasarea lor în zonã.

Se va raporta Inspectoratului General al Jandarmeriei telefonic predarea
fiecãrui tren, iar la sfârºitul operaþiunilor se va înainta o situaþie numericã a
celor primiþi, specificându-se pe categorii: bãrbaþi, femei, copii.

Pentru supravegherea modului cum se efectueazã aceste operaþiuni de tre-
cere, dvs. veþi numi un ofiþer superior din inspectorat care va avea misiunea
de a verifica modul cum se efectueazã trecerea acestor þigani din Basarabia în
Transnistria.

Orarul trenurilor vi se va trimite de îndatã ce-l vom primi de la Direcþiunea
Generalã a C.F.R. În orice caz, primirea sã fie pregãtitã pentru data de 12
septembrie 1942.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmi                                                 ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                            Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.71)
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193
Inspectoratul General al Jandarmeriei                                                            Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Comunicat:
– Inspectorate
– Legiuni 
– Pref. Pol. Capitalei

Ordin circular nr. 40.700
din 1 septembrie 1942

Urmare la ordinul I.G.J. nr. 40169 din 26 august 1942, referitor la pregãtirea e-
vacuãrii în Transnistria a þiganilor stabili mobilizabili periculoºi ordinii publice.

Binevoiþi a cunoaºte noi dispoziþiuni în legãturã cu evacuarea ce urmeazã
a se executa. 

1. Dupã cum s-a precizat anterior, þiganii nu au voie a-ºi lua cu ei decât baga-
jul de mânã strict necesar în greutatea pe care în mod normal îl poate trans-
porta personal un cãlãtor. Restul bunurilor mobile ºi imobile se vor inven-
taria prin grija autoritãþilor administrative (pe teritoriul rural primãriile) ºi
prin poliþii pe teritoriul urban ºi lãsa în custodie cu procese-verbale orga-
nelor Centrului Naþional de Românizare din judeþul respectiv. Un exemplar
din procesul verbal se va preda þiganului cap familie ce se evacueazã.
2. Hrana pe timpul transportului atât pentru þiganii ce se evacueazã, cât ºi
pentru jandarmii ce formeazã garda se va procura în modul urmãtor: 

a) Pentru þiganii evacuabili
Se va pune în vedere fiecãruia a-ºi procura pe cât posibil hrana necesa-
rã pe timp de 5 zile. Cum însã majoritatea vor fi lipsiþi de mijloace, se
va procura pâinea necesarã tuturor acestora de legiuni. 
Inspectoratul General al Jandarmeriei a intervenit la Subsecretariatul de
Stat al Aprovizionãrii în scopul ca acesta sã dea dispoziþiuni a pune
contra cost la dispoziþie legiunilor raþiile de pâine necesarã în oraºele
unde se face îmbarcarea (raþia pe 5 zile; în afarã de Iaºi 4 zile, Chiºinãu
3 zile, Bucureºti 3 zile).
Fiecare legiune va putea procura deci, la locul unde se face îmbarcarea,
pâinea necesarã pentru totalul þiganilor ce se îmbarcã în acel punct
(oraº). Aceasta se va plãti din fondul disponibil, legiunile înaintând
I.G.J. actele pentru rambursare. 
b) Pentru jandarmii în termen
Fiecãrui jandarm i se va da hrana calculatã pe numãrul de zile câte
apreciazã ca necesar comandantul de legiune, pentru dus ºi înapoiat,
aceasta variind în raport cu distanþa de la care se face transferarea. 
Jandarmii vor avea asupra lor hrana calculatã astfel:
– Hrana rece pe numãrul de zile pânã ajunge la destinaþie. 
– Hrana în bani pe un numãr de 5 zile în plus. 
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Pentru hrana rece, legiunile vor cere de la garnizoane cutii de conserve,
iar în caz când nu vor putea obþine, atunci vor procura slãninã afumatã
ºi brânzã. 
Alocaþia este cea normalã care se plãteºte de legiune, la care se va mai
adãuga ºi un supliment de hranã de 60 (ºasezeci) lei pe zi, sumã care se
va plãti tot de legiune cu state separate care se vor înainta pentru ram-
bursare I.G.J.
c) Pentru ofiþeri ºi subofiþeri
Legiunile vor plãti anticipat misia reglementarã pentru 10 (zece) zile. 

Luaþi mãsuri în consecinþã, cunoscând cã orarul trenului vi se va comuni-
ca ulterior, evacuarea începând probabil la 12.IX. a.c.

Inspector General al Jandarmeriei                                       Serv. Jandarmeriei
General de Corp de Armatã C.Z. Vasiliu                                         C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.136)

194
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.700/1942 septembrie 1

Cãtre Regimentul Jandarmi Pedeºtri

Urmare la ordinul nr. 40169 din 28 august 1942, referitor la evacuarea þiga-
nilor nenomazi de cãtre Prefectura Poliþiei Capitalei.

Cu onoare vi se face cunoscut cã toþi aceºti þigani vor fi îmbarcaþi în trenul
E.3 (care este egal cu trenul nr. 4, cum se specificase anterior de noi).

Îmbarcarea are loc în staþia Bucureºti Mãrfuri în ziua de 12 septembrie
1942, în 16 vagoane, plecarea trenului fiind la ora 20,10. 

Orarul trenului, împreunã cu instrucþiunile pentru ofiþerul comandant al
trenului, vi se anexeazã alãturat, spre a fi predate acestuia.

Hrana pe timpul transportului atât pentru þiganii ce se evacueazã, cât ºi
pentru jandarmii ce formeazã garda, se va procura în modul urmãtor:

a) Pentru þiganii evacuabili
S-a intervenit de noi cãtre Prefectura Poliþiei Capitalei, cu acelaºi numãr,
pentru a pune în vedere fiecãruia de a-ºi procura pe cât posibil hrana nece-
sarã pentru trei zile. 
Cum însã se prevede cã marea lor majoritate nu vor dispune de mijloace,
se va procura de cãtre dvs. pentru toþi aceºtia câte trei raþii de pâine pentru
fiecare individ, pâine ce li se va preda la plecare. Aceastã  pâine se va pro-
cura contra cost de cãtre dvs., iar actele justificative se vor înainta Inspec-
toratului General al Jandarmeriei pentru rambursare. 
Totodatã I.G.J. a intervenit cu adresa nr. 40.627 din 31 august 1942 cãtre
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Subsecretariatul de Stat al Aprovizionãrei, pentru a pune la dispoziþie can-
titãþile de pâine necesare. 
b) Pentru jandarmii în termen
Fiecãrui jandarm i se va da hrana calculatã pe numãrul de zile câte se apre-
ciazã ca necesar de dvs. pentru dus ºi înapoiat. Aceasta variind însã în
raport cu distanþa de la care se face transferarea. 
Jandarmii vor avea asupra lor hrana calculatã astfel:
– Hrana rece pe numãrul de zile pânã la destinaþie. 
– Hrana în bani pe un numãr de 5 zile în plus.
Pentru hrana rece, dvs. veþi cere de la garnizoanã cutii de conserve, iar în
caz când nu veþi putea obþine, atunci veþi procura slãninã afumatã ºi brânzã. 
Alocaþia este cea normalã, care se va plãti de dvs., la care se va mai adãu-
ga un supliment de hranã de 60 (ºasezeci) lei pe zi, sumã care se va plãti
de dvs. cu state separate, care se vor înainta pentru rambursare I.G.J.
c) Pentru ofiþeri ºi subofiþeri
Li se vor plãti anticipat de dvs. misia regulamentarã pe timp de 10 (zece) zile. 

Lichidarea bunurilor
S-a fãcut cunoscut Prefecturii Poliþiei Capitalei, cu acelaºi numãr, ca toate

bunurile mobile ºi imobile ale celor evacuabili sã fie inventariate ºi predate în
custodie Oficiului Naþional de Românizare. Execuþiunea operaþiunii priveºte
pe Prefectura Poliþiei Capitalei. 

Faþã de cele de mai sus, luaþi contact cu Prefectura Poliþiei Capitalei pentru
executare. 

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                          Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.69)

195
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.700/1942 septembrie 1

Cãtre Prefectura Poliþiei Capitalei

Urmarea la adresa noastrã nr. 40.169 din 28 august 1942, referitoare la eva-
cuarea þiganilor nenomazi, am onoarea a vã face cunoscut urmãtoarele:

Toþi þiganii evacuabili vor fi îmbarcaþi în trenul E.3 (care este egal cu trenul
nr. 4 cum se specificase anterior de noi). 

Îmbarcarea are loc în staþia Bucureºti Mãrfuri în ziua de 12 septembrie
1942, în 16 vagoane, plecarea trenului fiind la orele 20,10. 

Orarul trenului se transmite în copie alãturat. 
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Se va pune în vedere de dvs. tuturor þiganilor evacuabili de a-ºi procura
hrana necesarã pe timp de 3 (trei) zile. Cum însã se prevede cã marea lor ma-
joritate nu vor dispune de mijloace, se va procura în acest caz contra cost de
Regimentul Jandarmeriei Pedeºtri raþiile de pâine necesare pentru trei zile,
pâine ce li se va preda la plecare. 

Averea mobilã ºi imobilã a celor ce urmeazã a fi îmbarcaþi pentru evacuare
trebuie inventariatã prin organele dvs. ºi predatã cu proces-verbal în custodie
Oficiului Naþional de Românizare din Bucureºti, cunoscând cã nelichidarea
acestor bunuri nu poate fi un motiv de neevacuare sau de întârzierea evacuãrii.

De cãtre noi s-au fãcut intervenþiile necesare cãtre Subsecretariatul de Stat
al Românizãrii cu nr. 40.741 din 1 septembrie 1942, pentru ca sã dea dispozi-
þiuni în acest sens. Cu acelaºi numãr s-a transmis ºi Regimentului Jandarmi Pe-
deºtri ordinul de a lua înþelegere cu dvs. în privinþa executãrii operaþiunilor. 

ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                             Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.63)

196
România 1 septembrie 1942
Prefectura Poliþiei Capitalei                                                    
Serviciul Poliþiei Administrative
Biroul Administrativ

Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Domnului Subsecretar de Stat

Avem onoarea a vã înainta odatã cu prezenta o situaþie numericã cuprinzând
þiganii stabili (bãrbaþi, femei ºi copii) aflaþi actualmente în Capitalã ºi care nu au
o ocupaþie bine definitã, ori sunt condamnaþi, recidiviºti, internaþi în lagãr etc. 

Toþi aceºtia urmeazã sã fie evacuaþi în Transnistria, în conformitate cu
ordinul dvs.

Vã rugãm sã binevoiþi a aproba ca aceºti þigani sã fie adunaþi, de la ridicarea
ºi pânã la îmbarcarea lor în tren, la urmãtoarele ºcoli evreieºti din Capitalã:

1. ªcoala evreiascã din str. Bradului nr. 19.
2. [ªcoala evreiascã din] str. Romulus nr. 55.
3. [ªcoala evreiascã din] str. Logofãt Udriºte nr. 14.
4. [ªcoala evreiascã din] str. Sft. Ion Nou nr. 9.
5. [ªcoala evreiascã din] str. Sft. Ion Nou nr. 25.
6. [ªcoala evreiascã din] str. F.C. Robescu nr. 25.
7. [ªcoala evreiascã din] str. Sfinþilor nr. 11.
De asemenea, vã rugãm a dispune sã fim anunþaþi cu cel puþin cinci zile înain-

te de îmbarcarea acestor þigani, pentru a-i putea strânge în condiþiunile cele mai
bune (adresa Inspectoratului General al Jandarmeriei nr. 40169 din 28 august a.c.). 
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Raportãm totodatã cã în tabelul alãturat sunt cuprinºi ºi þiganii din cartie-
rul „Barbã Rasã” ºi „Valea Plângerii”, a cãror evacuare în Transnistria a fost de
asemenea aprobatã de dvs., cu ordinul nr. 32.037-A din 25 august a.c. 

Prefectul Poliþiei Capitalei                                                                   Director
General Pãlãngeanu N.                                                                Grigore Ionescu

[ANEXÃ]

Prefectura Poliþiei Capitalei
Direcþiunea Poliþiei Administrative

Situaþie numericã a þiganilor fãrã ocupaþie definitã, condamnaþi, recidiviºti
etc, aflaþi în cuprinsul Capitalei ºi care urmeazã sã fie evacuaþi în Transnistria

Întocmitã la data de 29 august 1942, dupã datele comunicate de chesturi ºi servicii. 

Prefectul Poliþiei Capitalei                                                                Director
General N. Pãlãngeanu                                                                     Gr. Ionescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.66-67)

197
Inspectoratul General al Jandarmeriei                                      [septembrie 1942]
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Notã privitoare la executarea operaþiunilor de evacuare a þiganilor nenomazi
(stabili), periculoºi ordinii publice – din categoria celor nemobilizabili.

Inspect. G-l al Jandarmeriei, cu ord. nr. 40.169 din 26 august, nr. 40.700 din
1 septembrie ºi nr. 40.671 din 1 septembrie 1942, a ordonat ºi dat detaliile nece-
sare pentru efectuarea operaþiunilor de evacuare ce se vor executa, spre deose-
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ExplicaExplica þ iuniþ iuni BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii TotalTotal ObservaObserva þ iuniþ iuni

Chestura I. Galben 115 96 159 370
Chestura II. Negru 90 89 78 257 În acest numãr intrã ºi þiganii

din cartierul „Barbã Rasã”

Chestura III. Albastru 24 31 23 78 În acest numãr intrã ºi þiganii
din „Valea Plângerii”

Chestura IV. Verde 55 53 56 164
Þigani vagabonzi ºi
cerºetori, aflaþi depuºi
la Triajul Vagabonzilor

19 5 - 24

Þigani aflaþi în lagãrul
Jilava ºi cei eliberaþi
din acest lagãr

30 8 - 38

Total  GeneralTotal  General 333 282 316 931



bire de cei nomazi, cu trenul. Organizarea transporturilor trebuie sã se facã con-
form orarului stabilit de Direcþiunea Generalã C.F.R., cunoscând cã orice în-
târziere din partea vreunei Legiuni rãstoarnã întreg mersul normal al operaþiunii.

Inspectoratele, prin ofiþerii superiori ce s-a ordonat a se da, vor veghea ca
executarea tuturor operaþiunilor sã se facã la timp într-o sincronizare perfectã
între toate formaþiunile ce evacueazã. Dupã ce se vor efectua aceste transporturi,
Inspectoratele vor ordona o nouã verificare în teren, stabilind pe cei ce eventu-
al s-au sustras evacuãrii, urmând ca aceºtia sã fie trimiºi pe urma celorlalþi.

În ce priveºte pe cei care la data evacuãrii, deºi fuseserã trecuþi în tabele
pentru evacuare, se gãseau ori se gãsesc încã în prezent depuºi în diferitele pe-
nitenciare, aceºtia vor fi þinuþi în evidenþã de legiunile respective ºi de îndatã
ce se vor elibera vor fi evacuaþi direct prin serviciul de transferare în Trans-
nistria, raportând Inspectoratului General al Jandarmeriei pentru a se putea þi-
ne la curent datele celor ce au fost evacuaþi.

În acest sens I.G.J. a dat ordin circular nr... din... ce se va primi.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.134)

198
Inspectoratul General al Jandarmeriei                                      [septembrie 1942]
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Notã privitoare la evacuarea þiganilor nomazi

În conformitate cu ord. nr. 2383 din 22 iulie 1942, al Cabinetului
Subsecret. de Stat Poliþie din Ministerul Af[acerilor] Interne, s-a procedat la o
triere a þiganilor nenomazi (stabili) recenzaþi la 25 mai 1942, conform ordinu-
lui nr. 33911 din 17 mai 1942, al aceluiaºi departament.

Situaþia actualei trieri, faþã de numãrul recenzat anterior, se prezintã astfel:
– Recenzat la 25.V. pe terit. urban ºi rural.........................31.438
– Se propune pentru evacuarea cu primul lot 

dintre cei mai periculoºi ºi indizerabili ºi 
care sunt nemobilizabili..................................................12.497

– Rãmas pentru evacuare în reprizele urmãtoare..............18.941
Studiindu-se posibilitatea evacuãrii în Transnistria a acestui prim eºalon

compus din 12.497 þigani, s-a ajuns la urmãtorul calcul.
– Evacuarea se poate face cu 9 trenuri, folosindu-se un numãr de 316 va-

goane ºi o gardã de 9 ofiþeri, 9 subofiþeri ºi 476 trupã, afarã de legiunea Hotin,
Tighina ºi Ismail care evacueazã cu vagoane direct în Transnistria.

– Orarul trenurilor este cel anexat în tabel, arãtându-se ºi compunerea, cât
ºi numãrul celor ce se îmbarcã.

Cifra celor ce se evacueazã pe judeþe este arãtatã în tabelul anexã, iar
afluirea trenurilor se aratã în schiþa ce însoþeºte lucrarea[1] .
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Inspectoratul General al Jandarmeriei Secret
Serviciul Jandarmeriei 
Nr. 40.801/1942 septembrie 2                                                                           

Cãtre Prefectura Poliþiei Capitalei

La nr.  167.813/1942, cãtre Ministerul Afacerilor Interne.
Avem onoarea a comunica:
1. Cu nr. 40.700 din 1 septembrie a.c., Inspectoratul General al Jandarme-
riei a comunicat domniei voastre modul cum se va proceda la primirea ºi
predarea averii mobile ºi imobile ce aparþine þiganilor ce se evacueazã, cum
ºi asupra mãsurilor de hrãnire pe timpul transportului.
2. Din orarul de transport, ce s-a înaintat dvs., se constatã cã transportul se
efectueazã în ziua de 12 septembrie crt. ºi durata transportului de la Bucu-
reºti la Tiraspol este de 1 (una) zi.
3. Pentru paza pe timpul transportului, Inspectoratul General al Jandarme-
riei a stabilit 1 jandarm de fiecare vagon, plus o rezervã de întãrire ºi schimb
egalã cu 1/2 din efectivul total.
Dacã însã domnia voast- socotiþi cã pentru paza vagoanelor destinate dvs.
acest efectiv nu este suficient, el poate fi mãrit cu încã 16 jandarmi, adicã
1 jandarm în plus de fiecare vagon. Þinem însã a preciza cã un efectiv de
pazã mai mare ar depãºi posibilitãþile de platã a indemnitãþii suplimentare
de misie ce trebuie sã se plãteascã.
4. Numãrul de vagoane puse la dispoziþia dvs. este rezultat din efectivul ce
ni s-a comunicat în situaþiile numerice întocmite chiar de prefectura Poli-
þiei ºi care cuprind 650 persoane.

Am intervenit la regia autonomã C.F.R. cerând un plus de vagoane, care se
vor putea aproba numai dacã tonajul trenului format va permite.

Vã vom comunica la timp rezultatul acestor intervenþiuni.

Inspectoratul General al Jandarmeriei                               ªeful Serv. Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu                                                               Colonel C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.68-69)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 40.805/1942 sept.2

Cãtre Direcþiunea Generalã C.F.R.
Direcþia Miºcãrii

Urmare la adresa noastrã nr. 40.673 din 1 septembrie 1942, referitoare la
formarea trenurilor pentru evacuarea þiganilor.

Am onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã se facã urmãtoarele recti-
ficãri ºi adãugiri în compunerea unor trenuri ºi anume:

1. Trenul nr. E.3, cu plecarea din Bucureºti Sud la 12 sept. orele 20.10, sã
se formeze în Bucureºti cu 42 vagoane de marfã în loc de 34, adicã un plus
de 8 vag., astfel cã totalul trenului va fi de 60 vagoane.
2. Trenul nr. E.6 Alba Iulia-Tighina, care se forma în Alba Iulia cu 11 vag.,
se va forma numai cu 9 vag. Diferenþa de 2 vag. se va ataºa la Orãºtie la tr.
E.9 (tr. nr. 7), care circulã pe distanþa Deva-Alba Iulia-Thigina, cu plecarea
din Deva în 15.9, orele 21.
3. La trenul E.11 sã se prevadã în compunerea trenului în staþia Bulgãrica 3
vag. în loc de 2, cât a fost dat iniþial.
4. La trenul E.7 Iaºi-Tighina sã se prevadã 8 vag. în loc de 5, câte fuseserã
prevãzute iniþial.

Vã rugãm sã binevoiþi a face rectificãrile necesare dând dispoziþiuni staþiilor în
cauzã.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C-tin Tobescu                                                          Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.51)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.924/1942 septembrie 3

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Transnistria, Tiraspol

Urmare la ordinul nr. 40.718 din 31 august 1942.
Dupã cum s-a specificat în ordinul amintit, evacuarea þiganilor nenomazi

începe în ziua de 12 septembrie 1942. 



Pentru a se putea cunoaºte de dvs. ºi urmãri primirea tuturor acestora, se
transmite mai jos modul cum ei se evacueazã:

1. Trenul nr. E.3 Bucureºti-Tighina, pleacã din Bucureºti la 12.IX. ora 20.10
ºi soseºte în Tighina la 13.IX. ora 23.42, cu 1922 þigani. 
2. Trenul nr. E.4 Piteºti-Tighina, pleacã din Piteºti la 12.IX. ora 8.45 ºi
soseºte în Tighina la 13.IX. ora 15.21, cu 1544 þigani[1]. 
3. Trenul nr. E.5 Timiºoara-Tighina, pleacã din Timiºoara la 13.IX. ora 9.00
ºi soseºte în Tighina la 15.IX. ora 13.58, cu 1624 þigani. 
4. Trenul nr. E.6 Alba Iulia-Tighina, pleacã din Alba Iulia la 13.IX. ora 8.00
ºi soseºte în Tighina la 15.IX. ora 2.58, cu 845 þigani.
5. Trenul nr. E.7 Iaºi-Tighina, pleacã din Iaºi la 14.IX. ora 22.55 ºi soseºte
în Tighina la 15.IX. ora 8.56, cu 1681 þigani.
6. Trenul nr. E.8 Tr. Severin-Tighina, pleacã din Tr. Severin la 14.IX. ora
18.40 ºi soseºte în Tighina la 16.IX. ora 13.58, cu 1530 þigani.
7. Trenul nr. E.9 Deva-Tighina, pleacã din Deva la 15.IX. ora 21.00 ºi soseºte
în Tighina la 17.IX. ora 20.34, cu 1424 þigani.
8. Trenul nr. E.10 Constanþa-Tighina, pleacã din Constanþa la 15.IX. ora
10.00 ºi soseºte în Tighina la 16.IX. ora 12.31, cu 857 þigani.
9. Trenul nr. E.11 Chiºinãu-Tighina, pleacã din Chiºinãu la 16.IX. ora 10 ºi
soseºte în Tighina la 16.IX. ora 12.38, cu 821 þigani[2].
10. În afarã de aceste trenuri mai sunt urmãtoarele legiuni care vor evacua
direct ºi anume:

– Legiunea Hotin 33 þigani. 
– Legiunea Ismail 96 þigani. 
– Legiunea Tighina 130 þigani[3]. 

Totalul deci, al celor ce urmeazã a fi evacuaþi, se ridicã la 12.507 þigani,
deci cu o diferenþã în plus de 10 persoane faþã de cifra comunicatã dvs. cu or-
dinul nr. 40.718/1942, diferenþã care provine din unele modificãri survenite
între timp la legiuni.

Luaþi mãsuri pentru ca Inspectoratul dvs. prin Legiunea Tiraspol sã facã fa-
þã tuturor acestor primiri, ca operaþiunile sã se desfãºoare în mod normal.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                             Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.70)

[1] În realitate, trenul a fost încãrcat cu 1728 de romi (cf. Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul
General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.308).
[2] În afara garniturilor de tren menþionate aici, mai existau alte douã, E.1 ºi E.2, care
transportau evrei: E.1 conþinea 1474 persoane, iar E.2 – 611 persoane (cf. Arh.St.Bucureºti,
Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.86). Aceleaºi informaþii în ce pri-
veºte numãrul trenului, destinaþia ºi efectivele de þigani deportaþi la fila 132.
[3] Pentru tabelul nominal cu romii nemobilizabili din raza Legiunii de Jandarmi Tighina
propuºi pentru evacuare vezi Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos.
126/1942, f.171-173. Pentru aceeaºi acþiune au mai fost propuºi alþi 94 romi mobilizabili
(27 bãrbaþi, 22 femei ºi 45 copii). Lista nominalã în Ibidem, f.175-176.
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Secret

Telegramã Cifratã

Prefectura Judeþului Timiº-Torontal, Arad, Severin, Mehedinþi, Gorj, Dolj,
Romanaþi, Vâlcea, Olt, Alba, Cluj-Turda, Sibiu, Tr. Mare, Fãgãraº, Hunedoara,
Tr. Micã, Braºov, Muscel, Argeº, Teleorman, Dâmboviþa, Vlaºca, Ilfov, Prahova,
Buzãu, Constanþa, Tulcea, Ialomiþa, Brãila, Covurului, Putna, Dorohoi, Storo-
jineþ, Hotin, Iaºi, Botoºani, Baia, Neamþ, Bacãu, Vaslui, Roman, Fãlciu, Lãpuº-
na, Bãlþi, Cahul, Ismail, Tighina.

Luaþi legãtura cu legiunea de jandarmi respectivã ºi puneþi imediat la dis-
poziþia sa, contra cost, de la primãriile respective, numãrul de pâini necesare
þiganilor ce se evacueazã, socotind cinci raþii de pâine de om. 

Prezentul ordin þine loc de justificarea pâinilor distribuite.
Urmeazã ordin detaliat.

Subsecretariatul de Stat al Aprovizionãrii                                           Nr.  429
Secretar General                                                                              3 sept. 1942
Int. col. N. Bârjovanu

[ANEXA 1]

Notã privind calculul referitor la indemnizaþiile cerute în legãturã cu eva-
cuarea evreilor ºi þiganilor nenomazi.

Pentru þigani 62.485 raþii pâine x cu 7.50 lei = 468.637 
Misie ofiþeri 12 x 10 x 900 lei = 108.000
Misie subofiþeri 29 x 10 x 600 lei = 174.000
Trupã 600 x 60 (plus hrana) =   39.600
Se mai adaugã eventualele cheltuieli de transport ºi diverse  = 100.000
Total general  = 890.237

[ANEXA 2]

Prefectul General al Jandarmeriei 
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Tabel. Indicarea localitãþilor unde urmeazã a se pune la dispoziþie legiunilor
de jandarmi pâinea necesarã pentru þiganii ce se evacueazã
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Se certificã de noi prezentul tabel. 
ªeful Serviciului Jandarmeriei
Colonel C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.42-45)
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1 Timiºoara Timiºoara 410 2.050
2 Arad Arad 149 745
3 Turnu Severin Lugoj 93 465
4 Turnu Severin Caransebeº 84 420
5 Turnu Severin B[ãile] Herculane 23 115
6 Turnu Severin Orºova 208 1.040
7 Mehedinþi Tr. Severin 523 2.615
8 Gorj Trg. Jiu 229 1.145
9 Dolj Craiova 874 4.370

10 Romanaþi Caracal 376 1.880
11 Vâlcea Râmnicu Vâlcea 45 255
12 Olt Slatina 140 700
13 Alba Alba Iulia 621 3.105
14 Cluj-Turda Turda 370 1.850
15 Sibiu Sibiu 195 975
16 Tr. Mare Sighiºoara 277 1.385
17 Tr. Mare Mediaº 39 195
18 Fãgãraº Fãgãraº 134 670
19 Hunedoara Deva 179 895
20 Tr. Micã Blaj 48 240
21 Braºov Braºov 9 45
22 Muscel C[âmpu]lung 44 220
23 Argeº Piteºti 1.087 5.435
24 Teleorman Tr. Mãgurele 349 1.745
25 Dâmboviþa Târgoviºte 108 540
26 Vlaºca Giurgiu 274 1.370
27 Ilfov Bucureºti 1.341 6.705
28 Prahova Ploieºti 92 460
29 Buzãu Buzãu 100 500
30 Constanþa Constanþa 525 2.625
31 Tulcea Tulcea 111 555
32 Ialomiþa Cãlãraºi 386 1.930
33 Brãila Brãila 137 685
34 Covurului Galaþi 99 495
35 Putna Focºani 179 895
36 Dorohoi Dorohoi 161 805
37 Storojineþ Storojineþ 64 320
38 Hotin Hotin 33 165
39 Iaºi Iaºi 255 1.275
40 Botoºani Botoºani 215 1.075
41 Baia Fãlticeni 317 1.585
42 Neamþ P. Neamþ 70 350
43 Bacãu Bacãu 139 695
44 Vaslui Vaslui 58 290
45 Roman Roman 129 645
46 Fãlciu Huºi 151 755
47 Lãpuºna Chiºinãu 590 2.950
48 Bãlþi Bãlþi 114 570
49 Cahul Cahul 117 585
50 Ismail Ismail 96 480
51 Tighina Tighina 130 650

Total General 12.497 62.485
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Preºedinþia Consiliului de Miniºtri
Subsecretariatul de Stat al Românizãrii, 
Colonizãrii ºi Inventarului. 
Centrul Naþional de Românizare
Serviciul Secretariatului      

D-lui Administrator General al bunurilor intrate în patrimoniul statului
din judeþul ............................

Din motive de siguranþã, Ministerul Afacerilor Interne a hotãrât evacuarea
în Transnistria a unui numãr de 12.497 þigani nenomazi stabiliþi pe întreg teri-
toriul urban ºi rural al þãrii. 

Data la care este hotãrâtã aceastã evacuare fiind foarte apropiatã, cei vizaþi
de mãsura guvernului nu vor avea timp suficient pentru lichidarea bunurilor
lor mobile ºi imobile. Ca atare, toate aceste bunuri urmeazã a fi preluate de
C.F.R. ºi predate în custodia organelor noastre.

Statutul juridic al acestor bunuri este acela stabilit de Legea nr. 315 din 30
ianuarie 1942 („Monitorul Oficial” nr. 26, [p.I], din 31 ianuarie 1942) pentru
bunurile pãrãsite ºi formele de preluare, administrarea ºi lichidarea acestor
bunuri se vor face dupã normele acolo prevãzute cu urmãtoarele derogãri, im-
puse de urgenþa executãrii mãsurii luate de Guvern ºi de caracterul ei. 

Acolo unde avem administratori giranþi, preluarea bunurilor se va face de
aceste organe. În comunele rurale, ca ºi în toate localitãþile unde nu avem or-
gane de ale noaste, aceastã operaþiune se va face de cãtre primari sau notari cu
proces-verbal încheiat în numãrul legal de exemplare ºi inventar de descrierea
ºi starea bunurilor. 

Cum localitãþile unde se gãsesc aceste bunuri nu ne sunt cunoscute, vã
rugãm sã daþi imediat dispoziþiuni – acolo unde este cazul telegrafic sau telefo-
nic – ca primarii sau notarii în comunele rurale ºi administratorii giranþi acolo
unde sunt, ca reprezentanþi ai Centrului Naþional de Românizare[1], la cererea
organelor de poliþie, sã procedeze la luarea în primire cu paza formelor legale
a bunurilor ce le vor fi indicate ºi care vor fi date în custodia sau administraþia
unor oameni corecþi ºi de încredere. 

Dupã centralizarea tuturor acestor procese-verbale, din care ne veþi înainta,
pentru Direcþiunea Bunurilor ºi Direcþiunea Inventarului, exemplarele necesare,
ne veþi propune mãsurile indicate pentru administrarea sau lichidarea lor. 

Nu trebuie sã disparã, sã se înstrãineze sau sã scape vigilenþei celor dele-
gaþi de dvs. nici unul din aceste bunuri. 

Termenul fixat pentru evacuarea în Transnistria a celor vizaþi fiind ziua de
12 septembrie a.c., vã rugãm sã luaþi mãsuri ca dispoziþiunile dvs. sã ajungã în
timp util, astfel ca preluarea bunurilor sã se poatã efectua la timp, nelãsând
celor interesaþi rãgaz de dosire sau înstrãinare. 
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Urgent. Confidenþial
Strict Secret 

4 septembrie 1942



Ne folosim de acest prilej pentru a vã ruga sã luaþi mãsuri similare pentru
identificarea ºi preluarea tuturor bunurilor rãmase fãrã stãpân. 

Vã rugãm sã ne confirmaþi data primirii acestei circulare[2].

Director General
Cardaº

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.10-11)

[1] Prin Decretul-lege nr. 1216 s-a înfiinþat din 3 mai 1941 Centrul Naþional de Româniza-
re, reorganizat apoi prin Decretul-lege nr. 179 din 6 martie 1942, prin trecerea în subor -
dinea Subsecretariatului de Stat al Românizãrii, Colonizãrii ºi Inventarului. Scopul prin-
cipal al acestui centru a fost de administrare ºi revânzare în special a bunurilor evreieºti. 
[2] Ordinul telegrafic cifrat a fost trimis la 7 septembrie 1942.
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Direcþia Generalã a Poliþiei
Serviciul Radio. Radiotelegramã
Transmisã din Iaºi, nr. 1810, cuvinte 75, septembrie 4, ora 16,55
Primitã la Bucureºti, septembrie 4, ora 22,48

Direcþiunea Generalã a Poliþiei Bucureºti

Cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a dispune sã ni se comunice urgent
mãsurile ce urmeazã a fi luate faþã de þiganii din Tg. Frumos, unde se gãsesc
un numãr de 535, dintre care 100 intrã în dispoziþiunile ordinului de evacuare
în Transnistria, întrucât în ordinul primit de Legiunea de Jandarmi Iaºi se pre-
vãd numai 6 vagoane pentru cei 238 þigani din Iaºi.

Chestor Leahu                                                                             Nr.  of.15.017 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.257)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei                                                           Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
Nr. 40.543/1942 septembrie 5

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Subsecretariatului de Stat

La ord. dvs. nr. 3017 din 18 august 1942, cu care se trimitea în copie 2 note
informative ale M. St. Major, cerându-se totodatã a se raporta condiþiile în care
au fost evacuaþi þiganii în Transnistria.
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Am onoarea a vã raporta urmãtoarele:
1. Toþi þiganii nomazi, fãrã excepþie, au fost evacuaþi în Transnistria din or-
dinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri. 
Între aceºtia au fost foarte puþin mobilizabili, dar aceºtia nu au putut fi
excluºi operaþiunii, deoarece trãiesc în sãlaºe, de care nu se puteau ºi nu
voiau a se despãrþi, iar în cazul când ar fi fost lãsate totuºi familiile vreunuia
dintre aceºtia, ele nu ºi-ar fi putut câºtiga existenþa, despãrþite de sãlaº. 
Aceeaºi situaþie ºi a unora dintre þiganii nomazi care se gãseau mobilizaþi,
dar ale cãror familii trãind în sãlaº nu au vroit a se despãrþi de aceºtia, ºi ca
urmare au fost evacuate cu sãlaºul respectiv. 
2. Evacuarea acestor þigani nomazi – cãci numai aceºtia s-au evacuat pânã
în prezent –, nu putea fi anunþatã din timp, pentru cã în acest fel au fost
ordinele, sã nu li se comunice nici unde merg, ceea ce de altminteri nici nu
era necesar, ei neavând domiciliu stabil ºi avere imobilã de lãsat. 
Acest lucru nu ar fi fost posibil nici când se vor evacua cei stabili periculoºi
ordinii publice, pentru cã în acest caz ar dispare fãrã sã-i mai putem prinde. 
3. Tot ce gãsim sustras acestor evacuãri – nu rãtãciþi cum se susþine –, se
trimit pe urma celorlalþi în Transnistria.
4. Peste Nistru, cei evacuaþi trebuie sã munceascã pentru a-ºi câºtiga exis-
tenþa, fãrã a aºtepta ca statul sã le asigure în permanenþã hrana. 
5. Inspectoratul General al Jandarmeriei, apreciind însã cã familiile celor ca-
re la data evacuãrii se gãseau mobilizaþi meritã a li se crea o situaþie excep-
þionalã faþã de restul þiganilor nomazi evacuaþi, a dispus ca prin Inspecto-
ratul Jandarmi Transnistria sã se stabileascã care sunt aceste familii ºi în ca-
zul când ele consimt sã fie adunate ºi colonizate în mod deosebit. 
Se înþelege prin aceasta a li se crea avantaje materiale – pãmânt, casã, posi-

bilitãþi de muncã –, care sã-i punã într-o situaþie mai bunã decât au avut-o
înaintea evacuãrii, aducându-se în acest mod ºi o recunoaºtere din partea sta-
tului pentru serviciile prestate de unii dintre þiganii pe front. 

Operaþiunea aceasta este în curs de executare. 
Faþã de cele raportate, vã rugãm sã binevoiþi a dispune sã se comunice M.

St. Major cele ce veþi crede necesar în sensul raportului de faþã[1]. 

Inspector General al Jandarmeriei                     ªeful Serviciului Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu                                                     Colonel C-tin Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.6)

[1] O informare similarã, sub nr. 41.826, a fost trimisã ºi Marelui Stat Major, secþia II
(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.1-3).
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 41.096/6 sept. 1942

Cãtre Legiunea Jandarmi C.F.R. Bucureºti

Binevoiþi a cunoaºte cã începând din 8 septembrie 1942 vor circula pe dis-
tanþele ce se aratã, un numãr de 2 trenuri cu evreii evacuaþi ºi un numãr de 9
trenuri cu þiganii ce se evacueazã. Evacuarea se face prin îngrijirea Inspectora-
tului General al Jandarmeriei.

Luaþi imediat mãsuri ca toate posturile jandarmi C.F.R. de pe traseele pe
care circulã aceste trenuri sã concure în mod efectiv cu legiunile de jandarmi
atât la pregãtirea îmbarcãrii, cât ºi în ceea ce priveºte paza pe timpul staþio-
nãrii, ataºarea vagoanelor pe traseu conform orarului stabilit de Direcþiunea
Generalã C.F.R.

Vi se anexeazã orarul tuturor celor 11 trenuri spre a lua mãsuri în consecinþã.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                          Cãpitan N. Diaconescu
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România
Preºedinþia Consiliului de Miniºtri
Institutul Central de Statisticã
Nr. 084.891/7 septembrie 1942

Domniei Sale
Domnului Mareºal Ion Antonescu
Conducãtorul Statului

Referat

La ordinul Domniei Voastre nr. 7918 c.c./1942 ºi urmare la raportul nostru
nr. 55.454/1942, avem onoare a vã prezenta o analizã statisticã a situaþiei popu-
laþiei þigãneºti din þara noastrã în actualele ei frontiere, pe baza rezultatelor
recensãmântului general al populaþiei din 1930[1]. Am arãtat în raportul
amintit imposibilitatea în care ne gãsim de a vã prezenta date recente[2], pre-
cum ºi motivele pentru care rezultatele din 1930 sunt totuºi dãtãtoare de
seamã asupra problemei, mai ales dacã avem în vedere, odatã cu trecerea tim-
pului, tendinþa tot mai accentuatã a acestui grup etnic de a se dispersa ºi topi
în masa populaþiei majoritare. Bineînþeles însã cã de îndatã ce vom obþine
rezultate noi, privitoare la situaþia din 1941, vom avea grija de a vi le prezen-
ta cât mai neîntârziat.

Materialul documentar pe care se sprijinã referatul de faþã, ºi care se anex-
eazã, este compus dintr-o serie de 9 grafice ºi un numãr de 12 tablouri statis-
tice, din care 7 privesc situaþia populaþiei þigãneºti aflate în 1930 pe teritoriul
actual al României, iar restul de 5 tablouri oferã date comparative asupra nu-
mãrului þiganilor la 1893*[3] faþã de cele obþinute de recensãmântul general
din 1930 pe teritoriul istoric al celor 3 provincii de dincolo de Carpaþi, adicã
Transilvania, Banatul ºi Criºana-Maramureº.

A. Situaþia numericã a þiganilor în 1930 pe teritoriul actual al þãrii

Repartiþia þiganilor pe provincii ºi medii. Cu rezervele fãcute în referatul
precedent asupra cifrei reale a þiganilor ºi imposibilitãþilor de ordin material,
social ºi psihologic de a o determina exact, precizãm cã în 1930, pe suprafaþa
României Mari, s-au înregistrat la recensãmânt 262.501 þigani în total. Cifra
ceasta s-a redus însã prin pierderile teritoriale din 1940, cãtre Ungaria ºi
Bulgaria, cu 53.801 þigani, câþi se aflau în 1930 în judeþele ocupate de aceste
douã state[4]. Au mai rãmas deci pe teritoriul actual – fãrã a se þine seamã de
eventualele deplasãri interioare de populaþie ºi miºcarea naturalã a populaþiei
– un numãr de 208.700 þigani. Þiganii, prin soarta lor istoricã ºi natura ocu-
paþiei lor, pãstreazã încã o accentuatã predilecþie ruralã, aºa încât, din acest
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* Dupã Rezultatele recensãmântului þiganilor din 31 ianuarie 1893, Budapesta, 1893.



total de 208.700, marea lor majoritate, 176.370 sau 84,5%, trãia în satele þãrii
ºi numai 32.330, sau 15,5%, în oraºe. Totuºi, în ceea ce priveºte proporþia lor
faþã de totalul populaþiei respective, diferenþa între cele douã medii este mai
puþin accentuatã, de vreme ce procentul lor este 1,0% la oraºe ºi de 1,4% în
mediul rural, procent de altfel identic cu cel deþinut de þigani în sânul întregii
populaþii a þãrii (graficul I).

Ca valoare absolutã, provincia cu cel mai mare numãr de þigani este
Muntenia, 71.784, care se remarcã ºi prin cei 16.711 þigani din oraºele sale,
cifrã cu mult superioarã oraºelor din oricare altã provincie ºi care reprezintã
mai mult de jumãtate, 51,7%, din totalul þiganilor trãind în toate oraºele þãrii.
Cifre absolute importante de þigani mai dau: Transilvania (37.055), Moldova
(32.194), Oltenia (22.239) ºi Banatul (17.919), restul celorlalte 4 provincii la un
loc neînsemnând decât 27.509 þigani (graficul II).

Deºi Muntenia apare cu cel mai ridicat numãr de þigani, aceastã provincie
se aºeazã numai în locul al treilea în ceea ce priveºte proporþia lor faþã de totalul
populaþiei, 1,8%, fiind depãºitã de Transilvania cu 2,3% ºi de Banat cu 1,9% þi-
gani. Urmeazã Oltenia cu 1,5%, Moldova ºi Criºana cu aceeaºi proporþie de 1,3%
þigani, celelalte provincii având mai puþin de 1,0% þigani, proporþia cea mai
scãzutã întâlnindu-se în Bucovina (0,3%). Considerând în sfârºit (graficul III)
proporþiile pe medii, se observã cã singura excepþie o face Oltenia, care nu
numai cã dã cea mai mare proporþie 2,2% de þigani în mediul urban, dar, spre
deosebire de toate celelalte provincii, în aceastã provincie procentul þiganilor în
sânul populaþiei orãºeneºti este mult mai ridicat decât în mediul rural.

Dificultãþile înregistrãrii statistice a þiganilor . Încercând acum o grupare a
provinciilor dupã proporþia þiganilor faþã de totalul populaþiei lor, vom remarca
trei mari regiuni caracteristice, ºi anume: a) provinciile de dincolo de Carpaþi,
în special Transilvania ºi Banatul, în care procentul þiganilor este cel mai ridi-
cat, b) Vechiul Regat, în care acest procent este mijlociu ºi, în sfârºit, c) Basara-
bia ºi Bucovina, unde proporþia lor este minimã.

S-ar putea susþine cã aceste trepte deosebite de importanþã numericã a
þiganilor în cele trei grupe de provincii sã fie expresia evoluþiei istorice dis-
tincte a acestor provincii pânã la înfãptuirea României Mari, cu ceea ce a adus
ca specific în structura populaþiilor respective aceastã evoluþie istoricã, prin
graniþele puse în calea deplasãrilor normale de populaþie. Este însã foarte pro-
babil cã proporþia mai ridicatã de þigani, înregistratã în 1930, în provinciile de
peste munþi, se datoreºte într-o mãsurã foarte mare unui fenomen de segregare,
de identificare ºi izolare mai riguroasã a þiganilor în sânul populaþiei provinci-
ilor. Intensitatea luptelor naþionale duse, solidaritatea de grup etnic ºi consti-
tuirea unei conºtiinþe naþionale intransigente, au fãcut ca noþiunea de neam sã
aibã un conþinut bine definit, iar apartenenþa la un anumit grup etnic sã fie cu
mai multã stricteþe reglementatã, sã aparã ca o stare bine precizatã, de notori-
etate publicã. Atât românii, cât ºi minoritãþile importante de dincolo de Car-
paþi constituiau grupuri etnice bine delimitate ºi relativ impenetrabile pentru
celelalte populaþiuni alogene. „Valah puturos” era desigur o insultã, dar pen-
tru membrii conºtienþi ai grupului constituia o calitate plinã de demnitate ce
nu putea fi acordatã oricãrui nou venit. Din aceste motive, la care se adaugã o
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condiþie socialã inferioarã, au fãcut ca þiganii sã fie mult mai riguros izolaþi de
masa celorlalte neamuri, ceea ce a dus, cu prilejul recensãmântului din 1930,
la o mai exactã înregistrare a lor.

Nu tot aºa se prezintã situaþia cu Vechiul Regat, unde robirea þiganilor pe
moºiile boiereºti ºi mãnãstireºti, îndelunga lor convieþuire cu românii iobagi pe
aceleaºi moºii, standardul de viaþã redus ºi relativ apropiat al ambelor categorii,
inexistenþa acelor lupte cu caracter de afirmare naþionalã, ortodoxia lor, formalã,
rãspândirea ulterioarã a þiganilor, dupã dezrobire, de-a lungul satelor ca posesori
a câtorva meserii primitive indispensabile activitãþii agricole a pãturii þãrãneºti,
împroprietãrirea lor la rând cu românii – toate acestea au avut drept rezultat o
atenuare a repulsiunii românilor pentru aceastã populaþie strãinã de neamul lor,
au dus în unele locuri la un amestec de populaþie, au permis o camuflare sau
pierdere a þiganilor în masa populaþiei majoritare, care i-a acceptat, prin acea
excepþionalã omenie, caracteristicã poporului nostru, care îl face ca ºi termenul
peiorativ de „þigan” sã-l acorde cu rezervã ºi ezitare, mai curând la mânie, spre
a sancþiona o comportare, decât spre a caracteriza o condiþiune bio-etnicã realã,
adicã de a indica pe adevãratul þigan. Se înþelege deci pricinile pentru care la
recensãmântul din 1930, în Vechiul Regat, nu se poate afirma categoric cã toþi
þiganii au fost înregistraþi. Este sigur cã cifra lor este mai mare, iar împreunã cu
cea a locuitorilor cu amestec de sânge þigãnesc încã mult mai ridicatã. Pentru a
putea determina satisfãcãtor regiunile contaminate, cifra probabilã, precum ºi
intensitatea amestecului sângelui þigãnesc în populaþia noastrã, ar trebui pornitã
o vastã ºi îndelungatã anchetã care sã punã la contribuþie: sursele istorice, datele
numerice existente ºi o laborioasã serie de cercetãri antropologice ºi serologice
pe teren. Bineînþeles, consideraþiunile de mai sus privesc pe þiganii sedentari,
fixaþi locului, ºi nu sunt valabile pentru þiganii nomazi, al cãror numãr – deºi
cuprins în totalurile date – ne este necunoscut. În orice caz, numãrul þiganilor
nomazi este cu mult inferior celorlalþi, însã deplasãrile lor continue ºi „pitores-
cul” lor îi fac sã aparã mai numeroºi decât sunt în realitate.

Repartiþia þiganilor pe judeþe ºi plãºi. Revenind la repartiþia lor teritorialã în
1930, vom observa cã judeþul cu cea mai mare proporþie de þigani (5,0%) este
Târnava Micã. În cadrul României Mari mai existau alte douã judeþe, acum rã-
mase dincolo de graniþã, cu procente ridicate de populaþie þigãneascã: Nãsãud
(4,1%) ºi Mureº (3,9%). În tot restul þãrii proporþia þiganilor este sub 3,0%.
Dintre cele 60 judeþe actuale ale þãrii, un numãr de 15 acuzã totuºi procente
însemnate, între 2,0% ºi 2,9%, de þigani (graficul IV). Aceste 15 judeþe pot fi
împãrþite în patru regiuni distincte, ºi anume:

a) podiºul Moldovei ºi valea Siretului, pe cursul sãu mijlociu ºi inferior, cu
judeþele Roman, Vaslui, Tutova ºi Tecuci, la care se poate adãuga ºi judeþul
Râmnicu Sãrat (în care proporþia þiganilor este ridicatã din pricina unei sin-
gure plãºi „Muntele”, cu 6,0% þigani),
b) mijlocul Munteniei, cuprins între vãile rãurilor Argeº, Dâmboviþa ºi Ialo-
miþa, de la izvoare ºi pânã la vãrsarea lor, cu judeþele Muscel, Dâmboviþa,
Vlaºca ºi Ialomiþa, la care trebuie adãugat de fapt ºi Ilfovul (în care proporþia
þiganilor apare redusã din pricina marei mase de populaþie concentratã în
Bucureºti),
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c) platoul Transilvaniei, cu valea Oltului, Târnavelor, Mureºului ºi cursul
superior al Someºului Mic (ºi Someºul Mare pentru teritoriul ocupat de
Ungaria), cu judeþele Fãgãraº, Sibiu, Târnava Mare (ºi Târnava Micã despre
care s-a vorbit mai sus) ºi Cluj-Turda,
d) în sfârºit, a patra regiune este constituitã din zonã muntoasã a Banatului
ºi cuprinde judeþele Severin ºi Caraº.
Pãstrând totuºi aceeaºi distribuþie regionalã, amãnuntele ºi mai ales varia-

þia de intensitate a proporþiei þiganilor se precizeazã dacã coborâm la dimen-
siunea plãºii (graficul V). În graniþele actuale ale României se gãseau în 1930
un numãr de 72 plãºi[5], având o proporþie de cel puþin 2,0% þigani, din care
30 plãºi chiar între 3,0% ºi 6,6%, faþã de totalul populaþiei rurale a acestor
plãºi. Acestea ultime, cu denumirea ºi întinderea lor teritorialã din 1930, sunt:

Rãspândirea pe sate. În afarã de stabilirea cifrei totale exacte a þiganilor,
problema cea mai dificilã, în cadrul unei politici de populaþie, este extrema lor
dispersiune în mediul nostru rural. În 1930 au fost înregistraþi þigani, în numãr
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N r .N r . Plasa (rural)Plasa (rural) JudeJude þu lþu l %  %  þ iganiþ igani

1 Diciosânmartin Târ. Micã 6,6
2 Titu Dâmboviþa 5,9
3 Dumbrãveni Târ. Micã 5,8
4 Bocºa-Montanã Caraº 5,4
5 Sãrmãºel* Cluj 5,1
6 Sãruleºti Ilfov 5,1
7 Vlahuþã Tutova 5,1
8 Câmpia Turzii Turda 4,9
9 Bozovici Caraº 4,7

10 Homocea Tecuci 4,6
11 Bãneasa Ilfov 4,3
12 Iernut Târ. Micã 4,2
13 Orãºtie Hunedoara 3,7
14 ªtefan cel Mare Vaslui 3,7
15 Blaj Târ. Micã 3,6
16 Filipeºti Prahova 3,6
17 Mociu** Cluj 3,6
18 Olteniþa Ilfov 3,5
19 ªercaia Fãgãraº 3,5
20 Sighiºoara Târ. Mare 3,5
21 Ocna Mureºului Alba 3,4
22 Arpaºul de Jos Fãgãraº 3,2
23 Drãgãºani Vâlcea 3,2
24 Reºiþa Caraº 3,2
25 Buzãul Ardelean Braºov 3,1
26 Mediaº Târ. Mare 3,1
27 Fãgãraº Fãgãraº 3,0
28 Jimbolia Timiº 3,0
29 Periam Timiº 3,0
30 Sf. Ana Arad 3,0

*   Pe teritoriul rãmas României ºi încorporat în judeþul Cluj-Turda.
** Pe teritoriul rãmas României ºi încorporat în judeþul Cluj-Turda.



variabil bineînþeles, în nu mai puþin de 5.015 sate din totalul de 13.051 sate
câte existau în þara noastrã la acea datã pe teritoriul actual (tabloul 2 anexe).

Chiar dacã am alege deoparte satele cu cel puþin 50 suflete þigani ºi tot s-ar
ridica numãrul acestor sate la cifra de 951 (tabloul 3 anexe). E drept cã în
aceste 951 sate, reprezentând 19% din tabloul satelor cu populaþie þigãneascã,
trãiau 118.260 þigani, adicã mai mult de jumãtate, exact 56,7%, din numãrul
lor total de 208.700 suflete, ºi mai mult de douã treimi: 67,1% dacã ne rapor-
tãm numai la þiganii locuind în mediul rural, de 176.370 suflete. În satele cu
cel puþin 50 þigani, proporþia lor este de 6,6%.

Pe provincii situaþia þiganilor în satele locuite de ei este urmãtoarea:

Punând în paralel fie totalul satelor (tabloul 2 anexe) cu satele în care s-au
gãsit þigani, fie acestea din urmã cu satele în care trãiau cel puþin 50 þigani, con-
cluzia este aceeaºi, anume cã în provinciile de peste munþi dispersiunea þiga-
nilor în sate este mai mare, adicã proporþional în mai multe sate vom întâlni þi-
gani decât în restul provinciilor þãrii. Din aceastã pricinã, în satele cu peste 50
þigani, proporþia þiganilor faþã de totalul populaþiei aceloraºi sate este mai ridi-
catã în cazul provinciilor din Vechiul Regat, deci ne gãsim în faþa unei relative
concentrãri a lor; în schimb, mai mult de 70% din totalul þiganilor din Tran-
silvania, Banat ºi Criºana sunt adunaþi în cele 362 sate cu cel puþin 50 þigani.

În sfârºit, tabloul 4, din anexe, ne aratã cã existau în România actualã 39
sate, din care 22 în Moldova, în care þiganii deþineau majoritatea absolutã sau
relativã, mergând de la 49,1% pânã la 100% din totalul populaþiei satelor
respective.

Þiganii în mediul urban. În mediul urban, dupã cum am arãtat la început,
numãrul þiganilor înregistraþi în 1930 a fost de 32.330, iar proporþia lor numai
de 1,0%, adicã mai redusã decât în cadrul populaþiei rurale. Proporþia aceasta
poate sã fie în realitate mult mai ridicatã, dacã þinem seama de cele spuse mai
înainte cu privire la amestecul acestora cu populaþia þãrii noastre, oraºele
oferind condiþiile cele mai prielnice de camuflare sau topire, voite sau de fapt,
în sânul populaþiei româneºti majoritare. În orice caz, din cele 145 oraºe exis-
tente în 1930 pe teritoriul de astãzi al României, în 11 oraºe nu s-a declarat nici
un þigan. Acestea sunt: Govora, Filipeºtii Târg, Sinaia, Techirghiol, Hârlãu, Cos-
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Sate cu 50 Sate cu 50 þigani ºi pesteþigani ºi peste

ProvinciaProvincia
Sa t e  cuSa t e  cu
þ iganiþ igani

TotalulTotalul
populapopula þieiþiei
þigãneºtiþigãneºti

NumNum ãru lã ru l
satelorsatelor

TotalulTotalul
populapopula þieiþiei

NumNum ãru lã ru l
þ iganilorþ iganilor

ProcentulProcentul
þ iganilorþ iganilor

România 5015 176370 951 1788422 118260 6,6
Oltenia 623 17907 100 176036 10455 5,9
Muntenia 1319 55073 270 493117 38293 7,8
Dobrogea 143 3228 16 20386 1617 7,9
Moldova 826 28430 141 171344 20401 11,9
Basarabia 676 12736 50 147690 5127 3,5
Bucovina 75 2002 12 38826 1160 3,0
Transilvania 802 33525 217 364918 24055 6,6
Banat 348 15909 99 230964 11815 5,1
Criºana 203 7560 46 145141 5337 3,7



meni, Sadagura, Solca, Vijniþa, Zastavna ºi Beiuº. În restul de 134 oraºe s-au
numãrat între 1 þigan – Ocnele Mari, Sulina ºi Sãveni – ºi maximum 6.797
þigani în Bucureºti. Acelaºi numãr de 134 oraºe poate fi împãrþit în douã grupe:
53 oraºe care au mai puþin de 50 þigani ºi 81 oraºe în care numãrul lor este de
50 sau mai mulþi. Ultimele însumeazã 31.224 þigani sau 96,6%, adicã aproape
unanimitatea þiganilor trãind în mediul urban (tablourile 5 ºi 6 anexe).

Oraºele cu peste 500 locuitori þigani sunt în numãr de 15, ºi anume:

Aceste oraºe totalizeazã la rândul lor 18.103 þigani, sau 56,0 % din numãrul
de 32.330 þigani locuind în întreg mediul urban al þãrii. Ca aºezare, se observã
cã majoritatea acestor oraºe se gãsesc în aºa numita Câmpie a Dunãrii.

Numãrul mare de þigani înregistraþi în cele 15 oraºe de mai sus nu însem-
neazã întotdeauna ºi o proporþie ridicatã de þigani în sânul populaþiei respec-
tive. Este drept cã Bucureºti se detaºeazã net cu cifra absolutã cea mai impor-
tantã de 6797 þigani, însã proporþia lor în Capitalã este de numai 1,1%.

În schimb, altele sunt centrele urbane cu procente însemnate de þigani. Nu-
mãrul oraºelor în care proporþia þiganilor depãºeºte 2,0% din totalul populaþiei
respective se ridicã la 39 ºi acestea, în ordinea de mãrime a procentului, sunt:
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Þigan iÞ igan i
N r .N r . OraOra ºeºe NumNum ãrãr %%
1 Bucureºti 6797 1,1
2 Craiova 1782 2,8
3 Urziceni 1153 13,4
4 Ploieºti 1072 1,4
5 Alexandria 910 4,7
6 Cãlãraºi 860 4,8
7 Giurgiu 753 2,4
8 Orºova 693 8,5
9 Olteniþa 689 6,6
10 Roman 606 2,1
11 Tg. Jiu 602 4,6
12 Brãila 585 0,9
13 Caracal 567 3,8
14 Mizil 523 8,1
15 Turnu Mãgurele 511 3,0

N r .N r . OraOra ºeºe      %     %
1 Urziceni 13,4
2 Orºova 8,5
3 Târgu Frumos 8,3
4 Mizil 8,1
5 Dumbrãveni 7,4
6 Diciosânmartin 6,9
7 Olteniþa 6,6
8 Vãlenii de Munte 6,2
9 Orãºtie 5,3
10 Cãlãraºi 4,8
11 Alexandria 4,7
12 Târgu Jiu 4,6
13 Urlaþi 4,3



Reiese din înºiruirea de mai sus, indiferent la ce limitã inferioarã ne-am
opri, cã cele mai þigãneºti oraºe din þarã sunt: Urziceni, Orºova, Târgu Frumos
ºi Mizil, primul detaºându-se net cu proporþia impresionantã de 13,4% þigani.

B. Declararea limbii materne þigãneºti la þigani în 1930

Deºi în 1930, pe teritoriul actual al þãrii s-au înregistrat 208.700 þigani, ceva
mai mult de o treime numai, adicã 77.714 sau 37,2%, au declarat drept limbã
maternã limba þigãneascã. Ne gãsim deci în faþa unui fenomen de asimilare de
lungã duratã ºi foarte înaintat de vreme ce restul de douã treimi dintre þigani
au adoptat altã limbã maternã, cea româneascã acolo unde convieþuiau cu
românii, în special în Vechiul Regat, sau maghiarã în localitãþile de peste munþi
cu majoritãþi ungare.

Se constatã apoi (tabloul 1 ºi 7 anexe) cã proporþia populaþiei þigãneºti de lim-
bã maternã þigãneascã este mai ridicatã în mediul urban, 42,1%, decât în cel
rural, 36,3%. Observaþia aceasta este generalã, adicã valabilã pentru toate
provinciile, cele douã provincii care fac excepþie, Dobrogea ºi Criºana, nefiind
semnificative din pricina numãrului neînsemnat de þigani înregistraþi în me-
diul lor urban. Ar pãrea deci cã populaþia relativ mai evoluatã a oraºelor izo-
leazã cu mai multã stricteþe pe þigani, cel puþin în primele generaþii, când
aceastã populaþie abordeazã oraºele, înainte de a apãrea fenomenul de camu-
flare ºi dizolvare despre care s-a vorbit.
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14 Cãlimãneºti 4,1
15 Caracal 3,8
16 Strehaia 3,6
17 Corabia 3,3
18 Baia de Aramã 3,2
19 Caransabeº 3,2
20 Drãgãºani 3,2
21 Sebeº 3,2
22 Turnu Mãgurele 3,0
23 Vaslui 3,0
24 Abrud 2,8
25 Craiova 2,8
26 Hârºova 2,7
27 Sighiºoara 2,7
28 Roºiorii de Vede 2,6
29 Calafat 2,4
30 Cernavodã 2,4
31 Giurgiu 2,4
32 Turda 2,4
33 Moineºti 2,3
34 Gãeºti 2,2
35 Mediaº 2,2
36 Piteºti 2,2
37 Pucioasa 2,1
38 Roman 2,1
39 Zimnicea 2,1



În ceea ce priveºte provinciile, fenomenul de însuºire a limbii materne a
populaþiilor majoritare în mijlocul cãrora trãiesc, de cãtre þigani, este variabil
ca intensitate. Lãsând la o parte Bucovina ºi Dobrogea unde, deºi procentele de
þigani cu limba maternã þigãneascã sunt foarte mici, fenomenul nu prezintã o
importanþã deosebitã din pricina cifrei absolute reduse de þigani – provinciile
în care þiganii de limba maternã þigãneascã dau proporþiile cele mai reduse
sunt: Muntenia 31,9%, Transilvania 35,6%, Criºana 37,2%. Spre deosebire de
acestea, în Banat, Basarabia, Moldova ºi Oltenia se pare cã populaþia þigãneas-
cã este þinutã mai izolatã de vreme ce proporþiile de þigani cu limba maternã
þigãneascã sunt peste media þãrii: 37,2%, adicã respectiv: 48,5%, 48,2%, 42,2%
ºi 38,3% (graficul VI).

Dintre judeþe, numai în 17 mai mult de jumãtate de þigani ºi-au pãstrat
limba maternã þigãneascã (tabloul 6). Aceste judeþe sunt:

În schimb, existã unele judeþe cu mase importante de þigani, în care aceºtia
ºi-au pierdut aproape complet limba, proporþia celor care au pãstrat limba
maternã þigãneascã fiind extrem de redusã, ºi anume:

Alte judeþe, deºi dau procente chiar mai mici sau de aceeaºi ordine de mã-
rime de þigani cu limba maternã þigãneascã, cum ar fi: Storojineþ 4,5 %, Câm-
pulung 7,3 %, Suceava 9,1 %, Dorohoi 12,9 %, Rãdãuþi 15,3 %, nu prezintã o
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N r .N r . JudeJude þu lþu l
Þigani  cu l imba maternãÞigani  cu l imba maternã

þigãneascã %þigãneascã %

1 Tecuci 69,4
2 Baia 61,3
3 Tighina 58,2
4 Neamþ 58,1
5 Timiº 58,1
6 Târnava Micã 57,4
7 Dolj 57,1
8 Fãlciu 56,2
9 Iaºi 55,5

10 Cahul 54,9
11 Vlaºca 53,7
12 Turda-Cluj 53,6
13 Soroca 51,5
14 Bãlþi 51,5
15 Bihor 51,0
16 Dâmboviþa 50,6
17 Lãpuºna 50,5

N r .N r . JudeJude þu lþu l
L imba maternL imba matern ãã

þigãneascã %þigãneascã %
1 Sibiu 10,3
2 Fãgãraº 10,7
3 Braºov 11,5
4 Gorj 13,0
5 Prahova 16,0
6 Vâlcea 17,7



importanþã prea mare, din acest punct de vedere, din pricina numãrului abso-
lut foarte redus de þigani (între 287 ºi 935 suflete).

Considerând, în sfârºit, procentul þiganilor de limbã maternã þigãneascã fa-
þã de totalul populaþiei pe judeþe sau plãºi (cartogramele VII ºi VIII), vom con-
stata aproximativ aceeaºi distribuþie spaþialã, bineînþeles cu intensitãþi mai re-
duse ºi cu modificãrile semnalate anterior, pe care procesul de adoptare a lim-
bii materne majoritare de cãtre þigani le aduce tabloului, în special în Þara
Oltului ºi regiunile învecinate, precum ºi în Muntenia.

C. Evoluþia þiganilor în Transilvania, Criºana, Maramureº ºi Banat 
între 1893-1930

S-a arãtat în raportul precedent citat cã cel dintâi recensãmânt la care s-au
înregistrat þigani pe întinsul þãrii întregi a fost cel din 1930. De unde imposi-
bilitatea de a se face o cercetare completã asupra evoluþiei lor numerice în timp.
În lipsa unor asemenea date pentru întreaga þarã, ne vom mulþumi sã urmãrim
aceastã evoluþie numai pe spaþiul redus al celor trei provincii de peste munþi.

Într-adevãr, la 31 ianuarie 1893 s-a efectuat o numãrãtoare a þiganilor în
Ungaria, iar rezultatele din cele trei provincii de dincolo de Carpaþi, compara-
tiv cu cele din 1930, sunt expuse în diagrama IX ºi tablourile 8-12 din anexe.
Deºi cifrele din 1893 se referã la teritoriile judeþelor din vremea stãpânirii ma-
ghiare, totuºi prin compararea cifrelor respective se pot face câteva observaþi-
uni concludente ºi perfect valabile, în general, pentru problema care ne intere-
seazã[6].

Vom remarca în primul rând cã în cele trei provincii amintite, în 1893, erau
151.711 þigani, pe când în 1930 s-au numãrat numai 109.156 þigani, deci o
reducere cu 42.555 suflete, sau de 28,1%. Se poate ca diferenþa în minus între
cifrele celor douã date, cu rezerva fãcutã mai sus asupra teritoriilor luate în
considerare, sã se datoreze ºi unor anumite deplasãri a acestei populaþii, dar
este mai probabil cã scãderea numãrului þiganilor se explicã prin procesul fatal
de asimilare din aceºti 38 ani. Câteva judeþe fac însã excepþie, adicã dimpotrivã
acuzã o creºtere simþitoare, cum ar fi cazul judeþelor Sãlaj, Nãsãud, Târnava
Micã ºi Mureº, în care þiganii au crescut respectiv cu 44,4%, 23,0%, 11,1% ºi
8,8% între 1893 ºi 1930. Faptul trebuie sã se datoreze unor deplasãri de popu-
laþie prin cauze de ordin economic-social locale, care rãmân de stabilit, cu atât
mai mult cu cât judeþul foarte apropiat, Târnava Mare, care în 1893 avea cea
mai mare cifrã de þigani, 13.483, numãrã în 1930 numai 3804 suflete, adicã cu
71,8% mai puþin. La nici unul dintre celelalte judeþe nu se observã o atât de
importantã reducere a numãrului þiganilor (Maramureºul neputând fi luat în
considerare, întrucât în 1893 cuprindea ºi restul judeþului, care a revenit fos-
tei Cehoslovacii, odatã cu Rutenia Subcarpaticã). 

Procesul acesta de scãdere a numãrului þiganilor poate fi considerat ca ge-
neral. Într-adevãr, din cele 462 comune de dincolo de Carpaþi, în care în 1893
s-au numãrat cel puþin 50 þigani, în 127 cifra lor absolutã este staþionarã sau în
creºtere, în 266 comune este în scãdere, iar în 69 comune þiganii au dispãrut
complet. 
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În sfârºit, s-ar putea susþine cã între 1893 ºi 1930 s-au desfãºurat douã pro-
cese paralele ºi contrarii, ºi anume: pe de o parte þiganii care se strãduiesc sã
disparã în masa înconjurãtoare, iar pe de alta populaþiile majoritare, care
încearcã sã-i izoleze, sã stãvileascã aceastã contopire. Într-adevãr, se observã
cã în general procentul þiganilor de limbã maternã þigãneascã este mai ridicat
în 1930 decât în 1893. Aceasta pentru Banat ºi Criºana-Maramureº, fiindcã în
Transilvania procentul este uºor mai redus în 1930.

Din cele spuse pânã acum, în cursul referatului de faþã, se pot desprinde
urmãtoarele concluzii privitoare la problema populaþiei þigãneºti în România:

1. Nu se poate cunoaºte numãrul exact al þiganilor din þara noastrã, pentru
cã în trecut nu a existat o asemenea preocupare ºi nu s-au fãcut înregistrãri
periodice sistematice.
2. Singura cifrã existentã ºi cea mai apropiatã de realitate, cel puþin ca
punct de plecare numeric, este cea datã de recensãmântul general al popu-
laþiei din 1930.
3. Existã o tendinþã accentuatã de contopire a acestui grup etnic þigãnesc în
masa populaþiei româneºti; procesul este vechi ca duratã ºi continuã ºi în
prezent.
4. În afarã de recensãmânt ºi alte înregistrãri numerice, pentru a identifica
marea majoritate a þiganilor, se impune cu necesitate completarea acestor
date prin cercetãri prealabile de ordin istoric, pentru identificarea vechilor
aºezãri de þigani, în special a celor mãnãstireºti sau boiereºti, urmate de
atente, îndelungate ºi laborioase cercetãri bio-antropologice ºi serologice.
5. Problema identificãrii þiganilor jumãtate sânge sau cu mai puþin, adicã a
celor probabil foarte numeroºi amestecaþi cu români sau alte neamuri în
proporþii variabile, constituie o dificultate în plus ºi practic vorbind
aproape de nerezolvat
Deºi pãstrãtori prin împrumut a unora din vechile tradiþii ºi anumitor ele-

mente de folclor românesc, mai mult sau mai puþin curate, pe lângã pose-
siunea câtorva meºteºuguri primitive, þiganii rãmân totuºi non-valori sociale ºi
naþionale ºi o primejdie rasialã, în mãsura în care, în viitor, neamul nostru îºi
cautã ºi îºi pãzeºte o substanþã biologicã mai purã ºi tinde conºtient la un mai
înalt ideal românesc de umanitate.

Primiþi, Vã rugãm, Domnule Mareºal, mãrturia celui mai desãvârºit ºi adânc
devotament.

Director General,
Sabin Manuilã
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Grafic I. Populaþia þigãneascã pe medii în 1930 – pe teritoriul României din 1942

Grafic II. Numãrul þiganilor pe provincii ºi medii în 1930 – 
pe teritoriul României din 1942
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Grafic III. Procentul þiganilor pe provincii ºi medii, faþã de totalul populaþiei
în 1930 - pe teritoriul României din 1942

Hartã IV. Þiganii (neam). Procentul pe judeþe din totalul populaþiei. 
Recensãmântul 1930
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Hartã V. România. Densitatea pe plãºi a populaþiei de neam þigãnesc în 
mediul rural 1930

Grafic VI. Procentul þiganilor care au declarat limba maternã þigãneascã în 1930.
Pe teritoriul României din 1942
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Hartã VII. Þiganii (limba maternã). Procentul pe judeþe din totalul populaþiei.
Recensãmântul 1930

Hartã VIII. România. Densitatea pe plãºi a populaþiei cu limba maternã 
þigãneascã în mediul rural – 1930
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Hartã IX. Þiganii din Transilvania, Banat ºi Criºana-Maramureº în 1893 ºi 1930
(procentul din totalul populaþiei judeþelor)

347



1. Repartiþia populaþiei þigãneºti pe provincii 
Teritoriul din 1942 al României, pe baza rezultatelor recensãmântului din 1930

2. Populaþia de neam þigan, din România, pe judeþe, mediul rural, în cadrul
fruntariilor din anul 1942, ºi numãrul satelor locuite de þigani, în conformi-
tate cu rezultatele recensãmântului din 1930
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Þ i g a n iÞ i g a n i L i m b a  m a t e r nL i m b a  m a t e r n ã  a  p o p .  þ i g ã n e º t iã  a  p o p .  þ i g ã n e º t i

Þ i g ã n e a s c ãÞ i g ã n e a s c ã R o m â nR o m â n ã ,  magh ia rã  º iã ,  magh ia rã  º i
a l t e  l i m b ia l t e  l i m b i

To ta lu lTo ta lu l
p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i

C i f reCi f re
a b s o l u t ea b s o l u t e

%%
FaFa þã deþã de
t o t a l u lt o t a l u l

p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i
C i f reCi f re

a b s o l u t ea b s o l u t e

%%
FaFa þã deþã de
t o t a l u lt o t a l u l

þ i gan i lo rþ i gan i lo r
C i f reCi f re

a b s o l u t ea b s o l u t e

%%
 F a F a þ ã  d eþ ã  d e
t o t a l u lt o t a l u l

þ i gan i lo rþ i gan i lo r

Total 15.305.380 208.700 1,4 77.714 37,2 130.986 62,8
Urban 3.121.312 32.330 1,0 13.604 42,1 18.726 57,9România
Rural 12.184.068 176.370 1,5 64.110 36,3 112.260 63,7
Total 1.513.175 22.239 1,5 8.506 38,3 13.733 61,7
Urban 198.223 4.332 2,2 1.955 45,1 2.377 54,9Oltenia
Rural 1.314.952 17.907 1,4 6.551 36,6 11.356 63,4
Total 4.029.008 71.784 1,8 22.886 31,9 48.898 68,1
Urban 1.101.766 16.711 1,5 6.613 39,6 10.098 60,4Muntenia
Rural 2.927.242 55.073 1,9 16.273 29,6 38.800 70,4
Total 452.601 3.819 0,8 1.108 29,0 2.711 71,0
Urban 126.376 591 0,5 168 28,4 423 71,6Dobrogea
Rural 326.225 3.228 1,0 940 29,1 2.288 70,9
Total 2.433.596 32.194 1,3 13.598 42,2 18.596 57,8
Urban 592.127 3.764 0,6 1.820 48,4 1.944 51,6Moldova
Rural 1.841.469 28.430 1,5 11.778 41,4 16.652 58,6
Total 2.864.402 13.518 0,5 6.520 48,2 6.998 51,8
Urban 370.971 782 0,2 398 50,9 384 49,1Basarabia
Rural 2.493.431 12.736 0,5 6.122 48,1 6.614 51,9
Total 853.009 2.164 0,3 232 10,7 1.932 89,3
Urban 228.056 162 0,1 37 22,8 125 77,2Bucovina
Rural 624.953 2.002 0,3 195 9,7 1.807 90,3
Total 1.591.212 37.055 2,3 13.197 35,6 23.858 64,4
Urban 254.830 3.530 1,4 1.622 45,9 1.908 54,1Transilvania
Rural 1.336.382 33.525 2,5 11.575 34,5 21.950 65,5
Total 939.958 17.919 1,9 8.688 48,5 9.231 51,5
Urban 167.489 2.010 1,2 959 47,7 1.051 52,3Banat
Rural 772.469 15.909 2,1 7.729 48,6 8.180 51,4
Total 628.419 8.008 1,3 2.979 37,2 5.029 62,8
Urban 81.474 448 0,6 32 7,1 416 92,9

Criºana-
Maramureº

Rural 546.945 7.560 1,4 2.947 39,0 4.613 61,0

N u mN u m ã r u l  þ i g a n i l o rã r u l  þ i g a n i l o r
N u mN u m ã r u l  s a t e l o r  c uã r u l  s a t e l o r  c u

þ i g a n iþ i g a n i

J u d eJ u d e þ eþ e
T o t a l u lT o t a l u l

p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i
C i f reCi f re

a b s o l u t ea b s o l u t e
Î nÎ n

p r o c e n t ep r o c e n t e

N u mN u m ã r u lã r u l
t o t a l  a lt o t a l  a l

s a t e l o r  d i ns a t e l o r  d i n
j u d ej u d e þþ T o t a lT o t a l

Din  ca re  cuDin  ca re  cu
majori tatemajori tate

abso lu tabso lu t ã sauã sau
relativrelativ ãã

R O M Â N I AR O M Â N I A 12.184.068 176.370 1,4 12.472 1 5.015 39
O L T E N I AO L T E N I A 1.314.952 17.907 1,4 1.742 623 1
Dolj 393.361 6.025 1,5 389 155 -
Gorj 193.309 2.753 1,4 436 131 1
Mehedinþi 273.440 3.316 1,2 369 147 -
Romanaþi 241.788 2.244 0,9 247 87 -
Vâlcea 213.054 3.569 1,7 301 103 -

1   Numãrul total al satelor este în realitate de 13.051, deorece în numãrul satelor arãtate în tabel
se cuprind 338 unitãþi administrative compuse din câte 2-11 sate, în total încã 579 sate, peste
numãrul din tablou; pentru aceste sate componente nu avem distibuþia populaþiei dupã neam. 
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M U N T E N I AM U N T E N I A 2.927.242 55.073 1,9 3.127 1.319 11
Argeº 231.037 3.213 1,4 446 135 -
Brãila 151.484 2.691 1,8 105 62 1
Buzãu 267.278 3.740 1,4 432 109 -
Dâmboviþa 276.278 5.904 2,1 341 122 5
Ialomiþa 259.092 5.182 2,0 195 134 -
Ilfov 350.133 9.744 2,8 214 139 -
Muscel 135.929 3.326 2,4 146 77 -
Olt 172.352 2.162 1,3 256 93 -
Prahova 359.652 5.706 1,6 344 113 3
R. Sãrat 169.949 4.740 2,8 236 90 2
Teleorman 288.662 2.959 1,0 176 118 -
Vlaºca 265.396 5.706 2,1 236 127 -
D O B R O G E AD O B R O G E A 326.225 3.228 1,0 344 143 -
Constanþa 183.819 1.641 0,9 222 85 -
Tulcea 142.406 1.587 1,1 122 58 -
M O L D O V AM O L D O V A 1.841.469 28.430 1,5 2.765 826 22
Bacãu 210.677 3.584 1,7 377 105 5
Baia 129.437 1.748 1,4 171 63 -
Botoºani 167.938 1.578 0,9 221 63 2
Covurlui 109.395 1.074 1,0 97 39 -
Dorohoi 167.647 856 0,5 211 45 1
Fãlciu 97.925 1.874 1,9 140 43 2
Iaºi 167.992 2.421 1,4 286 70 2
Neamþ 150.266 1.221 0,8 233 63 -
Putna 135.422 1.826 1,3 158 68 1
Roman 122.727 2.918 2,4 204 68 3
Tecuci 139.233 2.982 2,1 245 73 1
Tutova 118.617 3.540 3,0 245 72 5
Vaslui 124.193 2.808 2,3 177 54 -
B A S A R A B I AB A S A R A B I A 2.493.431 12.736 0,5 1.836 676 5
Bãlþi 356.151 1.896 0,5 343 105 -
Cahul 178.784 1.300 0,7 190 660 -
Cetatea Albã 303.545 1.545 0,5 189 70 -
Hotin 377.096 639 0,2 208 55 -
Ismail 149.649 343 0,2 69 34 -
Lãpuºna 299.949 2.950 1,0 238 105 4
Orhei 264.013 2.015 0,8 214 107 1
Soroca 301.367 894 0,3 241 66 -
Tighina 262.877 1.154 0,4 144 68 -
B U C O V I N AB U C O V I N A 624.953 2.002 0,3 339 75 -
Câmpulung 63.562 750 1,2 50 21 -
Cernãuþi 174.765 97 * 94 7 -
Rãdãuþi 134.085 325 0,2 67 21 -
Storojineþ 151.064 266 0,2 67 10 -
Suceava 101.477 564 0,6 61 16 -

T R A N S I L V A N I AT R A N S I L V A N I A 1.336.382 33.525 2,5 1.268 8,2 -
Alba 179.384 3.215 1,8 152 84 -
Braºov 118.187 2.209 1,9 58 36 -
Fãgãraº 78.198 2.493 3,2 86 59 -
Hunedoara 290.884 4.471 1,5 413 226 -
Sibiu 145.274 4.676 3,2 89 74 -
Tîrnava Mare 126.744 3.374 2,7 118 59 -
Târnava Micã 133.194 6.667 5,0 132 108 -
Turda-Cluj 264.517 6.420 2,4 220 156 -
B A N A TB A N A T 772.469 15.909 2,1 588 348 -
Caraº 171.476 5.177 3,0 124 90 -
Severin 199.130 4.087 2,1 224 113 -
Timiº 401.863 6.645 1,7 240 145 -
C R IC R I ª . - M A R A M .ª . - M A R A M . 546.945 7.560 1,4 463 203 -
Arad 346.468 5.435 1,6 225 116 -
Bihor 200.477 2.125 1,1 238 87 -

* Sub 0.1%



3. Satele din þarã cu peste 50 þigani
Teritoriul din 1942 al României, pe baza rezultatelor recensãmântului din 1930
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Þ i g a n iÞ i g a n i

N r .N r .
J u d eJ u d e þu lþu l
S a t u lS a t u l P l a s aP l a s a

T o t a l u lT o t a l u l
p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i

s a t u l u is a t u l u i N u mN u m ã rã r

%  F a%  F a þ ã  d eþ ã  d e
to ta lu lto ta lu l

p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i

R O M Â N I AR O M Â N I A 1.788.422 118.260 6,6
AA O L T E N I AO L T E N I A 176.036 10.455 5,9
II J u d .  D o l jJ u d .  D o l j 91.027 4.269 4,7
1 Bãicanu Amaradia 382 98 25,7
2 Filiaºu " 4.322 158 3,7
3 Þãnþãreni " 1.656 260 15,7
4 Bârca Bârca 4.632 264 5,7
5 Catanele Nou " 714 70 9,8
6 Drãnicu " 2.114 56 2,7
7 Imelele " 456 58 12,7
8 Sãlcuþa " 569 137 24,1
9 Segarcea " 6.406 270 4,2

10 Siliºtea Crucii " 2.396 51 2,1
11 Urzicuþa " 2.550 104 4,1
12 Cetate Calafat 5.474 286 5,2
13 Ciupercenii Noi " 3.524 70 2,0
14 Ciupercenii Vechi " 2.473 60 2,4
15 Poiana Mare " 10.566 163 1,5
16 Rastu " 3.880 110 2,8
17 Bratovoeºti Gânciova 1.239 115 9,3
18 Horziu-Poenari " 2.355 75 3,2
19 Mârºani " 5.640 66 1,2
20 Orãºani " 2.285 158 6,9
21 Piscu " 1.355 134 9,9
22 Raeþi " 688 133 19,3
23 Argetoaia Ocolu 1.388 58 4,2
24 Breasta " 784 65 8,3
25 Gabru " 546 76 13,9
26 Marioara " 244 56 23,0
27 Mihãiþã " 905 88 9,7
28 Obedinu " 499 108 21,7
29 Predeºti " 1.715 54 3,2
30 Sopotu " 1.422 80 5,6
31 Caraula Pleniþa 3.119 197 6,3
32 Gubancea " 992 133 13,4
33 Moþãþei " 6.363 51 0,8
34 Orodelu " 2.703 55 2, 0
35 Plopºoru " 856 158 18, 5
36 Sãlcuþa " 1.492 63 4,2
37 Vârtopu " 2.323 131 5,6
I II I J u d .  G o r jJ u d .  G o r j 12.399 1.415 11,4

38 Comãneºti Gilortul 536 97 18,1
39 Duþeºti Gilortul 295 59 20,0
40 Rugetu " 333 71 21,3
41 Tg. Cãrbuneºti " 846 51 6,0
42 Þicleni " 868 50 5,8
43 Ohaba Jiu 1.044 70 6,7
44 Peºteana-Jiu " 1.327 161 12,1
45 Pisteºti " 519 107 20,6
46 Satul Nou " 473 73 15,4
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47 Ursoaia " 572 51 8,9
48 Polovragi    Novaci 1.684 67 4,0
49 Pãrãu de sub Pripor Vulcan 317 187 59,0
50 Peºtiºani " 1.110 57 5,1
51 Runcu " 1.215 73 6,0
52 Tismana " 740 185 25,0
53 Tãlpãºeºti " 520 56 10,8
IIIIII J u d .  M e h e d i nJ u d .  M e h e d i n þ iþ i 25.432 1.563 6,2

54 Aurora Câmpu 949 147 15,5
55 Burila Micã " 879 99 11,3
56 Cujmiru " 3.299 52 1,6
57 Dãnceu " 1.528 79 5,2
58 Gârla Mare " 2.967 182 6,1
59 Gogoºu " 1.654 58 3,5
60 Jina Veche " 675 63 9,3
61 Pâþulele " 4.305 56 1,3
62 Punghina " 1.496 98 6,6
63 Stircoviþa " 777 71 9,1
64 Valea Anilor " 1.182 119 10,0
65 Vrata " 1.583 109 6,8
66 Glogova Cloºani 687 74 10,8
67 Stroeºti " 563 61 10,8
68 Jirovu Motru 1.021 63 6,2
69 Miluta " 651 83 12,8
70 Valea Rea " 434 94 21,7
71 Negreºti Ocolu 782 55 7,0
IVIV J u d .  R o m a n aJ u d .  R o m a n a þ iþ i 22.747 1.164 5,1
72 Celciu Dunãrea 1.992 53 2,7
73 Cilieni " 3.257 57 1,8
74 Islaz " 5.958 296 5,0
75 Orlea Nouã " 802 64 8,0
76 Amãrãºtii de Jos Ocolu 3.865 180 4,7
77 Potopinu " 523 162 31,0
78 Scãriºoara " 2.047 61 3,0
79 Stoeneºti " 2.237 91 4,1
80 Drãgoteºti Oltul deSus 1.004 69 6,9
81 Ghioºani " 404 76 18,8
82 Racoviþa " 658 55 8,4
VV J u d .  V â l c e aJ u d .  V â l c e a 24.431 2.044 8,4

83 Episcopia Cerna 329 84 25,5
84 Laloºu " 1.821 59 3,2
85 Brezoiu Cozia 3.183 207 6,5
86 Cãlineºti " 533 54 10,1
87 Câineni " 750 72 9,6
88 Bãluþoaia Drãgãºani 2.442 75 3,1
89 Bucºani " 407 82 20,2
90 Lungeºti " 1.370 228 16,6
91 Petculeºti " 461 198 43,0
92 Stãneºti " 1.104 90 8,2
93 ªcoala " 839 67 8,0
94 Striminoasa " 637 148 23,2
95 Valea Bisericii " 1.544 76 4,9
96 Voiceºtii de Mijloc " 1.161 77 6,6
97 Mãgura Horezu 2.436 133 5,5
98 Ungureni " 2.723 223 8,2
99 Vaideeni " 2.272 106 4,7

100 Bâroiu Zãtreni 419 65 15,5
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BB M U N T E N I AM U N T E N I A 493.117 38.293 7,8
II J u d .  A r g eJ u d .  A r g e ºº 18.336 1.609 8,8

101 Albeºtii-Ungureni Argeº 1.347 125 9,3
102 Bãdiceni " 981 80 8,2
103 Buteºti " 277 50 18,1
104 Popeºti " 973 64 6,6
105 Vãleni " 490 56 11,4
106 Slobozia Dâmbovnic 3.511 156 4,4
107 Bercioiu Oltul 726 86 11,9
108 Fedeleºoiu " 709 147 20,7
109 Galicea " 1.034 225 21,8
110 Jiblea Veche " 994 79 8,0
111 Linia " 597 97 16,3
112 Mlãceni " 478 55 11,5
113 Sâmbotin " 244 76 31,2
114 Hârºeºti Teleorman 2.886 70 2,4
115 Isvorul de Sus " 2.087 67 3,2
116 Poiana Lacului Uda 355 84 23,7
117 Smeura de Jos " 647 92 14,2

I II I J u d .  B rJ u d .  B r ã i l aã i l a 38.123 1.901 5,0
118 Ruºeþu Cãlmãþui 3.805 109 2,9
119 Gemenele Ianca 2.175 50 2,3
120 Mircea Vodã " 1.822 57 3,1
121 Periºoru " 1.104 50 4,5
122 Suteºti " 4.119 436 10,6
123 Gropeni Silistratu 3.682 130 3,5
124 Muchea " 757 426 56,3
125 Scorþaru Vechi Silistratu 1.414 58 4,1
126 Berteºtii de Jos Viziru 1.007 84 8,3
127 Cioara-Doiceºti " 2.180 55 2,5
128 Cuza Vodã " 1.349 71 5,3
129 Golãºei " 2.402 57 2,4
130 Insurãþei " 4.668 156 3,3
131 Viziru " 4.848 87 1,8
132 Zãvoaia " 2.791 75 2,7

IIIIII J u d .  B u zJ u d .  B u z ãuãu 24.179 2.623 10,8
133 Cislãu Buzãu 1.895 89 4,7
134 Cronari " 1.062 261 24,6
135 Tulburea " 482 65 13,5
136 Zeletin " 483 216 44,7
137 Luciu Câmpu 1.334 52 3,9
138 Pietrosu " 957 211 22,1
139 Pogoanele " 5.389 102 1,9
140 Balta Plopului Slãnic 435 214 49,2
141 Blãjani " 1.902 54 2,8
142 Fundeni " 1.778 141 7,9
143 Gãvãneºti " 1.893 62 3,3
144 Valea Hotarului " 820 50 6,1
145 Cândeºti Tohani 1.853 141 7,6
146 Pietroasa de Jos " 1.406 69 4,9
147 Simileasca " 2.490 896 36,0

IVIV J u d .  D â m b o v iJ u d .  D â m b o v i þ aþ a 31.573 4.751 15,0
148 Boteni Finta 1.062 51 4,8
149 Fântânele " 871 871 100,0
150 Poiana de Sus " 2.027 270 13,3
151 Rãcari " 2.290 50 2,2
152 Pãtroaia-Vale Gãeºti 1.169 487 41,7
153 Viºina " 3.057 130 4,3
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154 Glodeni Pucioasa 2.121 53 2,5
155 Bãleni-Români Târgovi ºte 2.310 176 7,6
156 Racoviþa " 812 80 9,9
157 Þigãnia " 150 92 61,3
158 Braniºtea Titu 3.095 53 1,7
159 Dâmbovicioara " 803 296 36,9
160 Gura Suþii " 2.402 157 6,5
161 Meriºu " 261 229 87,7
162 Mircea Vodã " 829 62 7,5
163 Nucetu " 1.773 109 6,2
164 Perºinari " 1.765 136 7,7
165 Poºta " 81 71 87,7
166 Romaneºti " 2.230 1.218 54,6
167 Titu Târg " 707 90 12,7
168 Vlãºceni " 1.758 70 4,0

VV J u d .  I a l o m iJ u d .  I a l o m i þ aþ a 65.983 3.621 5,5
169 Ciocãneºti Cãlãraºi 3.829 143 3,7
170 Cocargeana Cãlãraºi 4.340 163 3,8
171 Feteºti " 5.353 156 2,9
172 Gâldãu " 1.601 53 3,3
173 Roseþi " 4.666 59 1,3
174 Smârdan " 1.195 70 5,9
175 Arþari Lehliu 1.245 80 6,4
176 Lehliu " 2.237 51 2,3
177 Potcoava " 1.552 96 6,2
178 Rãsvani " 1.099 234 21,3
179 Vlad Þepeº " 2.514 77 3,1
180 General Dragalina Slobozia 2.374 141 5,9
181 Ghimpaþi " 758 77 10,2
182 Poiana " 1.091 128 11,7
183 Reviga " 1.881 75 4,0
184 Rovine " 1.329 57 4,3
185 Sudiþi " 2.738 74 3,1
186 Traian " 2.708 338 12,5
187 Borduºani Þândãrei 2.683 186 6,9
188 Cegani " 1.934 199 10,3
189 Fãcãeni " 4.379 79 1,8
190 Sãveni " 2.678 60 2,2
191 Þândãrei " 2.933 323 11,0
192 Alexeni Urziceni 2.482 135 5,4
193 Bãrcãneºti " 2.285 70 3,1
194 Broºteni " 1.576 374 23,7
195 Eliza-Stoeneºti " 1.152 56 4,8
196 Speteni " 1.371 67 4,9

V IV I Jud .  I l fovJud .  I l fov 112.734 8.222 7,3
197 Bobeºti Bãneasa 1.259 407 32,3
198 Cernica " 1.156 84 7,3
199 Chitila " 1.626 147 9,0
200 Ciocãneºti " 2.725 375 13,8
201 Ciolpani " 1.754 140 8,0
202 Crevedia " 1.614 74 4,6
203 Islaz " 875 116 13,2
204 Mogoºoaia " 1.472 60 4,1
205 Piteasca " 984 297 30,2
206 Poenari-Vulpeºti " 2.363 294 12,4
207 Stefãneºti " 2.550 446 17,5
208 Tamaº " 1.028 56 5,5
209 Tunari " 2.542 88 3,5
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210 Buciumeni Budeºti 719 59 8,2
211 Budeºti " 2.474 146 5,9
212 Dorobanþu " 1.253 188 15,0
213 Hotarele " 5.026 102 2,0
214 Isvoarele " 3.086 85 2,8
215 Lãmoteºti-Gãlbinaº " 2.037 71 3,5
216 Progresu Budeºti 2.019 105 5,2
217 Radovanu " 6.100 121 2,0
218 Vasilaþi " 2.641 103 3,9
219 Bolintin Domneºti 2.758 551 20,0
220 Bolintineanu " 5.064 241 4,8
221 Dârvari " 1.418 62 4,4
222 Gãºteºti " 1.816 50 2,8
223 Trestieni " 3.614 264 7,3
224 Cãtruneºti Fierbinþi 1.965 50 2,5
225 Hagieºti " 1.215 230 18,9
226 Cãscioarele Olteniþa 1.946 70 3,6
227 Chirnogi " 5.147 133 2,6
228 Curcani " 3.351 130 3,9
229 Mãnãstirea " 2.397 58 2,4
230 Nana " 2.437 111 4,6
231 Stancea " 1.444 406 28,1
232 Ulmeni " 4.153 64 1,5
233 Valea Stânei " 762 99 13,0
234 Brâncoveni Sãmleºti 2.587 169 6,5
235 Fundulea " 2.320 150 6,5
236 Gurbãneºti " 1.625 144 8,9
237 Pârlita " 1.075 75 7,0
238 Preasna " 1.547 645 41,7
239 Berceni Vidra 2.890 70 2,4
240 Câmpurel " 1.293 196 15,2
241 Dobreni " 1.796 293 16,3
242 Jilava " 2.458 55 2,2
243 Prundu " 2.958 176 6,0
244 Valea Dragului " 2.256 110 4,9
245 Vidra " 3.139 56 1,8
VIIVII J u d .  M u s c e lJ u d .  M u s c e l 23.385 2.293 9,8

246 Conþeºtii de Jos Podgoria 895 174 19,4
247 Jupãneºti " 938 95 10,1
248 Negreºti " 897 126 14,1
249 Târgu Dealului " 529 139 26,3
250 Valea Nandrei " 696 72 10,3
251 Boteni Radu Negru 2.496 157 6,3
252 Bughia de Sus " 1.705 249 14,6
253 Dragoslavele " 1.714 68 4,0
254 Gãmãceºti " 180 72 40,0
255 Groºani " 475 108 22,7
256 Hârtieºti " 1.181 62 5,3
257 Lãzãreºti " 965 105 10,9
258 Lereºti " 2.609 81 3,1
259 Lucieni " 454 83 18,3
260 Mihãeºti " 481 105 21,8
261 Reteoveºti " 1.884 69 3,7
262 Rumâneºti " 530 60 11,3
263 Slatina " 327 78 23,9
264 Þiþeºti " 1.136 109 9,6
265 Valea Mare-Dâmboviþa " 928 104 11,2
266 Vlãdeºtii de Sus " 2.365 177 7,5
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VI I IV I I I J u d .  O l tJ u d .  O l t 21.477 1.208 5,6
267 Bârsãºtii de Jos Drãgãneºti 936 57 6,1
268 Crãciunenii de Sus " 1.430 62 4,3
269 Drãgãneºti " 4.680 269 5,8
270 Seaca " 2.971 58 2,0
271 Serbãneºtii de Jos " 1.988 79 4,0
272 Câmpenii de Jos " 2.334 216 9,3
273 Brebenii-Sârbi Dumitreºti 1.318 58 4,4
274 Ipoteºti " 1.135 124 10,9
275 Verguleasa " 671 51 7,6
276 Corbu-Ungheni Spineni 1.167 59 5,1
277 Cornãþelu " 1.088 124 11,4
278 Optaºi " 1.759 51 2,9

I XI X J u d .  P r a h o v aJ u d .  P r a h o v a 36.617 4.605 12,6
279 Plaiul Câmpinei Câmpina 494 132 26,7
280 Adâncata Drãgãneºti 2.205 55 2,5
281 Cornu de Sus " 573 70 12,2
282 Drãgãneºti " 1.216 144 11,8
283 Fulga de Jos " 1.495 109 7,3
284 Dâmbu Filipeºti 762 97 12,7
285 Ghirdoveni " 3.274 152 4,6
286 Mãrginenii de Jos " 1.941 1.157 59,6
287 Vlãdeni " 1.914 314 16,4
288 Vornicu-Mãrgineanu " 2.048 283 13,8
289 Zalhanaua " 438 76 17,4
290 Berceni Ploieºti 1.148 80 7,0
291 Buda-Palanca " 2.000 149 7,5
291 Varniþa " 943 131 13,9
293 Bãlteºti Urlaþi 790 92 11,7
294 Boldeºti " 1.114 74 6,6
295 Buzota " 334 137 41,0
296 Degeraþi " 632 142 22,5
297 Izeºti " 197 160 81,2
298 Mehedinþa " 1.338 204 15,3
299 Moceºti " 984 51 5,2
300 Podul lui Galben " 258 233 90,3
301 Sângeru " 1.630 155 9,5
302 Ariceºti-Zeletin Vãleni 1.937 88 4,5
303 Bertea " 3.296 83 2,5
304 Isvoarele " 1.750 84 4,8
305 Vâlcãneºti " 1.906 153 8,0

XX J u d .  R â m n i c u  SJ u d .  R â m n i c u  S ã ra tã ra t 24.008 3.636 15,1
306 Boldu Câmpu 2.893 130 4,5
307 Ceauºu " 658 268 40,7
308 Joiþa-Cuculeasa " 1.188 94 7,9
309 Ciorãºti Dealu 2.542 75 3,0
310 Costandoiu " 701 78 11,1
311 Gugeºti " 1.809 85 4,7
312 Odobasca-Coteºti " 500 69 13,8
313 Sihlele " 2.129 174 8,2
314 Buda Muntele 1.453 65 4,5
315 Budrea " 666 141 21,2
316 Cândeºti " 1.681 104 6,2
317 Cornetu " 484 423 87,4
318 Dediuleºti " 1.301 266 20,5
319 Drãgheºti " 412 101 24,5
320 Flãmânda " 526 501 95,3
321 Grebãnu " 1.963 500 25,5
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322 Homeºti " 666 66 9,9
323 Muceºti-Dãmileºti " 626 179 28,6
324 Sãrile " 381 64 16,8
325 Tâmboeºti " 1.136 126 11,1
326 Toropãleºti " 293 127 43,3

X IX I J u d .  T e l e o r m a nJ u d .  T e l e o r m a n 31.490 1.263 4,0
327 Buzescu Alexandria 2.914 191 6,6
328 Lãceni " 1.933 53 2,7
329 Orbeasca de Sus " 2.999 73 2,4
330 Þigãneºti " 4.707 83 1,8
331 Rãsfiraþi Balaci 715 69 9,7
332 Tãtãrãºtii de Sus " 1.295 75 5,8
333 Udupu " 2.024 65 3,2
334 Vãcãreºti Roºiorii de Vede 681 168 24,7
335 Balta Sãratã Turnu Mãgurele 1.405 73 5,2
336 Liþa " 4.067 73 1,8
337 Piatra Zimnicea 5.732 182 3,2
338 Smârdioasa " 2.097 74 3,5
339 ªoimu " 921 84 9,1
X I IX I I J u d .  V l aJ u d .  V l a º c aº c a 65.212 3.824 5,9

340 Bãneasa Cãlugãreni 1.842 68 3,7
341 Crucea de Piatrã " 475 50 10,5
342 Grãdiºtea " 1.537 68 4,4
343 Popeºti " 1.103 50 4,5
344 Singureni " 2.259 379 16,8
345 Strâmba " 2.376 118 5,0
346 Copaciu Câlniºtea 1.499 67 4,5
347 Drãgãneºti " 3.773 54 1,4
348 Litca Veche Câlniºtea 1.933 162 8,4
359 Naipu " 2.226 299 13,4
350 Rãsucenii de Jos " 952 63 6,6
351 Rãsucenii de Sus " 2.210 88 4,0
352 Arsachi Dunãrea 3.898 214 5,5
353 Beiu " 1.933 71 3,7
354 Cucuruz " 2.845 91 3,2
355 Frãteºti " 2.287 119 5,2
356 Gãujani " 2.627 101 3,8
357 Malu " 3.473 103 3,0
358 Pietroºani " 4.890 337 7,0
359 Plopºoru " 893 64 7,2
360 Putineiu " 2.932 267 9,1
361 Blejeºti Glavacioc 3.003 70 2,3
362 Ciuperceni " 1.744 98 5,6
363 Frãsinet " 2.115 107 5,1
364 Mârºa " 1.907 67 3,5
365 Cãscioarele Neajlov 1.787 147 8,2
366 Cartojani " 2.960 109 3,7
367 Grozãveºti " 261 65 24,9
368 Obislav " 1.037 106 10,2
369 Preajba " 580 159 27,4
370 Purani " 1.855 63 3,4

CC D O B R O G E AD O B R O G E A 20.386 1.617 7,9
II J u d .  C o n s t a nJ u d .  C o n s t a n þ aþ a 9.270 714 7,7

371 Chirnogeni Mangalia 2.159 75 3,5
372 Palazu Mare Ovidiu 942 117 12,4
373 Aliman Traian 1.083 112 11,3
374 Cãrpiniºu " 605 70 11,6
375 Negureni " 994 145 114,6
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376 Oltina " 2.895 125 4,3
377 Valea Rea " 592 70 11,8

I II I J u d .  T u l c e aJ u d .  T u l c e a 11.116 903 8,1
378 Cârjelari Mãcin 1.097 150 13,5
379 General Dragalina " 220 52 23,6
380 Medanchioi " 1.744 127 7,3
381 Nicoliþel " 4.165 202 4,8
382 Regina Maria " 1.305 71 5,4
383 Atmagea Topologu 579 56 9,7
384 Ceauºchioi " 341 70 20,5
385 Ciucurova " 1.000 68 6,8
386 Neatârnarea " 665 107 16,1

DD M O L D O V AM O L D O V A 171.344 20.401 11,9
II J u d .  B a cJ u d .  B a c ãuãu 24.685 2.565 10,4

387 Gura Vãii Bistriþa 605 58 9,6
388 Pãdureni " 448 72 16,0
389 Poiana - Negustorului " 169 169 100,0
390 Sãuceºti " 1.337 57 4,3
391 ªipotele " 1.039 350 33,7
392 Asãu Muntele 3.608 109 3,0
393 Dãrmãneºti " 7.091 76 1,1
394 Lupanu " 1.369 276 20,2
395. Dofteana Oituz 4.789 110 2,3
396 Pãltinata de Sus " 479 255 53,2
397 Bãluºa Siret 177 59 33,3
398 Bota " 96 96 100,0
399 Pãdureni " 212 110 51,9
400 Pãuceºti " 1.092 103 9,4
401 Sohodolul " 183 183 100,0
402 Bãlãneasa Tazlãu 593 138 23,3
403 Cetãþuia " 671 107 15,9
404 Orãºa-Avram " 187 93 49,7
405 Prãjoaia " 540 144 26,7

I II I Jud .  Ba iaJud .  Ba ia 12.240 1.307 10,7
406 Ciohoreni Paºcani 1.513 134 8,9
407 Cosmeºti " 1.443 122 8,5
408 Moþca " 1.836 121 6,6
409 Navrãpeºti " 1.171 118 10,1
410 Budeni Siret 1.290 187 14,5
411 Dolheºtii Mici " 1.259 85 6,8
412 Gulia " 1.286 242 18,8
413 Gura Bãdiliþii " 496 96 19,4
414 ªiriþel " 1.265 144 11,4
415 Valea Bourei " 681 58 8,5

IIIIII J u d .  B o t oJ u d .  B o t o º a n iº a n i 6.074 910 15,0
416 Cordun Botoºani 1.384 51 7,3
417 Pârlita " 317 162 51,1
418 ªupitca " 871 264 30,3
419 Albeºti Jijia 1.418 73 5,1
420 Truºeºti " 1.420 53 3,7
421 Balta Arsã Siret 242 237 97,9
422 Feteºti " 422 70 16,6
IV .IV . J u d .  C o v u r l u iJ u d .  C o v u r l u i 20.806 635 3,1

423 Bãneasa Horincea 1.653 118 7,1
424 Golãºei " 1.301 54 4,2
425 Tudor Vladimirescu " 2.014 63 3,1
426 Cudalbi Prutul de Jos 6.148 81 1,3
427 Frumuºiþa " 1.491 146 9,8



358

428 Independenþa " 3.998 57 1,4
429 Pechea " 4.201 116 2,8

VV J u d .  D o r o h o iJ u d .  D o r o h o i 3.406 475 13,9
430 Baranca Herþa 329 286 86,9
431 Proboteºti " 2.025 127 6,3
432 Buda Siret 1.052 62 5,9

V IV I Jud .  FJud .  F ã l c i uã l c i u 10.503 1.322 12,6
433 Berezeni Dim. Cantemir 2.420 60 2,5
434 Deleni " 1.176 58 4,9
435 Hoceni " 795 172 21,6
436 Mãlãeºti-Corbu " 579 59 10,2
437 Tãietura Barboºi " 87 74 85,1
438 Bazga M. Kogãlniceanu 1.394 50 3,6
439 Pietriº " 1.046 729 69,7
440 Rãducãneni " 3.006 120 4,0
VIIVII Jud.  IaJud.  Ia º iº i 10.745 1.517 14,1

441 Buda Bahlui-Cârligãtura 259 180 69,5
442 Crucea " 943 148 15,7
443 Podu Iloaiei " 3.783 164 4,3
444 Zmeu " 996 652 65,5
445 Comarna Codru 2.181 116 5,3
446 Dumitreºti Gãlãþei " 637 146 22,9
447 Tomeºti " 872 56 6,4
448 Hermeziu " 1.074 55 5,1
VI I IV I I I J u d .  N e a mJ u d .  N e a m þþ 10.814 722 6,7
449 Calu Bistriþa 2.110 50 2,4
450 Frumoasa " 1.676 167 9,9
451 Mãrgineni De Mijloc 2.076 69 3,3
452 Þibucanii de Sus " 2.146 61 2,8
453 Vad " 731 127 17,4
454 Crãcãoani Neamþ 1.778 169 9,5
455 Poiana " 297 79 26,6

I XI X J u d .  P u t n aJ u d .  P u t n a 14.221 1.066 7,5
456 Suraia Mãrãºeºti 2.585 53 2,1
457 Vulturul de Sus " 2.919 115 3,9
458 Coþofãneºti Trotuº 808 61 7,5
459 Drãguºani " 1.470 344 23,4
460 Heret. Modruzeni " 440 60 13,6
461 Parava " 856 82 9,6
462 Pãlãmida " 290 290 100,0
463 Pãuneºti " 4.853 61 1,3

XX J u d .  R o m a nJ u d .  R o m a n 16.156 2.346 14,5
464 Bãlniºoara Miron Costin 476 197 41,4
465 Galbeni " 1.256 82 6,5
466 Hãlãuceºti " 2.637 113 4,3
467 Moreni " 567 67 11,8
468 Muntenii - Ghirãeºti " 507 173 34,1
469 Ruptura " 1.420 178 12,5
470 Trifeºti Miron Costin 1.804 81 4,5
471 Bãbuºa Roman Vodã 564 179 31,7
472 Bãceºti Târg " 1.086 74 6,8
473 Bãluºeºti " 1.310 114 8,7
474 Chilii " 954 110 11,5
475 Mânãstirea " 1.076 137 12,7
476 Pietrosul " 150 51 34,0
477 Roºiori " 927 110 11,9
478 Sãcãtura " 95 55 57,9
479 Slobozia " 875 278 31,8
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480 Solca " 195 99 50,8
481 Ursari " 257 248 96,5

X IX I J u d .  T e c u c iJ u d .  T e c u c i 13.391 2.187 16,3
482 Bãcioiu Homocea 1.052 1.041 99,0
483 Huþu " 571 75 13,1
484 Buciumeni Iveºti 805 114 14,1
485 Cozmeºti Vale " 927 68 7,3
486 Drãgãneºti " 1.341 120 8,9
487 Iveºti " 2.421 100 4,1
488 Movilenii de Jos " 1.054 71 6,7
489 Movilenii de Sus " 1.097 153 13,9
490 Nicoreºti " 1.456 53 3,6
491 Podoleni " 682 120 17,6
492 Talpigi " 1.267 218 17,2
493 Buda Podu  Turcului 718 54 7,5
X I IX I I J u d .  T u t o v aJ u d .  T u t o v a 14.235 2.886 20,3

494 Costeºti Manolache-Epurescu 2.260 90 4,0
495 Fruntiºeni " 815 74 9,1
496 Fundul Vãii " 288 249 86,5
497 Nuþeºti " 974 248 25,5
498 Zorleni " 2.543 194 7,6
499 Ciocani Vasile Pârvan 805 90 11,2
500 Ghidigeni " 1.370 179 13,1
501 Angheluþa Vlãhuþã 187 178 95,2
502 Bãcani " 648 119 18,4
503 Belzeni " 217 217 100,0
504 Budeºti " 309 126 40,8
505 Cotârlaci " 138 52 37,7
506 Floreºti " 958 68 7,1
507 Fundu Tutovei " 582 199 32,8
508 Mãnoiu " 304 212 59,7
509 Morãreni " 486 63 13,0
510 Plopana Târg " 715 116 16,2
511 Strãminoasa de Sus Vlãhuþã 234 234 100,0
512. Tunseºti " 402 186 46,3
X I I IX I I I J u d .  V a s l u iJ u d .  V a s l u i 14.068 2.463 17,5
513 Codãeºti Movila lui Burcel 2.017 57 2,8
514 Coropceni " 1.338 90 6,7
515 Gãunoasa " 316 55 17,4
516 Lunca " 330 148 44,8
517 Cuza Vodã ªtefan cel Mare 1.020 79 7,8
518 Doagele " 705 188 26,7
519 Dumeºti " 1.726 194 11,2
520 Fâstâci " 1.234 330 26,7
521 Mãlosu " 534 259 48,5
522 Negreºti " 2.140 369 17,2
523 Poiana Mãnãstirii " 200 69 34,5
524 Porcãreþ " 221 67 30,3
525 Valea Hogei " 1.240 305 24,6
526 Valea Mare (Hârºoveni) " 463 173 37,4
527 Valea Mare (Negreºti) " 584 80 13,7

EE B A S A R A B I AB A S A R A B I A 147.690 5.127 3,5
II J u d .  BJ u d .  B ã l þ iã l þ i 31.510 843 2,7

528 Balatina Fãleºti 3.012 79 2,6
529 Cãlineºti " 2.556 90 3,5
530 Cubani " 2.327 60 2,6
531 Todireºti " 1.816 54 3,0
532 Baraboi Rãºcani 3.781 57 1,5
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533 Danul Vechi " 1.946 54 2,8
534 Mihãileni " 4.523 80 1,8
535 Ciºcãreni Slobozia-Bãlþi 3.374 55 1,6
536 Ghiliceni " 1.609 79 4,9
537 Mândreºti " 2.622 146 5,7
538 Sângerii " 3.944 89 2,3

I II I J u d .  C a h u lJ u d .  C a h u l 28.469 568 2,0
539 Filipeni Cantemir 2.070 67 3,2
540 Colibaºi Ion Voievod 3.896 56 1,4
541 Zãrneºti " 953 93 9,8
542 Baimaclia ªtefan cel Mare 2.639 60 2,3
543 Cârpeºti " 1.601 51 3,2
544 Congazi " 6.018 55 0,9
545 Lãrguþa " 1.992 77 3,9
546 ªamalia " 793 55 6,9
547 Taraclia Traian 8.507 54 0,6

IIIIII J u d .  C e t a t e a  A l bJ u d .  C e t a t e a  A l b ãã 22.612 510 2,3
548 Cair Cazaci 2.013 133 6,6
549 Cazaci " 4.184 159 3,8
550 Ciiºia Taºlâc 6.222 53 0,9
551 Mihãileni Tatar Bunar 2.379 62 2,6
552 Culevcea Tuzla 4.388 51 1,2
553 Ivãneºtii Vechi Volintiri 3.426 52 1,5

IVIV Jud .  I sma i lJud .  I sma i l - - -
VV Jud .  LJud .  L ã p u º n aã p u º n a 23.370 1.842 7,9

554 Leordoaia Cãlãraºi 271 133 49,1
555 Parcani " 273 249 91,2
556 Ursari " 485 357 73,6
557 Volcineþ " 4.310 171 4,0
558 Durleºti Chiºinãu 4.215 69 1,6
559 Cãrpineni Hânceºti 5.678 60 1,1
560 Horotca " 574 139 24,2
561 Bolþun Nisporeni 879 91 10,4
562 Ciuciuleni " 6.203 91 1,5
563 Volcãneºti " 482 482 100,0

V IV I J u d .  O r h e iJ u d .  O r h e i 14.416 839 5,8
564 Schinoasa Bravicea 183 176 96,2
565 Seliºtea " 1.459 100 6,9
566 Slobozia-Seliºtea " 252 120 47,6
567 Tabora " 830 129 15,5
568 Ciocâlteni Ciocâlteni 2.260 99 4,4
569 Izbeºtea Maºcãuþi 2.664 53 2,0
570 Susleni " 4.288 109 2,5
571 Rãspopeni Rezina 2.480 53 2,1
VIIVII J u d .  S o r o c aJ u d .  S o r o c a 7.146 237 3,3

572 Chietrosu Bãdiceni 4.365 62 1,4
573 Cãpreºti Sat Cotigenii Mari 407 123 30,2
574 Pohoarna " 2.374 52 2,2
VI I IV I I I J u d .  T i g h i n aJ u d .  T i g h i n a 20.167 288 1,4
575 Talmazi Cãuºani 6.240 146 2,3
576 Ceadâr Lunga Ceadâr Lunga 7.365 68 0,9
577 Cimiºlia Cimiºlia 6.562 74 1,1

FF B U C O V I N AB U C O V I N A 38.826 1.160 3,0
II J u d .  C â m p u l u n gJ u d .  C â m p u l u n g 8.836 568 6,4

578 Dorna Cândrenilor Dornei 2.379 73 3,1
579 Capu Câmpului Homorului 1.688 61 3,6
580 Capu Codrului " 2.072 113 5,5
581 Frasin " 2.124 134 6,3
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582 Miron " 573 187 32,6
I II I J u d .  RJ u d .  R ã d ã u þ iã d ã u þ i 8.552 90 1,1

583 Vicovul de Sus ªtefan Vodã 8.552 90 1,1
IIIIII J u d .  S t o l o j i n eJ u d .  S t o l o j i n e þþ 10.060 143 1,4

584 Banila pe Siret Flondoreni 6.845 64 0,9
585 Crasna Ilschi " 3.215 79 2,5

IVIV J u d .  S u c e a v aJ u d .  S u c e a v a 11.378 359 3,2
586 Pârteºtii de Jos Arbore 3.302 57 1,7
587 Pãtrãuþii Sucevei Dragomirna 3.132 150 4,8
588 Urdeºti " 2.273 73 3,2
589 Bãlãceana Iliºeºti 2.671 79 3,0

GG T R A N S I L V A N I AT R A N S I L V A N I A 364.918 24.055 6,6
II J u d .  A l b aJ u d .  A l b a 40.778 2.414 5,1

590 Cârpiniº Abrud 1.495 51 3,4
591 Aiudul de Sus Aiud 1.862 158 8,5
592 Ciombrud " 1.013 119 11,8
593 Miraslãu " 1.039 105 10,1
594 Bãrãbanþi Ighiu 1.420 80 5,6
595 Cricãu " 1.625 79 4,9
596 Ighiu " 1.552 119 7,7
597 ªard " 1.826 76 4,2
598 Zlatna " 3.811 176 4,6
599 Cisteiul de Mureº Ocna Mureºului 789 124 15,7
600 Decea " 945 53 5,6
601 Ocna Mureºului " 5.322 227 4,3
602 Uioara de Sus " 1.014 70 6,9
603 Câlnic Sebeº 1.872 82 4,4
604 Petreºti " 2.617 105 4,0
605 Rãchita " 508 116 22,8
606 Sebeºel " 958 76 7,9
607 Vingrad " 2.136 121 5,7
608 Acmariu Vinþul de Jos 1.015 50 4,9
609 Berghin " 1.874 148 7,9
610 Cioara " 1.981 135 6,8
611 Vinþul de Jos " 4.104 144 3,5

I II I J ud .  B raJud .  B ra º o vº o v 30.354 1.573 5,2
612 Râºnov Bran 5.347 200 3,7
613 Satu Nou " 1.092 59 5,4
614 Vulcan " 2.582 80 3,1
615 Budila Buzãul Ardelean 2.057 241 11,7
616 Teliu " 3.725 215 5,8
617 Apaþa Sãcele 2.061 165 8,0
618 Feldioara " 2.505 202 8,1
619 Nãeruº " 1.626 82 5,0
620 Prejmer " 5.085 108 2,1
621 Târlungeni " 3.021 138 4,6
622 Zizin " 1.253 83 6,6

IIIIII J u d .  C l u j - T u r d aJ u d .  C l u j - T u r d a 70.247 4.192 6,0
623 Frata Mociu 2.720 115 4,2
624 Mociu Mociu 2.660 87 3,3
625 Soporul de Câmpie " 978 130 13,3
626 Suatu " 2.329 97 4,2
627 Cãmãraºul Sãrmaºul 1.230 116 9,4
628 Rãzoare " 1.592 101 6,3
629 Sâmpetrul de Câmpie " 1.505 247 16,4
630 Silvaºul de Câmpie " 1.684 75 4,5
631 Sãrmaºu " 2.943 119 4,0
632 Tuºinu " 1.035 70 6,8
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633 Sãlciua de Sus Baia de Arieº 1.199 51 4,3
634 Ponorel Câmpeni 1.976 50 2,5
635 Cãlãraºi Câmpia Turzii 1.874 76 4,1
636 Câmpia Turzii " 4.124 227 5,5
637 Iacobeni " 964 72 7,5
638 Luna " 1.791 124 6,9
639 Lunca Mureºului " 1.778 186 10,5
640 Luncani " 1.348 72 5,3
641 Poiana " 1.405 186 13,2
642 Unirea " 2.960 228 7,7
643 Viiºoara " 3.530 187 5,3
644 Iara Iara 1.954 59 3,0
645 Aþintiº Luduº 881 77 8,7
646 Cipãeni " 1.777 63 3,5
647 Luduº " 5.085 129 2,5
648 Valea Largã " 2.878 124 4,3
649 Zaul de Câmpie " 1.774 196 11,0
650 Corneºti Mihai Viteazul 910 127 13,9
651 Mãhãceni " 967 87 8,9
652 Mihai Viteazul " 2.392 79 3,3
653 Plãieºti " 954 53 5,6
654 Vâlcele " 1.447 59 4,1
655 Lechinþa Band 1.267 103 8,1
656 ªãulia " 2.143 110 5,1
657 Moreºti Mureº 621 101 16,3
658 Pogãceana Râciu 2.288 100 4,4
659 Ulieº " 1.284 109 8,5
IV .IV . Jud .  FJud .  F ã g ã r a ºã g ã r a º 22.399 1.916 8,6

660 Arpaºul de Sus Arpaºul de Jos 1.542 111 7,2
661 Bruiu " 1.026 121 11,8
662 Oprea Cârþiºoara " 952 59 6,2
663 Porumbacul de Jos " 1.421 52 3,7
664 Porumbacul de Sus " 1.658 144 8,7
665 ªomartin " 1.215 136 11,2
666 Bãrcut Fãgãraº 1.162 53 4,6
667 Cincºor Fãgãraº 881 75 8,5
668 Copãcel " 1.067 82 7,7
669 Dejani " 548 63 11,5
670 Felmer " 1.396 177 12,7
671 Rodbav " 596 62 10,4
672 Sâmbãta de Sus " 1.825 115 6,3
673 Sebeº " 791 75 9,5
674 Comãna de Jos ªercaia 1.186 141 11,9
675 Comãna de Sus " 849 103 12,1
676 Mândra " 1.148 70 6,1
677 Perºani " 997 135 13,5
678 ªinca Veche " 1.304 90 6,9
679 Toderiþa " 835 52 6,2

VV J u d .  H u n e d o a r aJ u d .  H u n e d o a r a 50.780 1.950 3,8
680 Bulzeºti Avram Iancu 2.435 56 2,3
681 Blãjeni Brad 3.463 60 1,7
682 Brad " 4.308 66 1,5
683 Criºcior " 2.026 53 2,6
684 Mihãleni " 712 87 12,2
685 Simeria Deva 3.897 50 1,3
686 Vãrmaga " 1.045 71 6,8
687 Geoagiu Geoagiu 2.497 176 7,1
688 Bucova Haþeg 1.526 131 8,6



363

689 Hãºdat Hunedoara 510 67 13,1
690 Dobra Ilia 1.671 65 3,9
691 Cãstãu Orãºtie 1.001 87 8,7
692 Cugir " 4.674 173 3,7
693 Romos " 1.511 137 9,1
694 Romoºel " 1.232 65 5,3
695 Spini " 403 75 18,6
696 Sibiºelul Vechi " 1.148 71 6,2
697 Turdaº " 658 64 9,7
698 Iscroni Petroºeni 1.422 135 9,5
699 Jiu-Paroºeni " 1.339 70 5,2
700 Livezeni " 2.806 102 3,6
701 Petrila " 10.496 89 0,9

V IV I J u d .  S i b i uJ u d .  S i b i u 57.901 3.879 6,7
702 Dobârca Mercurea Sibiului 1.506 171 11,4
703 Gârbova " 1.988 57 2,9
704 Ungurei " 1.464 137 9,4
705 Armeni Ocna Sibiului 1.705 59 3,5
706 Haºag " 1.199 62 5,2
707 Ocna Sibiului " 3.969 142 3,6
708 Ruºi " 1.291 86 6,7
709 Slimnic " 3.465 93 2,7
710 ªura Micã " 1.633 114 7,0
711 Amnaº Sãliºte 1.991 110 5,5
712 Galeº " 614 50 8,1
713 Sãliºte Sãliºte 3.767 70 1,9
714 Bradu Sibiu 1.240 121 9,8
715 Bungard " 751 53 7,1
716 Caºolþ " 876 155 17,7
717 Chirpãr " 1.666 163 9,8
718 Cisnãdie " 3.408 132 3,9
719 Daia " 595 61 10,3
720 Fofeldea " 979 94 9,6
721 Guºteriþa " 2.315 58 2,5
722 Hamba " 1.145 98 8,6
723 Hosman " 1.115 220 19,7
724 Marpod " 1.502 77 5,1
725 Nochrich " 1.313 235 17,9
726 Noul " 1.189 193 16,2
727 Porceºti " 1.491 57 3,8
728 Roºia " 1.050 220 21,0
729 Sadu " 2.333 84 3,6
730 Sebeºul de Sus " 1.039 75 7,2
731 ªelimbãr " 1.144 78 6,8
732 ªura Mare " 2.343 138 5,9
733 Tãlmãcel " 1.503 75 5,0
734 Þichindeal " 505 59 11,7
735 Veºtem " 1.408 64 4,6
736 Vurpãr " 2.399 218 9,1
VIIVII J u d .  T â r n a v a  M a r eJ u d .  T â r n a v a  M a r e 27.426 2.639 9,6

737 Moardãº Agnita 628 55 8,8
738 Netuº " 641 79 12,3
739 Alma Mediaº 670 60 9,0
740 Aþel " 1.788 78 4,4
741 Buzd " 1.088 232 21,3
742 Dârlos " 2.206 182 8,3
743 Richiºul " 1.262 101 8,0
744 ªaroº " 1.661 112 6,7
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745 ªoala " 816 85 10,4
746 Vorumloc " 1.521 76 5,0
747 Beia Rupea 944 162 17,2
748 Dãiºoara " 1.037 189 18,2
749 Mesendorf " 814 75 9,2
750 Roadãº " 749 88 11,8
751 ªtenia (Decia) " 1.281 116 9,1
752 Viscri " 787 78 10,0
753 Albeºti Sighi ºoara 2.367 293 12,4
754 Apold " 1.302 98 7,5
755 Boiu " 1.692 57 3,4
756 Heþiur " 1.194 148 12,4
757 Mãlãucrav " 1.446 120 8,3
758 Seleuºul " 1.532 155 10,1
VI I IV I I I J u d .  T â r n a v a  M i cJ u d .  T â r n a v a  M i c ãã 65.033 5.492 8,4
759 Bâleaciu Blaj 1.710 141 8,3
760 Bucerdea Grânoasã " 2.185 92 4,2
761 Cenade " 2.184 114 5,2
762 Cergãul Mare " 1.258 60 4,8
763 Cergãul Mic " 830 58 7,0
764 Mãnãrade " 1.048 63 6,0
765 Mãcãsase " 1.725 65 3,8
766 Proºtia Mare " 1.817 260 14,3
767 Sâncel " 1.878 64 3,4
768 Sânmiclãuº " 1.559 83 5,3
769 ªona " 1.367 87 6,4
770 ªoroºtin " 1.647 70 4,3
771 Þapu " 1.232 127 10,3
772 Veza " 666 92 13,8
773 Adãmuº Diciosânmartin 1.911 236 12,3
774 Bechnea " 1.590 121 7,6
775 Bazna " 1.776 238 13,4
776 Bãgaciu " 1.224 227 18,6
777 Blãjel " 2.027 183 9,0
778 Boian " 2.045 130 6,4
779 Boziaº " 1.136 128 11,3
780 Cetatea de Baltã " 1.859 116 6,2
781 Ceuaº " 793 81 10,2
782 Corneºti " 1.217 78 6,4
783 Crãeºti " 1.465 143 9,8
784 Deaj " 980 188 19,2
785 Gãneºti " 1.897 52 2,7
786 Idrifaia " 1.002 61 6,1
787 Jidveiu " 1.437 129 9,0
788 Velt " 1.255 203 16,2
789 Veseuº " 1.155 84 7,3
790 Agriºtiu Dumbrãveni 714 53 7,4
791 Coroisânmartin " 757 75 9,9
792 Curciu " 1.236 114 9,2
793 Ernea " 872 60 6,9
794 Hoghilag " 1.099 174 15,8
795 Laslãul Mare " 825 55 6,7
796 Nadeº " 1.546 115 7,4
797 Prod " 576 92 16,0
798 Sântioana " 919 116 12,6
799 Senereuº " 1.372 100 7,3
800 Þigmandru " 1.182 78 6,6
801 Zagãr " 1.500 102 6,8
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802 Chirileu Iernut 644 54 8,4
803 Iernut " 2.464 127 5,2
804 Orga " 1.525 98 6,4
805 Ozd " 887 54 6,1
806 Sânpaul " 1.040 251 24,1

HH C R IC R I ª A N Aª A N A 145.141 5.337 3,7
II J u d .  A r a dJ u d .  A r a d 120.805 4.128 3,4

807 Curtici Aradul Nou 8.199 159 1,9
808 Sânnicolaul Mic " 2.936 59 2,0
809 Adea Chiºineu Criº 1.806 702 4,0
810 Cintei " 1.668 50 3,0
811 Grãniceri " 3.117 57 1,8
812 Nãdab " 2.202 57 2,6
813 Pãdureni " 2.405 118 4,9
814 Socodor " 4.723 101 2,1
815 Sepreuº " 4.046 171 4,2
816 Zeriud " 2.355 72 3,1
817 Hãlmagiu Hãlmagiu 1.233 68 5,5
818 Bocºig Ineu 2.764 133 4,8
819 Gurba " 2.431 92 3,8
820 Ineu " 6.483 158 2,4
821 ªicula " 3.617 97 2,7
822 Nãdlac Pecica 12.467 75 0,6
823 Pecica " 8.625 127 1,5
824 Rovine " 6.976 388 5,7
825 ªemlac " 5.308 154 2,9
826 ªeiþin " 4.539 82 1,8
827 Bârzava Radna 1.534 61 4,0
828 Groºii Noui " 720 52 7,2
829 Milova " 625 89 14,2
830 Odvoº " 985 52 5,3
831 Comlãuº Sfânta Ana 5.197 653 12,6
832 Sânmartin " 2.965 104 3,5
833 Zãrand " 3.481 134 3,9
834 Arãneag ªiria 1.041 66 6,3
835 Covãsinþ " 3.128 50 1,6
836 Drãuþ " 1.952 122 6,3
837 Pâncota " 5.235 272 5,2
838 ªiria " 6.042 183 3,0

I II I J u d .  B i h o rJ u d .  B i h o r 24.336 1.209 5,0
839 Cãbeºti Beiuº 1.191 63 5,3
840 Ioaniº " 590 59 10,0
841 Meziad " 1.937 53 2,7
842 ªoimi " 516 72 14,0
843 Tãgãdãu Beliu 810 55 6,8
844 Tãºad Ceica 1.459 134 9,2
845 Tãmaºda Salonta 1.962 141 7,2
846 Tulea " 3.673 59 1,6
847 Tarãsãu Tinca 1.275 50 3,9
848 Gepiº " 970 87 9,0
849 Ginta " 2.011 60 3,0
850 Gurbediu " 1.959 68 3,5
851 Talpoº " 2.153 128 6,0
852 Tinca " 3.830 180 4,7

II B A N A TB A N A T 230.964 11.815 5,1
II J u d .  C a r aJ u d .  C a r a ºº 63.457 4.090 6,4

853 Berzovia Bocºa Montanã 1.735 92 5,3
854 Biniº 1.527 60 3,9
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855 Bocºa Montanã " 3.202 406 12,7
856 Bocºa Românã " 3.005 92 3,1
857 Docliu " 1.064 54 5,1
858 Doinecea " 2.838 435 15,3
859 Ezeriº " 1.318 63 4,8
860 Iersig " 851 99 11,6
861 Ramna " 2.221 92 4,1
862 Vasiova " 1.392 53 3,8
863 Vermeº " 2.125 60 2,8
864 Barlovenii Vechi Bozovici 912 58 6,4
865 Bozovici " 3.644 421 11,6
866 Gârbovãþ " 1.549 93 6,0
867 Lãpuºnicul Mare " 2.155 227 10,5
868 Prilipeþ " 1.549 64 4,1
869 Rudãria " 2.359 100 4,2
870 Radima Moldva Nouã 832 53 6,4
871 Socol " 1.747 160 9,2
872 Zlatiþa " 1.367 132 9,7
873 Cacova Oraviþa 1.565 87 5,6
874 Comoriºte " 1.277 62 4,9
875 Forotic " 1.267 62 4,9
876 Guoni " 1.422 96 6,8
877 Mercina " 1.393 63 4,5
878 Nicolinþ " 1.093 50 4,6
879 Vãrãdia " 2.231 55 2,5
880 Vrani " 1.505 65 4,3
881 Apadia Reºiþa 862 92 10,7
882 Bubul " 1.282 108 8,4
883 Caraºova " 2.940 83 2,8
884 Câlnic " 2.081 105 5,1
885 Târnova " 3.603 114 3,2
886 Þerova " 806 81 10,1
887 Zorlenþul Mare " 2.738 153 5,6

I II I J u d .  S e v e r i nJ u d .  S e v e r i n " 35.091 2.742 7,8
888 Cãpâlnaº Birchiº 1.407 81 5,8
889 Dubeºti " 915 51 5,6
890 Buchin Caransebeº 705 127 18,0
891 Glimboca " 2.262 239 10,6
892 Iaz " 806 77 9,6
893 Pãdurani Fãget 544 179 32,9
894 Cireºu Lugoj 1.365 405 29,7
895 Costeiu " 1.516 59 3,9
896 Fârliug " 2.436 64 2,6
897 Peºtere " 763 234 30,7
898 Tincova " 800 110 13,8
899 Viºag " 1.822 50 2,7
900 Eºelniþa Orºova 1.278 50 3,9
901 Iablaniþa " 1.658 92 5,6
902 Mehadia " 2.162 166 7,7
903 Topleþ " 2.092 95 4,5
904 Armeniº Teregova 3.042 188 6,2
905 Rusca " 1.437 113 7,9
906 Slatina Timiºului " 2.094 161 7,7
907 Teregova " 3.764 67 1,8
908 Verendin " 2.222 134 6,0

IIIIII J u d .  T i m iJ u d .  T i m i ºº 132.416 4.983 3,8
909 Buziaº Buziaº 2.935 80 2,7
910 Sârbova " 772 51 6,6
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911 Becicherecul Mic Centralã 3.318 83 2,5
912 Beºenova Nouã " 2.400 141 5,9
913 Sânandrei " 2.456 110 4,5
914 Obad Ceacova 982 72 7,3
915 Pãdureni " 1.698 70 4,1
916 Petroman " 1.735 71 4,1
917 Rudna " 2.144 119 5,6
918 Denþa Deta 2.979 75 2,5
919 Gâtaia " 3.401 108 3,2
920 Cãrpiniº Jimbolia 2.944 64 2,2
921 Cenci " 2.661 171 6,4
922 Checia " 3.045 152 5,0
923 Comloºul Mare " 4.389 299 6,8
924 Grabaþ " 2.364 149 6,3
925 Iecia Mare " 2.289 130 5,7
926 Jimbolia " 10.873 213 2,0
927 Belotinþ Lipova 1.015 83 8,2
928 Brestovãþ " 852 71 8,3
929 Biled Periam 3.791 127 3,4
930 Bulgãruº " 2.350 87 3,7
931 Gottlob " 1.976 55 2,8
932 Igriº " 2.760 115 4,2
933 Periam " 5.147 138 2,7
934 Pesac " 2.721 177 6,5
935 Sâmpetru German " 2.628 126 4,8
936 Sâmpetru Mare Periam 2.493 168 6,7
937 Secuºigiu " 2.636 134 5,1
938 Variaº " 4.233 91 2,2
939 Bazoº Recaº 1.587 103 6,5
940 Bucovãþ " 1.223 61 5,0
941 Recaº " 4.210 84 2,0
942 Topolovãþul Mare " 1.287 112 8,7
943 Beºenova Veche Sânnicolaul Mare 6.073 209 3,4
944 Cenadul Mare " 5.594 123 2,2
945 Cenadul Vechi " 1.642 104 6,3
946 Saravele " 3.714 154 4,2
947 Sânnicolaul Mare " 9.107 162 1,8
948 Tomnatic " 3.296 78 2,4
949 Murani Vinga 1.266 58 4,6
950 Satchinez " 2.666 141 5,3
951 Vinga " 4.764 64 1,3



4. Satele din România, fruntariile anului 1942, la recensãmântul din 1930.
Populaþia de neam þigan deþinea majoritatea absolutã sau relativã
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NumNum ãrul þiganilorãrul þiganilor

N r .N r .  Sa tu l Sa tu l JudeJude þu lþu l
TotalulTotalul

populapopula þieiþiei Cifre absoluteCifre absolute În procenteÎn procente
1 Pârâu de sub Pripor Gorj 317 187 59,0
2 Muchea Brãila 757 426 56,3
3 Fântânele Dâmboviþa 871 871 100,0
4 Þigãnia Dâmboviþa 150 92 61,3
5 Meriºu Dâmboviþa 261 229 87,7
6 Pºta Lãzãrescu Dâmboviþa 81 71 87,7
7 Româneºti Dâmboviþa 2.230 1.218 54,2
8 Mãrginenii de Jos Prahova 1.941 1.157 59,6
9 Izeºti Prahova 197 160 81,2

10 Podul lui Galben Prahova 258 233 90,3
11 Cornetu Râmnicu Sãrat 484 423 87,4
12 Flãmânda Râmnicu Sãrat 526 501 95,2
13 Pãltinata de Sus Bacãu 479 255 53,2
14 Bota Bacãu 96 96 100,0
15 Pãdureni Bacãu 212 110 51,9
16 Sohodolul Bacãu 183 183 100,0
17 Orãºa-Avram Bacãu 187 93 49,7
18 Pârlita Botoºani 317 162 51,1
19 Balta Arsã Botoºani 242 237 97,9
20 Baranca Dorohoi 329 286 86,9
21 Tãietura-Barboºi Fãlciu 87 74 85,1
22 Pietriº Fãlciu 1.046 729 69,7
23 Buda Iaºi 259 180 69,5
24 Zmeu Iaºi 996 652 65,5
25 Pãlãmida Putna 290 290 100,0
26 Sãcãtura Roman 95 55 57,9
27 Solca Roman 195 99 50,8
28 Ursari Roman 257 248 96,5
29 Bãcioiu Tecuci 1.052 1.041 98,9
30 Fundul Vãii Tutova 288 249 86,4
31 Angheluþa Tutova 187 178 95,2
32 Belzeni Tutova 217 217 100,0
33 Mãnoiu Tutova 304 212 69,7
34 Strãminoasa de Sus Tutova 234 234 100,0
35 Leordoaia Lãpuºna 271 133 49,1
36 Parcani Lãpuºna 273 249 91,2
37 Ursari Lãpuºna 485 357 73,6
38 Volcãneºti Lãpuºna 482 482 100,0
39 Schinoasa Orhei 183 176 96,2
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5. Populaþia de neam þigan în oraºele din România, fruntariile din 1942, 
în conformitate cu rezultatele recensãmântului din 1930

N u mN u m ã r u l  þ i g a n i l o rã r u l  þ i g a n i l o rO r aO r a º e  î n  o r d i n eº e  î n  o r d i n e
a l f a b e t i ca l f a b e t i c ã  p eã  p e
p r o v i n c i ip r o v i n c i i J u d eJ u d e þu lþu l

T o t a l u lT o t a l u l
p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i C i f r e  a b s o l u t eC i f r e  a b s o l u t e Î n  p r o c e n t eÎ n  p r o c e n t e

R O M Â N I AR O M Â N I A 3.121.312 32.330 1,0
O L T E N I AO L T E N I A 198.223 4.332 2,2
Baia de Aramã Mehedinþi 1.461 47 3,2
Bãileºti Dolj 13.169 55 0,4
Balº Romanaþi 5.501 4 *

Calafat Dolj 7.633 186 2,4
Cãlimãneºti Vâlcea 2.876 119 4,1
Caracal Romanaþi 14.950 567 3,8
Corabia Romanaþi 8,857 289 3,3
Craiova Dolj 63.215 1.782 2,8
Drãgãºani Vâlcea 7.002 227 3,2
Govora Vâlcea 910 - -
Ocnele Mari Vâlcea 7.223 1 *
Pleniþa Dolj 7.771 17 0,2
Râmnicu Vâlcea Vâlcea 15.648 81 0,5
Strehaia Mehedinþi 7.870 281 3,6
Târgu Jiu Gorj 13.030 602 4,6
Turnu Severin Mehedinþi 21.107 74 0,4
M U N T E N I AM U N T E N I A 1.101.766 16.711 1,5
Alexandria Teleorman 19.350 910 4,7
Brãila Brãila 68.347 585 0,9
Bucureºti Ilfov 639.040 6.797 1,1
Buzãu Buzãu 35.687 429 1,2
Cãlãraºi Ialomiþa 18.083 860 4,8
Câmpina Prahova 16.918 70 0,4
Câmpulung Muscel 13.868 124 0,9
Curtea de Argeº Argeº 6.809 32 0,5
Filipeºtii de Târg Prahova 1.915 - -
Gãeºti Dâmboviþa 5.328 115 2,2
Giurgiu Vlaºca 31.016 753 2,4
Mizil Buzãu 6.440 523 8,1
Olteniþa Ilfov 10.389 689 6,6
Piteºti Argeº 19.532 422 2,2
Ploieºti Prahova 79.149 1.072 1,4
Pucioasa Dâmboviþa 5.772 124 2,1
Râmnicu Sãrat Râmnicu Sãrat 15.007 230 1,5
Roºiorii de Vede Teleorman 11.453 294 2,6
Sinaia Prahova 4.072 - -
Slãnic Prahova 6.306 3 *
Slatina Olt 11.243 52 0,5
Slobozia Ialomiþa 7.591 33 0,4
Târgoviºte Dâmboviþa 22.298 207 0,9
Turnu Mãgurele Teleorman 16.950 511 3,0
Urlaþi Prahova 5.501 234 4,3
Urziceni Ialomiþa 8.616 1.153 13,4
Vãlenii de Munte Prahova 4.237 263 6,2
Zimnicea Teleorman 10.879 226 2,1

                                                

* Sub 0.1%
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D O B R O G E AD O B R O G E A 126.376 591 0,5
Babadag Tulcea 4.626 26 0,6
Carmen Sylva Constanþa 872 5 0,6
Cernavodã Constanþa 6.744 164 2,4
Constanþa Constanþa 59.164 165 0,3
Hârºova Constanþa 3.665 100 2,7
Isaccea Tulcea 4.576 19 0,4
Mãcin Tulcea 5.628 28 0,5
Mangalia Constanþa 2.764 29 1,0
Medgidia Constanþa 6.466 24 0,4
Ostrov Constanþa 3.113 3 0,3
Sulina Tulcea 6.399 1 *
Techirghiol Constanþa 1.956 - -
Tulcea Tulcea 20.403 21 0,1
M O L D O V AM O L D O V A 592.127 3.764 0,6
Adjud Putna 6.748 28 0,4
Bacãu Bacãu 31.138 96 0,3
Bârlad Tutova 26.204 209 0,8
Botoºani Botoºani 32.355 153 0,5
Buhuºi Neamþ 8.655 53 0,6
Darabani Dorohoi 10.748 10 *
Dorohoi Dorohoi 15.866 22 0,1
Fãlticeni Baia 14.096 17 0,1
Focºani Putna 32.481 211 0,6
Galaþi Covurlui 100.611 287 0,3
Hârlãu Botoºani 9.074 - -
Herþa Dorohoi 8.454 12 0,1
Huºi Fãlciu 17.130 13 *
Iaºi Iaºi 102.872 340 0,3
Mãrãºeºti Putna 4.532 75 1,7
Mihãileni Dorohoi 3.686 34 0,9
Moineºti Bacãu 6.616 150 2,3
Odobeºti Putna 8.106 67 0,8
Panciu Putna 6.816 43 0,6
Paºcani Baia 13.968 65 0,5
Piatra Neamþ Neamþ 29.827 131 0,4
Roman Roman 28.823 606 2,1
Sãveni Dorohoi 4.953 1 *
Stefãneºti Botoºani 8.891 20 0,2
Târgu Frumos Iaºi 4.932 410 8,3
Târgu Neamþ Neamþ 9.475 33 0,3
Târgu Ocna Bacãu 12.588 56 0,4
Tecuci Tecuci 17.172 164 1,0
Vaslui Vaslui 15.310 458 3,0
B A S A R A B I AB A S A R A B I A 370.971 782 0,2
Bãlþi Bãlþi 30.570 33 0,1
Bolgrad Ismail 14.280 17 0,1
Cahul Cahul 11.370 91 0,8
Cãlãraºi Târg Lãpuºna 4.776 31 0,6
Cetatea Albã Cetatea Albã 34.485 39 0,1
Chilia Nouã Ismail 17.245 9 *
Chiºinãu Lãpuºna 114.896 128 0,1
Comrat Tighina 12.331 108 0,9
Hotin Hotin 15.334 4 *
Ismail Ismail 24.998 28 0,1
Leova Cahul 6.539 75 1,1
Orhei Orhei 15.279 47 0,3
Reni Ismail 11.923 52 0,4
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Soroca Soroca 15.001 66 0,4
Tighina Tighina 31.384 24 *
Tuzla Cetatea Albã 3.146 19 0,6
Vâlcov Ismail 7.414 11 0,1
B U C O V I N AB U C O V I N A 228.056 162 0,1
Câmpulung Câmpulung 10.071 4 *
Cernãuþi Cernãuþi 112.427 15 *
Cozmeni Cernãuþi 4.918 - -
Gura Humorului Câmpulung 6.042 5 *
Rãdãuþi Rãdãuþi 16.788 10 *
Sadagura Cernãuþi 8.968 - -
Siret Rãdãuþi 9.905 17 0,2
Solca Suceava 2.822 - -
Storojineþ Storojineþ 8.695 15 0,2
Suceava Suceava 17.028 42 0,2
Vama Câmpulung 5.315 12 0,2
Vãscãuþi Storojineþ 6.336 6 *
Vatra Dornei Câmpulung 9.826 36 0,4
Vijniþa Storojineþ 3.799 - -
Zastavna Cernãuþi 5.116 - -
T R A N S I L V A N I AT R A N S I L V A N I A 254.830 3.530 1,4
Abrud Alba 2.468 70 2,8
Aiud Alba 9.478 150 1,6
Alba Iulia Alba 12.282 35 0,3
Blaj Târnava Micã 4.618 19 0,4
Braºov Braºov 59.232 58 *
Deva Hunedoara 10.509 69 0,7
Diciosânmartin Târnava Micã 6.567 455 6,9
Dumbrãveni Târnava Micã 4.067 302 7,4
Fãgãraº Fãgãraº 7.841 20 0,3
Haþeg Hunedoara 3.383 29 0,9
Hunedoara Hunedoara 4.600 47 1,0
Mediaº Târnava Mare 15.505 345 2,2
Orãºtie Hunedoara 7.337 391 5,3
Petroºani Hunedoara 15.405 121 0,8
Sebeº Alba 9.137 292 3,2
Sibiu Sibiu 49.345 285 0,6
Sighiºoara Târnava Mare 13.033 356 2,7
Turda Turda 20.023 486 2,4
B A N A TB A N A T 167.489 2.010 1,2
Caransebeº Severin 8.704 277 3,2
Lipova Timiº-Torontal 6.000 60 1,0
Lugoj Severin 23.593 264 1,1
Oraviþa Caraº 9.585 122 1,3
Orºova Severin 8.159 693 8,5
Reºiþa Caraº 19.868 257 1,3
Timiºoara Timiº-Torontal 91.580 337 0,4
C R IC R I ª . - M A R A M .ª . - M A R A M . 81.474 448 0,5
Arad Arad 77,181 448 0,6
Beiuº Bihor 4.293 - -



6. Oraºele cu peste 50 þigani. Teritoriul din 1942 al României, 
pe baza rezultatelor recensãmântului din 1930
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Þ i g a n iÞ i g a n i

N r .N r . O r aO r a º u lº u l J u d eJ u d e þu lþu l

T o t a l u lT o t a l u l
p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i
oraora º u l u iº u l u i N u mN u m ã rã r

% fa% fa þ ã  d eþ ã  d e
to ta lu lto ta lu l

p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i
R O M Â N I AR O M Â N I A 2 . 4 3 5 . 0 2 92 . 4 3 5 . 0 2 9 3 1 . 2 2 43 1 . 2 2 4 1,31,3

II O L T E N I AO L T E N I A 175.357 4.263 2,4
1 Municipiul Craiova Dolj 63.215 1.782 2,8
2 Oraºul Bãileºti " 13.169 55 0,4
3       "    Calafat " 7.633 186 2,4
4       "    Târgu Jiu Gorj 13.030 602 4,6
5       "    Turnu Severin Mehedinþi 21.107 74 0,4
6       "    Strehaia " 7.870 281 3,6
7       "    Caracal Romanaþi 14.950 567 3,8
8       "    Corabia " 8.857 289 3,3
9       "    Râmnicu Vâlcea Vâlcea 15.648 81 0,5

10       "    Cãlimãneºti " 2.876 119 4,1
11       "    Drãgãºani " 7.002 227 3,2
II.II. M U N T E N I AM U N T E N I A 1.075.073 16.643 1,6

12 Oraºul Piteºti Argeº 19.532 422 2,2
13 Municipiul Brãila Brãila 68.347 585 0,9
14 Oraºul Buzãu Buzãu 35.687 429 1,2
15      "     Mizil " 6.440 523 8,1
16      "     Târgoviºte Dâmboviþa 22.298 207 0,9
17      "     Gãeºti " 5.328 115 2,2
18      "     Pucioasa " 5.772 124 2,2
19      "     Cãlãraºi Ialomiþa 18.053 860 4,8
20      "     Urziceni " 8.616 1.153 13,4
21 Municipiul Bucureºti Ilfov 639.040 6.797 1,1
22 Oraºul Olteniþa " 10.389 689 6,6
23     "      Câmpulung Muscel 13.868 124 0,9
24     "      Slatina Olt 11.243 52 0,5
25 Municipiul Ploieºti Prahova 79.149 1.072 1,4
26 Oraºul Câmpina " 16.918 70 0,4
27     "      Urlaþi " 5.501 234 4,3
28     "      Vãlenii de Munte " 4.237 263 6,2
29     "      Râmnicu Sãrat Râmnicu Sãrat 15.007 230 1,5
30     "     TurnuMãgurele Teleorman 16.950 511 3,0
31     "      Alexandria " 19.350 910 4,7
32     "      Roºiori de Vede " 11.453 294 2,6
33     "      Zimnicea " 10.879 226 2,1
34     "      Giurgiu Vlaºca 31.016 753 2,4
IIIIII D O B R O G E AD O B R O G E A 69.573 429 0,6

35 Municipiul Constanþa Constanþa 59.165 165 0,3
36 Oraºul Cernavodã " 6.744 164 2,4
37 Oraºul Hârºova Constanþa 3.665 100 2,7
IVIV M O L D O V AM O L D O V A 476.190 3.531 0,7

38 Municipiul Bacãu Bacãu 31.138 96 0,3
39 Oraºul Moineºti " 6.616 150 2,3
40      "     Târgu Ocna " 12.588 56 0,4
41      "     Paºcani Baia 13.968 65 0,5
42      "     Botoºani Botoºani 32.355 153 0,5
43 Municipiul Galaþi Covurlui 100.611 287 0,3
44 Oraºul Iaºi Iaºi 102.872 340 0,3
45      "     Târgul Frumos " 4.932 410 8,3
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46      "     Piatra Neamþ Neamþ 29.827 131 0,4
47      "     Buhuºi " 8.655 53 0,6
48      "     Focºani Putna 32.481 211 0,7
49      "     Mãrãºeºti " 4.532 75 1,7
50      "     Odobeºti " 8.106 67 0,8
51      "     Roman Roman 28.823 606 2,1
52      "     Tecuci Tecuci 17.172 164 1,0
53      "     Bârlad Tutova 26.204 209 0,8
54      "     Vaslui Vaslui 15.310 458 3,0

VV B A S A R A B I AB A S A R A B I A 172.060 520 0,3
55 Oraºul Cahul Cahul 11.370 91 0,8
56      "     Leova " 6.539 75 1,2
57      "     Reni Ismail 11.923 52 0,4
58 Municipiul Chiºinãu Lãpuºna 114.896 128 0,1
59 Oraºul Soroca Soroca 15.001 66 0,4
60      "     Comrat Tighina 12.331 108 0,9
V IV I B U C O V I N AB U C O V I N A - - -

VIIVII T R A N S I L V A N I AT R A N S I L V A N I A 222.106 3.380 1,5
61 Oraºul Abrud Alba 2.468 70 2,8
62      "     Aiud " 9.478 150 1,6
63      "     Sebeº " 9.137 292 3,2
64 Municipiul Braºov Braºov 59.232 58 0,1
65 Oraºul Deva Hunedoara 10.509 69 0,7
66      "     Orãºtie " 7.337 391 5,3
67      "     Petroºani " 15.405 121 0,8
68 Municipiul Sibiu Sibiu 49.345 285 0,6
69 Oraºul Sighiºoara Târnava Mare 13.033 356 2,7
70      "     Mediaº " 15.505 345 2,2
71      "     Diciosânmartin Târnava Micã 6.567 455 6,9
72      "     Dumbrãveni " 4.067 302 7,4
73      "     Turda Turda 20.023 486 2,4
VI I IV I I I B A N A TB A N A T 167.489 2.010 1,2
74 Oraºul Oraviþa Caraº 9.585 122 1,3
75      "     Reºiþa " 19.868 257 1,3
76      "     Lugoj Severin 23.593 264 1,1
77      "     Caransebeº " 8.704 277 3,2
78 Oraºul Orºova Severin 8.159 693 8,5
79 Municipiul Timiºoara Timiº-Torontal 91.580 337 0,4
80 Oraºul Lipova " 6.000 60 1,0
I XI X C R IC R I ª A N A - M A R A M U R E ªª A N A - M A R A M U R E ª 77.181 448 0,6

81 Municipiul Arad 77.181 448 0,6
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12. Comune din Transilvania, Banat ºi Criºana-Maramureº cu populaþie
þigãneascã în scãdere în perioada 1893 ºi 1930 
Comune cu peste 50 þigani stabili în 1893

1 8 9 31 8 9 3 1 9 3 01 9 3 0

C o m u n eC o m u n e
T o t a l u lT o t a l u l

p o p .p o p . Þ i g a n iÞ i g a n i %%
T o t a l u lT o t a l u l

p o p .p o p .

I n d i c e l e  d eI n d i c e l e  d e
crecre º t e r e  aº t e r e  a
p o p u l ap o p u l a þ i e iþ i e i

( f( f ã r ã  þ i gan i )ã r ã  þ i gan i )

Total 82.250 8.592 10,4 87.487 118,8
Transilvania 67.920 7.286 10,7 73.934 121,9
Banat 9.762 953 9,8 8.792 99,8
Criºana-Maramureº 4.568 353 7,7 4.761 112,9
T R A N S I L V A N I AT R A N S I L V A N I A
Jud. Alba 2.412 331 13,7 2.954 141,4
Cãpud 478 55 11,5 710
Ciuciu 504 61 12,1 541
Gãmbaº 473 61 12,9 567
Gãureni 317 58 18,3 371
Preasca Ampoiului 640 96 15,0 765
Jud. Braºov 15.284 737 4,8 16.362 112,5
Baciu 1.973 126 6,4 2.152
Hãrman 2.271 170 7,5 2.968
Râºnov 4.801 148 3,1 5.347
Satu Lung 6.239 293 4,7 5.895
Jud. Fãgãraº 4.845 621 12,8 4.679 110,8
Lovnic 797 87 10,9 763
Nerghindeal 1.245 120 9,6 1.258
Soerº 1.101 195 17,7 1.137
Ucea de Jos 1.076 95 8,8 868
Veneþia de Sus 626 124 19,8 653
Jud. Hunedoara 832 154 18,5 713 105,2
Balomir 427 86 20,1 359
Uric 405 68 16,8 354
Jud. Orhei 4.206 608 14,4 4.374 121,6
Bezidul Nou 731 120 16,4 604
Chedia Micã 197 52 26,4 174
Dârjiu 1.349 147 10,9 1.496
Goagiu 589 86 14,6 678
Mihãileni 458 60 13,1 418
Simoneºti 882 143 16,2 1.004
Jud. Sibiu 9.697 532 5,5 11.515 125,6
Gura Râului 2.564 186 7,2 3.109
Jina 3.177 218 10,0 3.728
Poiana Sibiului 3.956 128 3,2 4.678
Jud. Târnava Mare 29.527 4.156 14,1 31.813 125,4
Agostin 840 92 10,9 948
Aposul 622 128 20,6 608
Archita 1.334 243 18,2 1.346
Bogata Olteanã 411 75 18,2 391
Cloasterf 374 79 21,1 380
Criº 1.352 126 9,3 1.389
Cuciulata 1.493 171 11,4 1.358
Dopca 619 79 12,8 673
Fiºer 839 129 15,4 882
Hendorf 1.066 185 17,3 1.183
Homorod 1.514 194 12,8 1.704
Hundrubechiu (Movila) 773 97 12,5 744



(Arh.St.Bucureºti, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri, dos. 42/1940)

[1] Aceste rezultate, elaborate de Institutul Central de Statisticã, în vol. Recensãmântul
general al populaþiei României din 29 decembrie 1930, publicat de dr. Sabin Manuilã, II
(Neam, limbã maternã, religie), Bucureºti, Monitorul Oficial-Imprimeria Naþionalã, 1938.
[2] În Recensãmântul populaþiei României din 6 aprilie 1941, þiganii nu mai figurau într-o
rubricã aparte, fiind incluºi în categoria „alþii ºi nedeclaraþi”, iar rezultatele preliminarii au
apãrut abia în 1944 (cf. Institutul Central de Statisticã, Recensãmântul general al României
din 1941, 6 aprilie. Date sumare ºi provizorii, Bucureºti, Monitorul Oficial-Imprimeria Na-
þionalã, 1944; vezi ºi D.C. Georgescu, Populaþia þãrii la 6 aprilie 1941, în  „Geopolitica ºi geo-
istoria”, I, 1941, nr. 1, p.83-90).
[3] Vezi A Magyarországon az 1893 január 31-én végrehajtott cigányösszeírás eredménye,
Budapest, 1895 („Magyar Statisztikai Közlemények. Új Folyam”).

411

Jibert 1.376 209 15,2 1.521
Mosora 1.792 219 12,2 2.142
Noiºtat 706 95 13,5 700
Peliºor 1.019 240 23,5 1.059
Petiº 415 52 12,5 522
Rãcaºul de Jos 1.657 200 12,1 2.253
Randola 547 74 13,5 594
Ruja 1.075 182 16,9 1.168
Saschiz 2.163 403 18,6 2.001
Serca Mare 1.593 142 8,9 1.733
Serca Micã 1.864 188 10,1 2.121
Stenea 451 56 12,4 586
Ticuºul Nou 420 106 14,7 663
Valchid 1.044 102 9,8 1.056
Vard 685 90 13,1 714
Veºeud-Argnita 567 100 17,6 585
Zlagna 613 100 16,3 789
Jud. Târnava Micã 543 72 13,3 781 165,8
Idiciul 543 72 13,3 781
Jud. Turda 574 75 13,1 743 148,9
Filea de Jos 574 75 13,1 743
B A N A TB A N A T
Jud. Caraº 2.268 179 7,9 2.292 109,7
Divici 707 60 8,5 650
Liubeova 1.561 119 7,6 1.642
Jud. Severin 1.149 279 24,3 1.058 121,6
Coºaviþa 140 86 61,4 159
Homoºdia 381 60 15,7 326
Maciova 628 133 21,2 573
Jud. Timiº 6.345 495 7,8 5.442 93,0
Banloc 2.755 137 5,0 2.361
Hitiaº 1.789 125 7,0 1.527
Ictar 848 120 14,1 645
Opatiþa 953 113 11,9 909
C R IC R I ª A N A - M A R A M U R E ªª A N A - M A R A M U R E ª
Jud. Arad 1.999 158 7,9 1.847 100,3
Igneºti 350 52 14,9 399
ªoimoº 1.649 106 6,4 1.448
Jud. Bihor 2.003 115 5,7 2.424 128,4
Aleºd 2.003 115 5,7 2.424
Jud. Satu Mare 566 80 14,1 490 100,8
Bãbeºti 566 80 14,1 490



[4] Comparativ cu recensãmântul din 1930, în urma pierderilor teritoriale ale României
din 1940, au rãmas în afara graniþelor 68.000 de þigani: 46.000 în nord-vestul Transilvani-
ei, 8.000 în Cadrilater, 14.000 în Basarabia ºi Bucovina (cf. Anton Golopenþia, Populaþia te-
ritoriilor româneºti desprinse în 1940, în „Geopolitica ºi geoistoria”, 1941, nr. 1, p.36-37; re-
publicat în A. Golopenþia, Opere complete, II, Bucureºti, Edit. Enciclopedicã ºi Edit. Uni-
vers Enciclopedic, 2001, p.547-562).
[5] Plasa era o subdiviziune a judeþului, în vechea împãrþire administrativ-teritorialã.
[6] Vezi ºi I. Bolovan, Consideraþii demografice asupra þiganilor din Transilvania la sfârºitul
veacului al XIX-lea, în  „Anuarul Institutului de istorie din Cluj”, XXXII, 1993, p.187-193.
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 41537/1942 sept. 11

Cãtre Direcþiunea Generalã C.F.R.
Dir. Miºcãrii

Urmare la adresa noastrã nr. 40.805 din 2 sept. 1942 referitoare la formarea
trenurilor pentru evacuarea þiganilor.

Am onoare a vã ruga sã binevoiþi a da dispoziþiuni urgente staþiei Focºani
ca cele 3 vagoane cerute în gara Focºani cu foi de drum sã fie îndrumate ur-
gent la Galaþi, pentru a putea ca þiganii transferaþi în acest mod sã poatã fi îm-
barcaþi în trenul E.3, care pleacã din Bucureºti în ziua de 12 sept. 1942 orele
20.10.

Aceste 3 vagoane nu se ataºeazã trenului E.3, ci ele circulã numai pe dis-
tanþa Focºani-Galaþi, unde se va efectua transbordarea, urmând ca în Galaþi
acestea sã fie cel mai târziu pânã mâine searã 12 sept. 1942.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                             ªeful Secþiei III-a
Colonel C-tin Tobescu                                                 Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.53)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia III-a
No. 41.456/1942 septembrie 11

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Subsecret. de Stat Poliþie

Am onoare a vã raporta urmãtoarele, rugând sã binevoiþi a dispune sã se
facã de cãtre dvs. intervenþiile necesare cãtre Preºedinþia Consiliului de Miniº-
tri, spre a da ordin Guvernãmântului Transnistria pentru aducere la îndeplini-
re a propunerilor arãtate mai jos:

În urma efectuãrii operaþiunilor de evacuare a þiganilor nomazi în Trans-
nistria, printre cei evacuaþi au fost ºi unele familii ai cãror capi de familie se
gãseau la data evacuãrii mobilizaþi pe front. Aceste familii au fost evacuate pe
motivul cã trãiau în sãlaºul de care au refuzat a se despãrþi, pe motivul cã fãrã
sprijinul sãlaºului nu ºi-ar fi putut câºtiga singure existenþa.

Considerând însã cã aceste familii, prin faptul cã unii din membrii lor au
luptat pe front ori se gãsesc mobilizaþi în prezent la diferite unitãþi, meritã un
tratament deosebit faþã de restul þiganilor, care nu au adus nici un aport patriei
ºi pentru a se vedea cã statul face o distincþie între þiganii nomazi ce luptã pe
front ºi marea masã a celorlalþi, Inspectoratul General al Jandarmeriei gãseºte
oportun a face urmãtoarele propuneri:

1. Guvernãmântul Transnistria sã separe familiile þiganilor mobilizaþi de
ceilalþi ºi sã acorde prin îngrijirea administraþiilor locale tuturor acestor fa-
milii avantaje materiale deosebite, adicã pãmânt, casã, posibilitate de trai
ºi muncã, urmând ca prin aceastã colonizare în condiþii excepþionale sã se
dovedeascã cã statul nu ignorã pe cei care îºi fac cu conºtiinþã datoria cãtre
þarã ºi nici pe familiile lor.
2. Trierea celor ce ar intra în aceastã categorie urmeazã a se face de organele
jandarmeriei din Transnistria, în unire cu ale Guvernãmântului, dupã criterii
juste ºi egale pentru toþi, în scopul de a se înlãtura orice încercare de abuz.
3. Localitatea sau localitãþile alese în acest scop de Guvernãmânt vor fi
indicate Inspectoratului General al Jandarmeriei, pentru a se ºti de cãtre
noi unde îndrumãm pe toþi þiganii veniþi de pe front ºi care ar intra în cate-
goria celor semnalaþi.
Faþã de cele arãtate mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune de urmare[1].

Inspector General al Jandarmeriei ªeful Serviciului Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu Colonel C-tin Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.12)

[1] Un document similar a fost înaintat la 18 septembrie 1942 ºi subsecretarului de stat de
la Ministerul de Interne (vezi Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos.
77/1943, f.47).
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 41.537/1942 sept.12

Cãtre Direcþiunea Generalã a Cãilor Ferate
Direcþia Miºcãrii

Urmare la adresa Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la compunerea
trenurilor de evacuarea þiganilor.

Am onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã se facã urmãtoarea adãugare
în compunerea trenului E.6, care pleacã din Alba Iulia în ziua de 13 septem-
brie 1942, orele 8.

Inspectoratul General al Jandarmeriei necesitã în gara Ploieºti Sud în loc de
2 vagoane, cât s-a repartizat iniþial, 4 vagoane.

Ca urmare, vã rugãm sã binevoiþi a da dispoziþiuni telegrafice staþiei Plo-
ieºti Sud spre a pune la dispoziþia Legiunii Jandarmi Prahova plusul acesta de
2 vagoane ºi a le ataºa trenului E.6, care conform orarului trece prin Ploieºti în
ziua de 14 septembrie ora 2.45.

Trenul E.6 este compus din 24 vagoane, astfel cã suportã aceastã majorare.

D. O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                      Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.57)

211
România
Prefectura Poliþiei Capitalei
Serviciul Poliþiei Administrative
Biroul administrativ
Nr. 175.706/1942 septembrie 12

Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Domnului Subsecretar de Stat

În executarea ordinului domnului mareºal Antonescu, comunicat cu ordi-
nul d-lui ministru al Afacerilor Interne, nr. 2994 din 19 august a.c., ºi ca urma-
re la dispoziþiile ce ne-au fost transmise prin Inspectoratul General al Jandar-
meriei, în legãturã cu evacuarea în Transnistria a tuturor þiganilor stabili con-
damnaþi, recidiviºti ºi fãrã ocupaþie bine definitã, avem onoarea a vã raporta
urmãtoarele:
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Astãzi, 12 septembrie a.c., cu începere de la orele 10 dimineaþa, s-a proce-
dat la îmbarcarea metodicã a tuturor þiganilor ridicaþi anterior ºi colectaþi în
cele douã garaje ale acestei prefecturi.

S-au îmbarcat un numãr de 655 (ºase sute cincizeci ºi cinci) þigani (bãrbaþi,
femei ºi copii).  

Întregul lot de þigani a fost predat comandantului militar al trenului prin
dresare de procese-verbale ºi tabele nominale, din care, câte unul, se înain-
teazã cu prezentul raport.

Prin Regimentul de Jandarmi Pedeºtri s-au asigurat raþiile de pâine necesarã
pentru 3 (trei) zile, în conformitate cu dispoziþiile Inspectoratului General al
Jandarmeriei, comunicate acelui Regiment.

Întreaga operaþie a decurs în ordine. 
Se anexeazã un numãr de 17 procese-verbale[1].

Prefectul Poliþiei Capitalei Director
General  N. Pãlãngeanu Gr. Ionescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.240)

[1] Procesele-verbale, însoþite de listele nominale ale þiganilor îmbarcaþi pentru deportare, în
Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.241-274, 282-296).

212
Nr. 1859 telefonic din 16 septembrie 1942

De la Inspectoratul Jandarmi Transnistria

La ordinul d-voastrã nr. 40.718/1942, raportãm cã pânã în prezent au intrat
în Transnistria urmãtoarele trenuri cu þigani evacuaþi din þarã:

– Trenul E.4 cu 1.724 membri
– Trenul E.3 cu 2.188 membri
– Trenul E.6 cu 866 membri
Aceste trenuri au fost îndrumate cãtre staþia de destinaþie Grigoreºti,

judeþul Oceacov.
În afarã de aceºti þigani au mai fost expediaþi:
– 52 de þigani de la Legiunea Ismail
– 125 de þigani de la Legiunea Tighina

Inspector Jandarmi Transnistria                                   Transmis: serg. Drãghici
Col. Iliescu                                                              Primit: plot. Sima, ora  21

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 127/1942, f.260)
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No. 12.600                                                                        1942 septembrie 18
Inspectoratul de Poliþie Constanþa

Cãtre Direcþia Generalã a Poliþiei 
(Dir. Pol. de Siguranþã). Bucureºti

La ordinul d-vstrã radiotelegrafic cifrat no. 28.440-S din 2 septembrie a.c.
Am onoare a raporta cã evacuarea þiganilor nemobilizabili, periculoºi ordi-

nii publice, a fost efectuatã în regiunea acestui inspectorat, dupã cum urmeazã:
– În raza Chesturii de Poliþie Constanþa au fost predaþi Legiunii de Jandarmi
Constanþa un numãr de 29 þigani, pentru a fi trimiºi în Transnistria[1].
– În raza Chesturii de Poliþie Brãila au fost predaþi Legiunii de Jandarmi
Brãila 11 þigani nemobilizabili.
– În raza Poliþiei Tulcea au fost predaþi Legiunii de Jandarmi Tulcea 139 þi-
gani, care au fost îmbarcaþi în 3 vagoane, cu destinaþia Transnistria.
De asemenea, detaºamentul de poliþie Mãcin a predat Legiunii de Jandarmi
Brãila un numãr de 36 þigani în acelaºi scop.
– În raza Poliþiei Cãlãraºi au fost predaþi Legiunii de Jandarmi Ialomiþa 12
þigani[2], pentru a fi trimiºi în lagãrele de muncã din Transnistria.
Cu aceastã ocazie, raportãm cã domnul prefect al judeþului Ialomiþa, cu or-

dinul no. 32.289 din 12 septembrie a.c., a dispus ca sã nu se evacueze þigãnci-
le Suzana Stãnescu ºi fiica sa Gherghina Stãnescu, care intrã în aceeaºi ca-
tegorie, deoarece þiganca Suzana Stãnescu are mobilizat pe front pe fiul sãu
Gheorghe, iar un alt fiu al sãu, soldatul Vasile Stãnescu, a decedat pe front
dupã cum a comunicat poliþiei Cãlãraºi Regimentul 23 Infanterie P.S. cu ad-
resa no. 26.184/1942.

Averea celor evacuaþi în Transnistria a fost inventariatã de cãtre organele
noastre, dându-se în custodia Centrelor Naþionale de Românizare respective,
prin dresare de procese-verbale, în trei exemplare, dintre care un exemplar s-a
înmânat evacuatului, unul delegatului C.N.R.-ului ºi unul se pãstreazã în arhi-
va poliþiei respective.

S-a permis celor evacuaþi sã-ºi ia cu ei strictul necesar, precum ºi bagaje în
greutate accesibilã în mod obiºnuit unui cãlãtor.

Din raza poliþiei Cãlãraºi nu a putut fi evacuat þiganul Trifu Ioan, vagabond,
care se aflã pus pe tabelul de evacuaþi pentru Transnistria, întrucât a dispãrut
din oraºul Cãlãraºi ºi fiind pus în urmãrire nu a putut fi prins pânã în prezent.

De asemenea, din cercetãrile fãcute de organele poliþiei Cãlãraºi s-a con-
statat cã din eroare a fost trecutã în tabel ca fiind þigancã numita Miþa M.
Constantin, care în realitate este româncã.

Dupã evacuarea þiganilor din raza chesturii de poliþie Brãila s-au mai
prezentat la acea chesturã un numãr de 3 familii de þigani, din cei care nu sunt
prevãzuþi în categoria I sau a II-a ºi au fãcut cereri pentru a li se aproba ºi lor
evacuarea în Transnistria, întrucât nu mai au legãturi sociale la Brãila, cãci
rudele lor erau dintre þiganii evacuaþi.
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Aceste cereri le-am înaintat d-vstrã cu raportul nostru no. 12.640-S din 16
septembrie a.c., pentru soluþionare.

Inspector de Poliþie ªeful Serviciului de Siguranþã
S. Strãtilescu Petre Gheorghiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 186/1942, f.141-142)

[1] În fapt, tabelul nominal conþine 30 de romi (12 bãrbaþi, 9 femei ºi 9 copii). Cf.
Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 186/1942, f.299.
[2] Lista nominalã la Ibidem, f.301.

214
No. 3103 din 21 septembrie 1942
Inspectoratul de Jandarmi Timiºoara

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Bucureºti

La ordinul d-voastrã nr. 42050 din 18 sept.1942, telefonic, privind þiganii
nenomazi evacuaþi în Transnistria, am onoare a înainta anexat urmãtoarele:

1. Una situaþie numericã de þiganii de pe teritoriul rural al Inspectoratului,
care au fost evacuaþi în Transnistria,
2. Idem, una situaþie de cei de pe teritoriul urban, din raza acestui Inspectorat.
Ambele situaþii cuprind toate datele prevãzute în ordinul d-voastrã menþio-

nat mai sus, cu excepþie justificarea celor care n-au fost trimiºi din diferite mo-
tive ºi care se aratã în prezentul raport, ºi anume:

a) Legiunea jandarmi Arad:
A evacuat de pe teritoriul rural un numãr de 62 þigani, în loc de 58. Deci,
în plus cu 4 þigani faþã de numãrul stabilit de Inspectoratul General al Jan-
darmeriei.
Legiunea justificã cã un numãr de 19 þigani au cerut foarte insistent ca sã fie
evacuaþi în Transnistria, având legãturi de rudenie, prietenie ºi alte interese
cu unii dintre cei care erau stabiliþi pentru evacuare.
Întrucât un numãr de 15 þigani, din cei 58 ce erau trecuþi în tabele pentru a
fi evacuaþi, nu s-au putut evacua din diferite motive (unii fiind la închisoare,
alþii dispãruþi etc), legiunea a luat în locul lor alþi 19 care, dupã cum am arã-
tat mai sus, au cerut foarte insistent ca sã fie evacuaþi. Astfel, s-a completat
numãrul de 62 þigani, de pe teritoriul rural, care au fost evacuaþi.
De pe teritoriul urban nu s-a evacuat nici un þigan, pentru cã organele
Chesturii Arad au întocmit lucrãrile anterioare greºit ºi fãcându-se ulterior
verificarea þiganilor s-a stabilit cã nici unul dintre cei trecuþi în tabelele de
evacuare nu îndeplinesc condiþiile cerute ºi raportând cazul Direcþiei
Generale a Poliþiei au primit dispoziþii ca sã-i lase pe loc. 
ªi Legiunea de Jandarmi Arad a trecut greºit în tabele pe doi þigani, arãtând
cã nu sunt mobilizabili ºi trebuie evacuaþi, iar ulterior s-a constatat cã
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aceºtia fac parte din elementele armatei ºi chiar între timp au ºi fost mobi-
lizaþi. Am dat ordin ca sã se ia mãsuri disciplinare contra ºefilor de posturi
care au sãvârºit acest fapt.

b) Legiunea Jandarmi Bihor:
A evacuat un numãr de 28 þigani de pe teritoriul rural al legiunii. Faþã de
numãrul stabilit de cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei, legiunea a
evacuat cu unul în plus.
Legiunea raporteazã cã pe tabel au fost trecuþi pentru evacuare 27 þigani.
Dintre aceºtia, un numãr de cinci þigani n-au putut fi evacuaþi, pentru cã
unii erau bolnavi netransportabili, unul a dispãrut în loc necunoscut, iar o
femeie s-a stabilit ulterior cã nu intrã în categoria celor care urmeazã sã fie
evacuaþi.
În locul celor 5 þigani în minus, legiunea fãcând o nouã verificare a gãsit pe
alþi 5, pe care având legãturi de rudenie, prietenie ºi alte interese cu cei pro-
puºi pentru evacuare, i-a trecut pe tabel pe aceºtia ºi au fost evacuaþi odatã
cu ceilalþi.
În plus, legiunea a mai evacuat o þigancã care trãia în concubinaj cu unul
dintre þiganii evacuaþi, cerând ea foarte insistent ca sã fie evacuatã împreu-
nã cu concubinul ei.
În felul acesta, legiunea a putut sã completeze numãrul de 27 þigani, stabi-
liþi de I.G.J., ºi în plus a mai evacuat o þigancã pentru motivul specificat la
aliniatul precedent.
De pe teritoriul oraºului Beiuº s-au evacuat 17 þigani; deci în plus cu 4 faþã
de numãrul stabilit prin ordinele superioare. Aceºti 4 þigani în plus au fost
prinºi ulterior pe teritoriul urban ºi din verificãrile fãcute s-a stabilit de cãtre
organele poliþiei cã se încadreazã în dispoziþiile superioare ºi astfel i-a tre-
cut pe tabel ºi evacuat.

c) Legiunea Jandarmi Caraº: 
De pe teritoriul rural n-a fost evacuat nici un þigan, pentru cã n-au fost dintre
aceia care sã se încadreze în dispoziþiile superioare cu privire la evacuare.
Au fost evacuaþi de pe teritoriul urban un numãr de 37 þigani.
Þiganii de pe raza oraºului Oraviþa, în numãr de 6, propuºi pentru evacua-
re, au fost prinºi toþi ºi evacuaþi.
De pe raza oraºului Reºiþa trebuiau evacuaþi 52 þigani ºi s-au evacuat numai
31; deci în minus cu 21.
În total, de pe raza oraºului Oraviþa ºi Reºiþa trebuiau evacuaþi 58 þigani.
Comisariatul de poliþie din Reºiþa justificã predarea unui numãr de 21
þigani în minus cu faptul cã a întocmit lucrãrile greºite, pentru cã ordinele
n-au fost categorice ºi clare. Cei 21 þigani în minus, nu au intrat în catego-
ria celor care urmau sã fie evacuaþi.

d) Legiunea Jandarmi Severin:
Au fost evacuaþi de pe teritoriul rural un numãr de 13 þigani; deci mai puþin
cu 28 faþã de cei raportaþi de legiune prin tabelele înaintate Inspectoratului
General al Jandarmeriei.
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Din numãrul de 13 þigani evacuaþi, 6 n-au fost dintre cei trecuþi pe tabelele
anterioare întocmite de legiune, ci cu ocazia evacuãrii au cerut ei acest
lucru, fiindcã aveau legãturi de rudenie, 2 fiind pãrinþii unora din cei eva-
cuaþi, iar 2 femei, cu 2 copii mici, fiind concubinele a 2 þigani dintre cei
evacuaþi.
Legiunea n-a putut sã trimitã numãrul de 41 þigani pentru motivul cã unii se
gãsesc prin diferite închisori, iar alþii au fost trecuþi greºit pe tabelele de eva-
cuare de cãtre legiune, ei fiind dintre cei mobilizabili, care au rãmas pe loc.
S-a dat ordin legiunii sã verifice ºi sã stabileascã numele ºefilor de posturi
care au întocmit lucrãrile greºite ºi sã li se aplice sancþiuni disciplinare.
De pe raza oraºelor Lugoj, Caransebeº, Orºova ºi Bãile Herculane s-au eva-
cuat numai 21 þigani, în loc de 309, deci mai puþin cu 288[1].
Organele poliþieneºti respective au motivat cã lucrãrile au fost întocmite
greºit, pentru cã ordinele n-au fost clare ºi la verificãrile fãcute ulterior s-a
constatat cã mulþi dintre þiganii propuºi pentru evacuare nu intrã în aceastã
categorie ºi astfel au rãmas pe loc.

e) Legiunea Jandarmi Timiº-T[o]r[ontal]:
Au evacuat de pe teritoriul rural 78 þigani, în loc de 346, deci mai puþin cu 268.
Legiunea justificã cele de mai sus cu aceea cã mulþi dintre þiganii ce urmau
sã fie evacuaþi au dispãrut în loc necunoscut ºi cã ulterior fãcând o nouã
verificare a constatat cã s-au trecut de posturi în tabele ºi þigani care nu
intrau în categoria celor ce s-au evacuat, lãsându-i astfel pe loc.

Am luat mãsuri sã se stabileascã cine sunt ºefii de posturi vinovaþi de acest
fapt ºi sã li se aplice aspre sancþiuni disciplinare.

De pe teritoriul urban, din cei 64 þigani propuºi pentru evacuare, la veri-
ficãrile fãcute ulterior de organele poliþiei, s-a constatat cã nici unul nu intrã
în categoria celor ce trebuie evacuaþi ºi astfel toþi au fost lãsaþi pe loc.

Ordinele superioare au fost înþelese greºit de cãtre organele poliþiei.

Inspector de Jandarmi Timiºoara
Sârbu Ioan

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.233-235)

[1] Numãrul evacuaþilor este infim comparativ cu prezenþa lor în aceste localitãþi: Caran-
sebeº avea 32 romi; Orºova - 418; Bãile Herculane - 33 (Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã
a Poliþiei, dos. 185/1942, f.197-206).
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No. 8439/22 IX.1942
Legiunea Jand. Ruralã Botoºani
Biroul II Jandarmerie

Cãtre Prefectura judeþului Botoºani

La nr. 21.437/1942, am onoare a comunica cã în comunele rurale, inclusiv
ªtefãneºti, din acest judeþ avem un numãr de 1620 þigani nemobilizabili ºi 406
þigani mobilizabili, în total 2026 de þigani existenþi pe teritoriul rural.

Comandantul Legiunii Jand. Botoºani
Lt. colonel P. Niculescu

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 54/1942, f.87)

216
Poliþia oraºului Botoºani
Nr. 21.946/24 septembrie 1942

Domnule Prefect,

La ordinul dvs. nr. 21.437/1942, am onoarea a raporta cã numãrul þiganilor
existenþi în oraºul Botoºani, cât ºi în comuna urbanã nereºedinþã Hârlãu, este
urmãtorul:

La Botoºani 226 suflete.
La Hârlãu 225 suflete.
Între aceºtia sunt trecuþi ºi profesioniºti ca muzicanþi, fierari, pieptãnari ºi

muncitori manuali necalificaþi.

ªeful Poliþiei Botoºani
Dr. A. Clipa

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 54/1942, f.86)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei                                                           Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Ordin circular nr. 42.383
din 25 septembrie 1942

Urmare la ordinul circular nr. 41.081 din 6 septembrie 1942.
Vi se face cunoscut cã toate formaþiunile jandarmeriei vor trebui sã þinã evi-

denþa þiganilor aflaþi în diferite penitenciare pentru executarea diverselor con-
damnãri ºi a acelora care au fost înscriºi pe tabelele înaintate Inspectoratului
General al Jandarmeriei, dar care nu s-au putut evacua, sustrãgându-se evacu-
ãrilor de pânã acum.

De îndatã ce unii dintre aceºti þigani vor fi eliberaþi din închisori sau vor fi
prinºi (cei ce dispãruserã cu ocazia mãsurilor de evacuare) se vor raporta no-
minal Inspectoratului General al Jandarmeriei, cerându-se aprobarea pentru a
fi evacuaþi pe urma celorlalþi în Transnistria. Se va arãta totodatã dacã aceºtia
figureazã sau nu în tabelele înaintate Inspectoratului General al Jandarmeriei
de cei ce fuseserã propuºi pentru evacuare.

Evacuarea se va face cu escortã ºi cu foi de drum, toþi cei în cauzã fiind pre-
daþi Legiunii de Jandarmi Tiraspol, dupã care se va raporta I.G.J. de executare,
înaintându-se tabelele de predare ºi primire.

Cu aceastã ocazie se mai atrage atenþiunea ºi asupra faptului cã unele for-
maþiuni poliþieneºti (jandarmerie ºi poliþie) au alarmat nemotivat unele cate-
gorii de þigani care nu intrã în categoria celor de evacuat, infiltrându-se teama
continuã cã vor fi evacuaþi, în scopul probabil de a putea obþine în acest mod
avantaje materiale din lichidãrile bunurilor lor.

Inspectoratul General al Jandarmeriei þine sã precizeze cã evacuarea þiganilor
se face numai în cadrul ordinelor date ºi numai dupã ce s-au înaintat I.G.J.
tabelele pentru aprobare ºi cã nu au fost sau nu se vor evacua decât foºtii con-
damnaþi pentru crime ºi orice fel de delicte, recidiviºtii, pungaºii de buzunare ºi
din trenuri, bâlciuri, borfaºii, precum ºi toþi acei pentru care existã indicii serioase
cã trãiesc numai din furt ºi aceasta numai în cazul când sunt nemobilizabili.

De asemenea, se vor mai putea evacua þiganii nomazi ce s-ar fi sustras eva-
cuãrii iniþiale. Toate aceste operaþiuni trebuie sã se facã cu cea mai desãvârºitã
bunã credinþã, evitându-se interpretãrile greºite, în care scop toþi comandanþii
inspectoratelor ºi legiunilor vor controla neîncetat modul cum se aplicã toate
dispoziþiunile date privitoare la evacuãri, rãmânând rãspunzãtori de orice ne-
regularitãþi ce s-ar comite în raza formaþiunilor lor.

Daþi ca urmare ordine în consecinþã.

Inspector General al Jandarmeriei
General de Corp de Armatã
C.Z. Vasiliu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 77/1943, f.48)
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Domnule Prefect,

Subsemnatul Isache Supu, de profesie muzicant, înscris în Sindicatul In-
strumentiºtilor, Filiala Botoºani, domiciliat în oraºul Botoºani, strada Alecsan-
dru cel Bun no. 55, fruntaº în Reg. 37 Inf. B.T. ºi vãrsat la Reg. 7 Vânãtori, am
luat parte în concentrare de la sept. 1939, luptând pe front la punctul „Tatarea”,
unde am fost rãnit la 12 oct. 1941 la mâna dreaptã, astãzi fiind desconcentrat,
urmând ca dupã 3 luni sã fiu revizuit conf. procesului-verbal no. 73 al Comisiei
Medicale Mixte H.107 a Comandamentului 4 Teritorial, Talon II din 13 iulie
1942, fiind cãsãtorit legitim, având 3 copii nãscuþi în Botoºani, loc natal de
naºtere al meu ºi al soþiei mele, având casã proprie în strada sus arãtatã, pentru
care plãtesc impozitele cãtre stat, judeþ ºi comunã, precum ºi pentru meseria de
muzicant.

Ca unul ce mi-am fãcut datoria cãtre Patrie ºi Tron când am fost chemat,
gata a mã duce când voi fi chemat sã-mi fac datoria, cu cel mai profund respect
vin a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã nu fiu clasificat ca parvenit, vagabond
sau fãrã a-mi putea câºtiga existenþa mea, a familiei ºi a plãti dãrile cerute cãtre
stat, judeþ sau comunã, ºi a nu fi trecut în categoria celor ce urmeazã a fi trimiºi
în Transnistria, spre a-mi lãsa casa din mica copilãrie, avându-mi aici toatã fa-
milia mea, iar parte din fraþi au luat de asemenea parte pe front în rãzboiul din
1941, ºi pânã în prezent nu am suferit nici o condamnaþiune, neavând cazier
asupra mea.

Apelez la bunãtatea Domniei Voastre cu aceastã justã rugãminte, rugându-vã
sã binevoiþi a dispune ca atât eu cu soþia ºi copii mei, cât ºi fraþii mei, Lupu
Toader, Lupu Gheorghe, sã rãmânem pe loc în oraºul Botoºani, ºi ne obligãm sã
respectãm în totul legile ºi regulamentele þãrii, plãtind ºi impozitele ce servesc
cãtre stat, judeþ ºi comunã, ºi a ne face datoria cãtre Patrie ºi Tron atunci când
vom fi chemaþi.

Sã trãiþi Domnule Prefect                                                                25.9.1942
Isache Lupu Botoºani  

Domniei Sale, Domnului Prefect al Judeþului Botoºani

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.14)
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Domnule Prefect,

Subsemnatul Bogdan Gheorghe, legitim Sârbu, de profesiune muzicant,
caporal în Regimentul 8 Roºiori, contig. 1933, domiciliat în Botoºani, strada
Petru Maior nr. 9, cu cel mai profund respect vin a vã supune la cunoºtinþa
Domniei Voastre urmãtoarele:

Am fost concentrat de la 10 iulie 1940, luând parte în rãzboiul din 1941,
luptând pânã la Kastronca pe malul Niprului, când am fost lãsat în concediu
pentru a fi operat de hemoroizi. Sunt de meserie muzicant, înscris în Sindi-
catul Instrumentiºtilor, Filiala Botoºani, plãtind dãrile cerute cãtre stat, judeþ
ºi comunã ca oricare cetãþean român, avându-mi existenþa asiguratã prin mese-
ria de muzicant; am sub drapel astãzi 2 fraþi, ºi anume: Ioan Sârbu, depozit de
Armament Român, ºi Toader Sârbu în Reg. 37 Infanterie B.T., iar Mihai Sârbu,
contig. 1945, urmeazã a fi încorporat, iar Ilie Sârbu ºi Adela Sârbu minori. Ca
unul ce mi-am fãcut datoria cãtre Patrie ºi Tron atunci când am fost chemat,
gata oricând voi fi chemat sã-mi fac datoria de cetãþean român, cu cel mai pro-
fund respect vã rog sã binevoiþi a dispune sã nu fiu clasificat, de a fi trimis în
Transnistria, deoarece pânã în prezent nu am suferit nici o condamnaþiune, nu
sunt vagabond spre a nu-mi putea câºtiga existenþa mea ºi a familiei, sunt nãs-
cut ºi crescut în oraºul Botoºani, atât eu cât ºi familia ºi pãrinþii mei, ºi mã
oblig a plãti toate dãrile cãtre stat, judeþ ºi comunã, ce mi se vor cere, ºi a-mi
face datoria cãtre Patrie ºi Tron ori de câte ori voi fi chemat.

Sã trãiþi Domnule Prefect

Bogdan Gh., leg. Sârbu                                                       Botoºani, 25.9.1942  

Domniei Sale, Domnului Prefect al Judeþului Botoºani

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.15)
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[înregistrat: 28 septembrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnaþii, caporal Alise Florea, Petre Nicolae ºi Muþi Ioan, domiciliaþi în
Giurgiu ºi rãniþi pe front în timpul campaniei în contra bolºevicilor, vã rugãm
sã binevoiþi a lua în consideraþie prezenta plângere.

Subsemnaþii spoitori, domiciliaþi din vechime în oraºul Giurgiu, cu familii,
copii, domiciliu stabil, case, cu vite pentru lãptãrit, ostaºi ai acestei þãri, foºti
luptãtori care ne-am fãcut datoria din prima zi pânã în momentul în care am
cãzut rãniþi în Rusia, astãzi ne vedem în situaþia de a fi trimiºi în Transnistria
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pentru a fi colonizaþi. Deoarece nu suntem vagabonzi sau nomazi, ci ne-am
asimilat complet cu viaþa ºi comunitatea româneascã a oraºului în care trãim,
vrem sã rãmânem pe loc, ca cetãþeni paºnici ai acestui oraº.

Vã rugãm sã binevoiþi a dispune sã nu fim trimiºi în Transnistria pentru
toate sus arãtatele motive.

Cu cel mai profund respect,
Caporal Alise Florea, fruntaº Muþi Ioan, soldat Petre Nicolae

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.101)
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Domnule Prefect,

Subsemnatul Porumbicã Petru, de profesie muzicant, contig. 1935, soldat
în Reg. 6 Vânãtori, domiciliat în Botoºani, strada I. Creangã nr. 31, cu cel mai
profund respect vin a vã supune la cunoºtinþa Domniei Voastre urmãtoarele:

Am fost concentrat de la sept. 1939, luând parte în rãzboiul 1941 pânã la
Odessa, când am fost rãnit. Am pe fratele meu, Vasile Balahur, care de aseme-
nea a luat parte în rãzboi, astãzi fiind pentru a doua oarã pe front, luptând con-
tra bolºevicilor. Atât eu, cât ºi el ne-am fãcut datoria cãtre Patrie ºi Tron, am
plãtit toate dãrile cãtre stat, judeþ ºi comunã ce ni s-au cerut, sunt înscris în
Sindicatul Instrumentiºtilor, Filiala Botoºani, sunt de origine etnicã românã,
nãscut ºi crescut în oraºul Botoºani, pentru care cu cel mai profund respect vã
rog sã binevoiþi a dispune sã nu fiu clasificat printre cei ce urmeazã a fi trimiºi
în Transnistria, obligându-mã a plãti toate dãrile cãtre stat, judeþ ºi comunã ce
mi se vor cere, avându-mi existenþa asiguratã prin meseria de muzicant, obli-
gându-mã a-mi face ºi mai departe datoria cãtre Patrie ºi Tron ori de câte ori
voi fi chemat.

Sã trãiþi Domnule Prefect.

Porumbicã Petru                                                                 Botoºani, 28.9.1942

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.16)
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Inspectoratul Regional de Poliþie Alba Iulia
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 32.231-S din 28 septembrie 1942

Cãtre Direcþia Generalã a Poliþiei
Dir. Pol. Sig. Bucureºti

La ordinul domniei voastre no. 32952-S din 23 septembrie 1942, am onoare
a înainta anexat tablouri nominale în dublu exemplar, pe poliþii, cu situaþia
þiganilor evacuaþi din raza acestui inspectorat la data de 12 septembrie 1942.

Cu aceastã ocazie raportãm cã în aceste situaþii nu sunt trecuþi caii ºi caru-
rile romilor care s-au evacuat.

Inspector de Poliþie ªeful Serviciului
Valeriu Popovici Stãnilã Ioan

[ANEXÃ]

Inspectoratul de poliþie „Mureº” Alba Iulia
Serviciul Poliþiei de Siguranþã

Situaþia numericã de þiganii evacuaþi, centralizatã pe poliþii ºi inspectorat[1]

Inspector de Poliþie ªeful Serviciului
Valeriu Popovici Stãnilã Ioan

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.71-72)

[1] Tabelul nominal în acelaºi fond, f.73-85.
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N r .N r .
crt.crt.

PoliPoli þ ia  de pe raza cãre ia  auþ ia  de pe raza cãre ia  au
fost  evacuafost  evacua þi þiganiiþi þ iganii BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii TotalTotal Obs.Obs.

1. Chestura Alba Iulia 48 76 97 221
2. Chestura Sibiu 18 20 72 110
3. Poliþia Blaj 4 8 6 18
4. Poliþia Deva 25 26 62 113
5. Poliþia Sighiºoara 22 31 57 110
6. Poliþia Turda 44 76 67 187

Total 161 237 361 759
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România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
No. 6549-C/1942 septembrie 30

Domnule Director General,

La ordinul dvs. nr. 32.952-S din 23 septembrie crt., am onoare a înainta alã-
turat, în dublu exemplar, urmãtoarele lucrãri:

a. Situaþia numericã a þiganilor evacuaþi din regiunea Inspectoratului de
poliþie Craiova, centralizatã pe poliþii ºi inspectorat.
b. Câte o situaþie numericã ºi un tablou nominal de þiganii evacuaþi în Trans-
nistria de pe raza Chesturii Poliþiei Craiova, Comisariatului de poliþie Bãi-
leºti ºi poliþiilor T. Severin, Tg. Jiu, Slatina ºi Caracal[1].
Totodatã raportãm cã pe raza poliþiei oraºului R. Vâlcea nu a fost nici un þi-

gan care sã fi îndeplinit condiþiile pentru a fi evacuat în Transnistria.
Mai raportãm cã nici un þigan din cei evacuaþi nu au luat cu ei animale ºi

cãruþe, ei fiind trimiºi numai cu bagajul ce poate duce un cãlãtor în mod
obiºnuit, aºa cum s-a dispus prin ordinele anterioare referitoare la trimiterea
lor în Transnistria.

Inspector Regional ªeful Serv. Sig.
[indescifrabil] Marin Popescu

[ANEXÃ]

Inspectoratul Regional de Poliþie, Craiova

Situaþia numericã de þiganii evacuaþi din regiunea Inspectoratului de Poliþie
Craiova, centralizatã pe poliþii ºi Inspectorat

Se certificã de noi exactitatea prezentului tabel.

Inspector Regional ªeful Serv. Sig.
[indescifrabil] Marin Popescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.1-2)

[1] Lista nominalã în acelaºi fond, f.4-26.
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P o l iP o l i þ i a  d e  p e  r a z a  c ã r e i aþ i a  d e  p e  r a z a  c ã r e i a
a u  f o s t  e v a c u aa u  f o s t  e v a c u a þ iþ i BB ã r b a þ iã r b a þ i F e m e iF e m e i C o p i iC o p i i T o t a lT o t a l A n i m a l eA n i m a l e CC ã r u þ eã r u þ e O b s .O b s .
Chestura Craiova 82 90 225 397 - -
Comisariatul Bãileºti 46 41 127 214 - -
Poliþia T. Severin 9 17 28 54 - -
Poliþia Tg. Jiu 11 18 31 60 - -
Poliþia Slatina 19 24 20 63 - -
Poliþia Caracal 6 6 11 23 - -
Total 173 196 442 811 - -
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Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
Nr. 13.811-S                                                                     30 septembrie 1942

Cãtre Direcþia Generalã a Poliþiei
Dir. Poliþiei de Siguranþã. Bucureºti 

La ordinul dvs. nr. 32.952 din 23 septembrie a.c., avem onoare a vã înainta
alãturat tablouri nominale în dublu exemplar, pe poliþii, cu situaþia þiganilor eva-
cuaþi din raza acestui inspectorat, întocmite conform ordinului dvs. de mai sus.

Alãturat se anexeazã ºi câte o situaþie numericã centralizatã pe poliþii ºi
una pe inspectorat.

Director Regional de Poliþie ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

[ANEXÃ]

Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi

Situaþie numericã de þiganii evacuaþi din raza acestui Inspectorat.

Se certificã de noi prezenta situaþie.

ªeful Serviciului Siguranþei
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.277-278)

De unde  sun tDe  unde  sun t
evacuaevacua þiþi BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii

A lA l þiþi
m e m b r im e m b r i TotalTotal AnimaleAnimale VehiculeVehicule

Galaþi 47 54 85 - 186 15 14
Buzãu 34 35 65 - 134 20 19
Rm. Sãrat 20 28 30 - 78 21 10
Focºani 38 28 69 6 131 1 3
Tecuci 55 14 71 13 153 22 11
Bârlad 30 29 16 - 75 - -
Total general 224 188 326 19 757 79 57
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[30 septembrie 1942]

Situaþia numericã a þiganilor evacuaþi din raza Inspectoratului Regional de
Poliþie Chiºinãu[1]

Se certificã de noi exactitatea prezentei situaþii numerice.

Neamþu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.132)

[1] Nominal, lista cu þigani de pe raza inspectoratului de poliþie Chiºinãu, în acelaºi fond,
f.125-131.
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Categoria/UnitateaCategoria/Unitatea
PoliPoli þ ieneascãþ ieneascã BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii TotalTotal CC ãruþeãruþe AnimaleAnimale
Chestura Pol. Chiºinãu 3 2 - 5 - -
Poliþia oraºului Ismail 8 13 23 44 - -
Poliþia oraºului Orhei - - - - - -
Poliþia oraºului Soroca - - - - - -
Poliþia oraº. Cetatea Albã - - - - - -
Poliþia oraºului Bãlþi 44 51 153 248 21 27
Poliþia oraºului Cahul 16 16 20 52 - -
Poliþia oraºului Tighina - - - - - -
Poliþia oraº. Chilia Nouã 1 1 - 2 - -
Total general 72 83 196 351 21 27
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[septembrie 1942]  

Inspectoratul Jandarmi Iaºi                                          Legiunea Jandarmi Iaºi

Situaþie cu þiganii, evreii, numãrul vagoanelor ºi a gãrzilor ce formeazã trenul E.7 [1]

Se certificã  de noi prezenta situaþie.

Com. L.J. Iaºi-Judeþ
Maior A. Alexandrescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 127/1942, f.255)

[1] Plecarea trenului a avut loc pe 16 septembrie. 
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Nr.Nr. Fo rmaFo rma þiuneaþiunea

N r .N r .
þ iganiþ igani
dupdup ãã
ordinordin

N r .N r .
realreal

primitprimit

VagoaneVagoane
dupdup ãã
ordinordin

VagoaneVagoane
realreal

primiteprimite

N r .N r .
gg ãrziãrzi
dupdup ãã
ordinordin

 N r . N r .
gg ãrziãrzi
realreal

primiteprimite Ev re iEv re i Obs.Obs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

L.J. Iaºi
L.J.Botoºani
L.J.Dorohoi
L.J.Baia
L.J.Storojineþ
L.J.Neamþ
L.J.Bacãu
L.J.Vaslui
L.J.Roman
L.J.Fãlciu
L.J.Românaºi

255
215
161
317
64
70

139
58

129
151

-

339
358
152
307
72

100
70
43
93

169
5

7
8
4
7
2
2
4
2
3
4
-

7
8
4
8
2
2
2
1
3
4
-

9
7
6
12
3
3
6
3
5
6
-

8
12
5
8
2
3
4
2
5
8
-

-
10
1
-
-
8
-
-
4
-
-

1 v.
clasã

TotalTotal 15591559 17081708 4444 4141 6060 6161 2323
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Inspectoratul General al Jandarmeriei                                  [septembrie 1942]
Serviciul Siguranþã  

Situaþia trenurilor ce evacueazã þigani nomazi

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 127/1942, f.366)
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Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara Secret
Serviciul Poliþiei de Siguranþã 
No. 15.564-S/1942 octombrie 1                

Domnului Director General al Poliþiei
Dir. Pol. de Sig. Bucureºti.

La ordinul domniei voastre no. 32.952-S din 23 septembrie 1942, avem
onoare a înainta alãturat în dublu exemplar tabel nominal[1] ºi situaþie nume-
ricã pe poliþii despre þiganii evacuaþi în Transnistria de pe teritoriul urban din
aceastã regiune. În total au fost evacuaþi un numãr de 56 þigani din oraºele
Oraviþa, Reºiþa, Beiuº ºi Lugoj.

Din oraºele Timiºoara, Lipova, Arad, Caransebeº ºi Orºova nu s-a evacuat
nici un þigan.

Chestura Poliþiei Timiºoara a predat Legiunii de Jandarmi Timiº-Torontal
un numãr de 73 þigani. Legiunea de jandarmi i-a triat ºi i-a lãsat pe toþi liberi.

Poliþia Oraviþa a predat Legiunii de Jandarmi Caraº un numãr de 6 þigani.
Legiunea de Jandarmi, dupã triere, a evacuat numai 2 þigani.

Comisariatul de poliþie Reºiþa a predat Legiunii de Jandarmi Caraº un numãr
de 31 þigani. Legiunea de Jandarmi i-a triat ºi a evacuat dintre ei 16 þigani.

Inspector Regional de Poliþie                                         ªeful Serv. Pol. de Sig.
Berescu Grigore Comisar ºef A. Lupuþiu
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N r .N r .
DenumireaDenumirea
t renuluit renului Dis tanDis tan þaþa

Data,Data,
ora plecora plec ãriiãrii

Data,Data,
ora sosiri iora sosiri i

TotalTotal
zilezile

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tren E.3/tren nr. 4
Tren E.4/tren nr. 2
Tren E.5/tren nr. 1
Tren E.6/tren nr. 3
Tren E.7/tren nr. 5
Tren E.8/tren nr. 6
Tren E.9/tren nr. 7
Tren E.10/tren nr. 8
Tren E.11/tren nr. 9

Bucureºti-Tighina
Piteºti-Tighina
Timiºoara-Tighina
Alba Iulia-Tighina
Iaºi-Tighina
T.Severin-Tighina
Alba Iulia-Tighina
Constanþa-Tighina
Chiºinãu-Tighina

12.IX; 20,10
12.IX; 8,45
13.IX; 9
13.IX; 8
14.IX; 22,55
14.IX; 18,40
15.IX; 21
15.IX;10
16.IX;10

13.IX; 23,45
13.IX; 15,21
15.IX; 13,58
15.IX; 2,58
15.IX; 8,56
16.IX; 13,58
17.IX; 20,34
16.IX; 12,31
16.IX; 12,38

1
2
3
3
1
2
2
2
1



[ANEXÃ]

Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara

Situaþia numericã despre þigani evacuaþi în Transnistria de pe teritoriul urban

Inspector Regional de Poliþie                                                 ªeful Serv. de Sig.
Berescu Grigore                                                          Comisar ºef A. Lupuþiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.167, 171)

[1] În acelaºi fond arhivistic, f.168-170.
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România Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþia Generalã a Poliþiei                                                                    
Inspectoratul Reg. de Pol. Bucureºti
No. 12.819-S/1942 octombrie 1

Direcþia Generalã a Poliþiei
Direcþia Poliþiei de Siguranþã

Avem onoare a vã înainta alãturat un numãr de 10 tabele nominale în dublu
exemplar cu situaþia þiganilor evacuaþi din regiunea acestui inspectorat, cuprin-
zând toate datele cerute cu ordinul dvs. no. 32.952 din 23 septembrie 1942.

Þiganii prevãzuþi în tabelele anexate au fost evacuaþi fãrã animale ºi cãruþe,
ci numai cu bagaj de mânã, cât au putut duce fiecare, afarã de þiganii din Bra-
ºov, care la evacuare au luat cu ei 13 cai ºi 11 cãruþe.

Anexãm ºi situaþia numericã centralizatã pe inspectorat a þiganilor evacu-
aþi, cerutã în acelaºi ordin de mai sus.

Inspector Regional ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]
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N o .N o .
curentcurent JudeJude þu lþu l OraOra ºu lºu l

No.  capi lorNo.  capi lor
de familiide familii

N o .N o .
soso þiilorþiilor

N o .N o .
fiilorfiilor

N o .N o .
fi icelorf i icelor

Alte rude,Alte rude,
membri i  demembri i  de

familiifamilii Obs.Obs.

1. Caraº Oraviþa 1 1 - - 2
2. Caraº Reºiþa 5 4 3 4 16
3. Bihor Beiuº 5 2 4 3 17
4. Severin Lugoj 6 2 5 5 21

 Total 17 9 12 12 56



[ANEXÃ]

Tabel numeric de þiganii evacuaþi în Transnistria, întocmit în conformitate cu
ordinul Direcþiei Generale a Poliþiei no. 32.952/1942

Se certificã de noi.

ªeful Serv. Sig.
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.133-134)
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Inspectoratul de Poliþie Constanþa
Serv. Poliþiei de Siguranþã

Situaþia numericã a þiganilor evacuaþi din regiunea Inspectoratului de Poliþie
Constanþa, pe poliþii ºi categorii, întocmitã conform ordinului Direcþiei Gene-
rale a Poliþiei no. 32.952-S din 23 septembrie 1942[1]

Se certificã de noi exactitatea prezentei situaþii numerice.

ªeful Serviciului de Siguranþã
Petre Gheorghiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.62)

[1] Tabloul nominal în Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.54-61.
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N r .N r . Autori tatea poliAutori tatea poli þ ieneascãþ ieneascã BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii TotalTotal C a iC a i CC ãruþeãruþe Obs.Obs.
1 Chestura Braºov 11 8 34 53 13 11
2 Chestura Ploieºti 33 38 98 169 - -
3 Poliþia Târgoviºte 9 4 16 29 - -
4 Poliþia C-lung Muscel - 1 - 1 - -
5 Poliþia Piteºti 246 282 479 1007 - -
6 Poliþia Tr. Mãgurele 119 138 369 626 - -
7 Poliþia Giurgiu 4 13 17 34 - -

Total 422 484 1013 1919 - -

N r .N r . PoliPoli þ ia care i-a evacuatþia care i-a evacuat BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii AnimaleAnimale CC ãruþeãruþe Obs.Obs.
1 Chestura Pol. Constanþa 14 8 7 - -
2 Chestura Pol. Brãila 20 28 51 27 14
3 Poliþia Cãlãraºi 4 6 2 - -
4 Poliþia Tulcea 33 41 102 - -

Total general 71 83 162 27 14
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România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi   
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 25.433/1942 octombrie 3

Domnule Director General, 

La ordinul dvs. nr. 32.952-S. din 23 septembrie 1942, avem onoare a înain-
ta alãturat:

1. Tabelele nominale întocmite în dublu exemplar, pe poliþii, de þiganii eva-
cuaþi în Transnistria de pe raza acestui inspectorat.
Poliþia Huºi n-a avut nici un þigan care sã intre în prevederile ordinului dvs.
de mai sus.
2. Situaþia numericã în dublu exemplar, pe poliþii ºi centralizatã pe inspec-
torat, pentru þiganii de la punctul 1.
Totodatã raportãm cã în raza inspectoratului nostru nu am avut þigani din

categoria celor evacuaþi cu animale ºi cãruþe.

Inspector regional, ªeful Serv. de Sig.
Cosma Matei ªt. Micle

[ANEXÃ]

Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi

Situaþia numericã de þiganii evacuaþi din regiunea Insp. Reg. de Sig. Iaºi,
întocmitã conform ordinului nr. 32.952-S din 1942 septembrie 23

Se certificã de noi exactitatea prezentei situaþii.

ªef Serv. Sig. Com. adj
[indescifrabil] 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.237-238)
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Nr. crt .Nr. crt . PoliPoli þiaþia BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii TotalTotal Obs.Obs.
1 Chestura Iaºi 87 122 113 322
2 Vaslui 5 2 1 8
3 Botoºani 12 22 59 93
4 P. Neamþ 29 23 47 99
5 Bacãu 11 17 17 45
6 Roman 9 9 31 49

Total 153 195 268 616

Nu s-a evacuat 
cu animale sau
cãruþe.
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Inspectoratul Jandarmi Craiova
Strada Sf. Gheorghe Nou no. 8
No. 771/8 oct. 1942

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei, Secþia a III-a

La ordinul dvs. nr. 152.196/1942, am onoare a raporta urmãtoarele:
1. Legiunea Jandarmi Gorj, când a efectuat recensãmântul þiganilor conform
ordinului dvs. nr. 34.050 din 17 mai a.c., a trecut în categoria I (þigani no-
mazi) ºi 3 familii de þigani lingurari cu un numãr de 75 membri, care nu
aveau un domiciliu stabil, ci exercitând meseria de lingurari umblau prin
judeþ, din comunã în comunã, ºi unde gãseau lemn bun de lucru pe la di-
feriþi proprietari se stabileau acolo pentru un an, doi, îºi fãceau bordeie în
pãmânt ºi stãteau pânã ce terminau lemnele de lucru, dupã care plecau în
altã parte.
2. În aceeaºi situaþie a fost ºi numitul Ilie Bleºcãu, care era cãsãtorit, avea
copii ºi deci forma o familie aparte de sine stãtãtoare, fãrã sã trãiascã sub
îngrijirea tatãlui sãu, care avea domiciliul stabil în comuna Baia de Fier ºi
la care s-a dus în prezent numitul Ilie Blescãu, pânã ce i se stabileºte situ-
aþia lui, dacã pleacã în Transnistria dupã familie sau nu.
3. Când s-au evacuat þiganii nomazi, recenzaþi în categoria I, la care era tre-
cut ºi numitul Ilie Bleºcãu, nu se dãduse nici un ordin ca cei mobilizabili
sau mobilizaþi sã nu fie evacuaþi, aceastã dispoziþie fiind datã la evacuarea
þiganilor din categoria II (nenomazi) ºi când operaþiunea de evacuarea þiga-
nilor nomazi era terminatã.
4. De altfel, numitul Ilie Bleºcãu, chiar dacã nu trebuia trecut în categoria I,
totuºi intra în prevederile ordinului dvs. nr. 41.703 din 16 septembrie a.c.,
pe baza cãruia s-a efectuat al treilea recensãmânt al þiganilor aºa-ziºi semi-
nomazi, el trãind în bordei ºi într-o stare de mizerie, munca lui fiind specu-
latã de diferiþii proprietari la care lucra.

Inspectoratul opineazã ca ºi acesta sã fie trimis în Transnistria dupã familia
sa, odatã cu cei recenzaþi pe baza ordinului dvs. nr. 41.703 din 16 septembrie a.c.

Inspector Jandarmi Craiova                                                 ªeful Bir. 3 Poliþie
Colonel Stroescu Ioan                                                          Locot. A. Ciulescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.22)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei Secret  
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 43.074/1942 octombrie 9

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Subsecret. de Stat

La ordinul dvs. no. 17.369 Cab. din 28 septembrie 1942, referitor la rapor-
tarea datelor cerute prin ordinul no. 13.436 C.B.B.T. al Preºedinþiei Consiliului
de Miniºtri, trimis în copie[1], am onoare a vã raporta urmãtoarele:

Pânã în prezent s-au evacuat 2 (douã) categorii de þigani, ºi anume:

1. Þigani nomazi
Toþi þiganii nomazi aflaþi în þarã. Aceºtia au fost evacuaþi fãrã nici o dis-

tincþie, indiferent cã unii dintre ei au fost mobilizaþi sau mobilizabili, deoarece
trãiau în sãlaºe ºi nu se puteau despãrþi familiile componente.

Din aceastã categorie s-au evacuat:
Bãrbaþi..................2352
Femei....................2375
Copii.....................6714
Total...................11.441

Operaþiunea de evacuare a þiganilor nomazi a fost terminatã pânã la 15
august 1942 ºi dupã aceastã datã nu s-au mai evacuat decât cei ce s-au gãsit a
se fi sustras evacuãrilor[2].

2. Þigani nenomazi (stabili)
Din aceastã categorie de þigani nu s-au evacuat decât acei periculoºi ordinii

publice, ºi anume: criminalii ºi delicvenþii, hoþii de buzunare ºi din trenuri, cei
ce trãiau numai din furt. Toþi aceºtia au fost evacuaþi cu familiile lor.

Au fost evacuaþi însã din aceastã categorie numai cei nemobilizabili,
deoarece acei care erau mobilizaþi nu au fost evacuaþi nici ei ºi nici familiile
lor, dupã cum nu au fost evacuaþi nici familiile celor aflaþi la data evacuãrii
mobilizaþi la vreuna din unitãþile armatei.

Evacuarea s-a terminat pe data de 16 septembrie 1942, evacuându-se:
Bãrbaþi................. 3187
Femei................... 3780
Copii.................... 6209
Total...................13.176

Toþi aceºtia au fost plasaþi în Transnistria prin îngrijirea Guvernãmântului
care le-a dat posibilitate de muncã ºi de trai.

Evacuarea lor s-a fãcut cu trenul, îmbarcându-se în 9 trenuri.
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Dislocarea acestora s-a fãcut de pe întreg cuprinsul þãrii, atât de pe terito-
riul rural, cât ºi de pe cel urban.

În prezent, prin ordinul nr. 17.682 Cab. din 2 octombrie 1942 al Ministeru-
lui Afacerilor Interne, s-a dispus ca sã se suspende alte evacuãri pânã în pri-
mãvara anului 1943.

Având în vedere cã prin recensãmântul întocmit se prevedea a se evacua
un numãr de 31.438 þigani nenomazi ºi având în vedere cã s-au evacuat
13.176, rãmâne cã ar mai fi posibil a se evacua un rest de 18.262 þigani.

Faþã de restricþiunile impuse mobilizabililor ºi mobilizaþilor, care nu s-au
evacuat, urmeazã cã în cazul când se va aplica aceastã regulã ºi pentru cei
rãmaºi, numãrul acestora va fi cu mult mai mic.

Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune de urmare.

Inspector General al Jandarmeriei ªeful Serv. Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu Colonel  C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.204-205)

[1] Ordinul nr. 13.436 C.B.B.T. al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri cãtre Ministerul Afa-
cerilor Interne solicita informaþii cu privire evacuarea þiganilor în Transnistria: câþi þigani
s-au evacuat (bãrbaþi, femei, copii); judeþele ºi localitãþile de unde au fost dislocaþi;
itinerariile de evacuare; câþi þigani susceptibili de a fi evacuaþi au mai rãmas în þarã (pe
localitãþi) ºi data când vor fi evacuaþi (cf. Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandar-
meriei, dos. 126/1942, f.207).
[2] În ceea ce priveºte deportarea þiganilor nomazi, sursele arhivistice sunt destul de
sãrace. Operaþiunea a început la 1 iunie 1942 – în baza ordinului Ministerului Afacerilor
Interne nr. 1051 din 24 mai 1942 –, prin concentrarea þiganilor nomazi în reºedinþele de
judeþ ºi trimiterea lor în Transnistria. Încã cu un an înaintea acestei acþiuni, prin Regula-
mentul nr. 36 al serviciului poliþienesc pe teritoriul rural, la art.109, se impuseserã sarcini
speciale în ceea ce priveºte þiganii nomazi, mai ales cu referire la supravegherea ºi con-
trolul permanent al acestora, evidenþa numericã pe ºatre, verificarea averilor, urmãrirea
deplasãrilor ºi stabilirea traseelor etc (cf. „Monitorul Oficial”, nr. 166, p. I, din 16 iulie
1941). Aºadar, la data începerii operaþiunii de deportare, posturile locale de jandarmi ar fi
trebuit sã posede evidenþe clare în ce priveºte numãrul þiganilor nomazi, cifra prezentatã
în document fiind apropiatã de cuantumul total al acestei categorii.

234
PROCES-VERBAL

Astãzi, anul 1942, luna octombrie, ziua 11.
Noi, locot. colonel Ioan Braia, ajutorul Inspect. Jand. Timiº, având în vede-

re ord. no. 3337 din 1 oct. 1942 al Insp. de Jandarmi Timiº, urmat dupã ord.
no. 42.465 din 27 sept. 1942 al Insp. General al Jandarmeriei.

Astãzi, data de mai sus, am procedat la verificarea lucrãrii cu privire la
þigani a Legiunii de Jandarmi Timiº-Torontal dupã cum urmeazã:

În conformitate cu ord. Insp. General al Jandarmeriei no. 38.137/1942 tele-
grafic cifrat, Legiunea de Jandarmi Timiº a propus pentru evacuare în Trans-
nistria 346 þigani.
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Conform ord. Inspectoratului General al Jandarmeriei no. 40.169/1942, Le-
giunea de Jandarmi Timiº-Torontal a trimis în Transnistria numai un numãr de
78 þigani, rãmânând ca urmare neevacuaþi un total de 268 þigani.

Procedând la controlul acestor þigani dupã actele existente la Legiune, am
stabilit motivele de neevacuare cele arãtate în dreptul fiecãruia din tabelul
anexat la prezentul proces-verbal despre þiganii de mai sus. Aceste motive
analizate, ele se împart în urmãtoarele capitole:

I. Þigani reþinuþi intrând în categoria mobilizabililor ºi aceastã categorie s-a
creat în urma ord. no. 40.169/1942 al III, care prevede cã þiganii destinaþi
pentru evacuare sã fie din nemobilizabili, expresie categoricã care în ord.
no. 38.137/1942 nu a fost prevãzutã.
II. Este categoria „nu a fost condamnat”, calificativ creat la verificarea þiga-
nilor înainte de a fi trimiºi, când ei s-au prezentat cu certificat de la cazierul
judiciar cã nu au fost condamnaþi ºi deci a rãsturnat bãnuielile vagi ºi învi-
nuirile fãrã probe dupã care s-au ghidat ºefii de posturi când i-au raportat
conf. ord. no. 38.137/1942.
III. Este categoria þiganilor în curs de executare a pedepselor, care prin forþa
lucrurilor trebuiesc lãsaþi sã-ºi isprãveascã pedeapsa ºi de care noi, la exe-
cutarea ord. no. 38.137/1942, nu puteam dispune.
IV. Cu calificativul „are avere” au fost luaþi în considerare þiganii înstãriþi
despre care se poate presupune pânã la proba contrarie cã trãiesc din
îndeletniciri cinstite, dar pe care ºefii de posturi, din interpretare greºitã a
ordinelor primite, i-a raportat pentru evacuare.
V. Calificativul „are serviciu în comunã”, se înþelege ca hingher etc, deci de
utilitate obºteascã ºi ocupaþie cu existenþã, care trebuia sã se ia în conside-
rare, greºind ºi aici ºefii de posturi când au raportat.
VI. „Dispãruþi sau lipsã de la domiciliu”, se înþelege acei þigani care în sezo-
nul de varã pornesc în toate pãrþile þãrii cu diferite meserii sau comerþ ºi se
înapoiazã numai vremelnic. Aceºti þigani fiind lipsã nu au putut fi triaþi ºi
verificaþi pentru a se stabili dacã este caz de evacuare ºi ca urmare a trebuit
sã lipseascã din numãrul celor raportaþi.
VII. Constatarea cu boala surdo-mut justificã rãmânerea pe loc, cã acest
þigan scos din mediul familiei, fãrã nici un sprijin, ar fi fost condamnat
pieirii de la început, iar rãmânerea lui pe loc nu lezeazã cu nimic ordinea
publicã din cauza tarurilor fizice ce le are.

Fãcând o recapitulare numericã dupã categoriile de mai sus, reiese cã
Legiunea a reþinut urmãtorii þigani:

I. Mobilizabili (ºi familiile lor).................................76 persoane
II. Fãrã condamnãri (idem) .......................................14 persoane
III. În curs de execut. pedepsei (idem)................ .......6 persoane
IV. Cu avere (idem)......................................................6 persoane
V. Serviciu în comunã (idem).....................................2 persoane
VI. Bolnav surdo-mut.................................. ...............1 persoanã
VII. Lipsã de la domiciliu (idem)................. ..........163 persoane
Total.........................................................................268 persoane

437



Procedând la luarea declaraþiei, rezultã:
Mã numesc maior Peºchir Ioan, comandantul Legiunii Jd. Timiº-Torontal ºi

declar:
Pentru executarea ordinului no. 38.137/1942 al Insp. General al Jandarme-

riei am înaintat tabelele cu þiganii propuºi pentru evacuare, în numãr de 346,
dupã datele raportate de ºefii de posturi ºi ºefii de secþii.

Pentru executarea ord. no. 40.169/1942 s-au adunat toþi þiganii din tabelã ºi
gãsiþi pe teritoriu, procedând apoi pentru fiecare caz în parte la trierea lor,
înainte de a fi îmbarcaþi.

Trierea am fãcut-o personal, împreunã cu ofiþerul ajutor al Legiunii ºi am
gãsit cu aceastã ocazie cã nu toþi care erau trecuþi în tabele pentru evacuare ur-
meazã a fi evacuaþi, fiindcã ºefii de posturi, dintr-o aversiune faþã de þigani sau
greºita interpretare a ordinului de întocmire a tabelelor, au trecut ºi pe acei
care nu erau în categoria de a fi evacuaþi. Astfel am gãsit:

Mobilizabili pe care i-am verificat dupã livretul de serviciu militar ºi ordi-
nele de chemare, care conform ord. trebuiau sã rãmânã acasã.

Necondamnaþi, care trãiesc prin muncã ºi nu sunt povarã pe seama comu-
nelor, dupã cum specifica ord. I.G.J. no. 34.050/1942 iniþial. Verificarea s-a fã-
cut cu ºefii de posturi, care erau prezenþi cu oamenii lor ºi cu certificate de la
cazier cã nu au suferit condamnãri.

În executarea pedepselor, care nu s-au prezentat pânã când nu-ºi vor exe-
cuta pedeapsa.

Cu avere ºi care deºi trecuþi la categoria cu indicii cã ar trãi ºi din furturi,
nefãcându-se dovada furturilor cu probe, iar pe de altã parte având situaþie,
care nu-l face sã rãmânã în sarcina comunei, au fost lãsaþi de asemenea acasã.

Serviciul în comunã justificaþi de necesitatea în interesul salubritãþii publi-
ce ºi dovediþi cu acte de la primãrie.

Lipsa de la domiciliu; þiganii din judeþul Timiº pleacã primãvara în Vechiul
Regat, unde îºi câºtigã existenþa cu comerþul ambulant ºi diferite meserii, ºi
care erau plecaþi la data executãrii ordinului.

Totodatã, mai declar cã mai toþi aceºti þigani, care au rãmas din categoriile
de mai sus, aveau unul sau doi copii pe front.

Trierea fãcutã personal de mine cu rezultatele de mai sus a avut în vedere
o justã încadrare în spiritele ordinelor existente.

Aceasta îmi este declaraþia pe care o dau ºi semnez.

Maior,
Peºchir Ioan

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal spre cele legale.

Ajut. Insp. Jand. Timiºoara
Lt. colonel Ioan Braia

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.221-222)
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România
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Nr. 3072/1942 octombrie 12

Detaºamentul de poliþie Ocnele Mari
Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei. Direcþiunea Poliþiei Judiciare

În referire la ordinul circular nr. 17.503/88.738 J. din 21.9.1942, avem onoa-
re a vã raporta urmãtoarele:

În circ. noastrã ni s-au ivit mai multe cazuri de furturi sãvârºite de þigani,
care se ocupã mai mult cu furturile prin trenuri ºi din casele pãrinþilor lor când
nu pot sã dea lovituri în altã parte.

Acestor indivizi, conform ordinului de mai sus, am voit sã le întocmim acte
pentru a fi trimiºi în lagãrul de þigani din Transnistria, dar am fost opriþi de
cãtre d-l secretar al poliþiei R. Vâlcea, arãtându-ne cã numai justiþia poate or-
dona acest lucru dupã ce vor fi judecaþi.

Cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a ne lãmuri dacã infractorii ce cad în
prevederile acestui ordin trebuie trimiºi justiþiei, care trebuie sã dispunã de-
portarea lor, sau se exercitã de noi pe cale administrativã.

ªeful detaºam. de poliþie                                                 ªeful Biroului Ad-tiv
Comisar [indescifrabil]                                                   Comisar aj. I. Stãnescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.109)
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Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 4635 din 14 octombrie 1942 

Cãtre Direcþia Generalã a Poliþiei

Urmare hotãrârii Consiliului de Miniºtri, binevoiþi a cunoaºte cã pânã la
noi dispoziþii nu se mai ridicã ºi nu se mai trimit evrei în Transnistria, din cei
ce au fost trecuþi pe tabele ca activanþi comuniºti sau au cerut repatrierea în
U.R.S.S., ori sunt trecuþi pe tabele de Cercurile de recrutare, Comandamente
teritoriale sau Marele Stat Major, ca contravenienþi la munca de folos obºtesc.

Veþi binevoi a verifica actele ºi datele ce aveþi asupra evreilor activanþi în pre-
zent în miºcarea comunistã ºi care prezintã un pericol pentru siguranþa de stat.

Pentru aceºtia se vor cere Ministerului de Interne, cu justificarea respecti-
vã, internarea într-un lagãr, intervenire pe baza cãreia acest departament va
decide internarea, precum ºi repartizarea lor în lagãrul Tg. Jiu sau Vapniarka
în Transnistria. Ei vor fi trimiºi în conformitate cu normele ce vã vom indica.
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De asemenea, nu se mai trimite nici o categorie de þigani în Transnistria, fie
rãmaºi dintre cei nomazi, fie dintre cei cu cazier judiciar[1].

Totuºi, pentru þiganii neevacuaþi, care prin prezenþa lor prezintã un pericol
contra ordinii publice, veþi binevoi a cere ministerului evacuarea lor, care se
va executa dupã normele indicate mai sus.

Dispoziþiile prevãzute în ordinul de faþã nu împieteazã asupra dreptului ce
acest departament are, de a ordona internarea în lagãr – în condiþiile de pânã
acum – a tuturor indivizilor care se fac culpabili de fapte ce vin în atingere cu
ordinea publicã ºi siguranþa statului. 

Ministru Subsecretar de Stat                                             Director de cabinet
General de Corp de Armatã                                                  Loc. col. magistrat 
C.Z. Vasiliu                                                                                Al. Mãdârjac

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.27; un document identic ºi
în fondul Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 121/1942, f.337-338)

[1] Decizia de a nu se mai face deportãri a fost luatã în ºedinþa Consiliului de Miniºtri din
13 octombrie 1942 (cf. „Timpul”, VI, 1942, nr. 1954, 16 oct., p.3).

237
14 octombrie 1942

Domnule Mareºal

Subsemnatul, soldat Stoica Zoltán, din Batalionul 14 Vânãtori de Munte,
invalid de rãzboi, clasat cu 80% (optzeci), având lipsã membrul inferior stâng,
1/3 sup. a coapsei, prin amputaþie, cu domiciliul în comuna Sebeº-Alba, jude-
þul Alba Iulia.

Actualmente sunt internat în spitalul Z.G. 327 ortopedic Bucureºti. Soþia
mea a fost trimisã cu primul transport de la Sebeº-Alba în Transnistria, se nu-
meºte Eva Stoica.

Vã rog cãlduros sã binevoiþi a da dispoziþiuni ca soþia mea sã fie trimisã îna-
poi în þarã, eu fiind invalid de rãzboi[1].

Cu deosebit respect
Stoica Zoltán
Spitalul 327, str. Traian 17. Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.122)

[1] În urma investigaþiei întreprinsã de poliþia din Sebeº, soþia lui Stoica Zoltán plecase de
bunãvoie în Transnistria cu concubinul ei, Stoica Ion, zis Iobãgãu (Ibidem, f.121; o copie
a documentului de faþã ºi în Ibidem, dos. 190/1942, f.151).
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România Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Reg. de Poliþie Bucureºti
No. 13.658-S/1942 octombrie 15

Direcþia Generalã a Poliþiei
Direcþia Poliþiei de Siguranþã

Avem onoare a vã raporta rezultatul ordinului dvs. no. 34.166 din 2 octom-
brie a.c.

Chestura Ploieºti raporteazã cã au fost evacuaþi în Transnistria un numãr de
169 þigani, dintre care 33 bãrbaþi, 38 femei ºi 98 copii[1].

Organele Chesturii au predat Legiunii de Jandarmi Prahova pe toþi þiganii în
ziua de 13 septembrie a.c. ora 12 a.m. în gara Ploieºti Sud ºi apoi au fost îmbar-
caþi în 3 vagoane C.F.R. cu destinaþia Inspectoratul de gardieni Tiraspol.

Primãria municipiului Ploieºti, la intervenþia Chesturii, a dat fiecãrui þigan
mâncare rece pe 5 zile, întrucât nu aveau ce mânca. Nu li s-a permis sã ia decât
bagaje de mânã ºi strictul necesar, iar averea mobilã ºi imobilã a þiganilor eva-
cuaþi s-a inventariat ºi predat cu proces-verbal Oficiului Naþional de Români-
zare Ploieºti.

Chestura Braºov a predat Legiunii de Jandarmi un numãr de 53 þigani: 9
bãrbaþi, 10 femei ºi 34 copii. Evacuarea s-a fãcut conform ordinelor ºi nu s-a
întâmpinat nici o greutate cu ocazia acestor operaþiuni.

Poliþia Tr. Mãgurele a evacuat un numãr total de 540 þigani de pe raza ora-
ºului Tr. Mãgurele, Alexandria, R[oºiorii] de Vede ºi Zimnicea. Din cei 540 þi-
gani evacuaþi de pe teritoriul urban al judeþului Teleorman au fost: 103 bãrbaþi,
117 femei ºi 320 copii[2].

În ziua de 5 septembrie a.c., a avut loc la Legiunea de jandarmi Teleorman
o consfãtuire la care au luat parte comandantul Legiunii, ºefii de secþie, dele-
gaþii Pol. Tr. Mãgurele ºi comisariatelor din judeþ. Cu aceastã ocazie s-a stabilit
ca þiganii sã fie îmbarcaþi din gara Tr. Mãgurele în ziua de 11 septembrie a.c.

În legãturã cu primãria oraºului Tr. Mãgurele s-a hotãrât ca stadionul spor-
tiv al comunei sã fie loc de adunare ºi de adãpostire al þiganilor, care a avut loc
cu 24 ore înainte de îmbarcare.

Legiunea de Jandarmi a dat personalul necesar pentru ca împreunã cu echi-
pele de poliþiºti sã poatã face strângerea þiganilor în condiþiile cele mai bune.
În ziua îmbarcãrii Legiunea de jandarmi a distribuit fiecãrui þigan pâine pen-
tru 4 zile.

Dificultãþi s-au ivit cu ocazia îmbarcãrii în dimineaþa zilei de 11 septembrie
a.c., deoarece vagoanele, care se destinaserã în acest scop, au fost insuficiente
faþã de numãrul þiganilor. Cu multã greutate au fost îmbarcaþi în cele 8 vagoane
aprobate de organele C.F.R.-ului. Averea mobilã ºi imobilã rãmasã a fost predatã
Oficiului C.N.R. cu proces-verbal.
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Poliþia oraºului Piteºti raporteazã cã de comun acord cu Prefectura jud.,
Garnizoana Piteºti ºi Legiunea de Jandarmi Argeº s-a procedat în noaptea de
10/11 septembrie a.c. la evacuarea a 1002 þigani: 275 bãrbaþi, 319 femei ºi 408
copii, prevãzuþi în tabele întocmite din timp. Legiunea de Jandarmi a mai eva-
cuat încã 5 þigani, care au cerut sã fie ºi ei trimiºi cu ceilalþi[3].

S-au întocmit echipe de poliþiºti sub conducerea unui ofiþer de poliþie ºi cu
concursul armatei au început evacuarea la ora 1 noaptea ºi a durat pânã
dimineaþa la ora 7. În timpul operaþiunii de evacuare unii au fugit, însã orga-
nizându-se razii pe tot teritoriul oraºului, toþi care s-au sustras evacuãrii au
fost prinºi, predaþi organelor Legiunii de Jandarmi ºi îmbarcaþi. Operaþia eva-
cuãrii s-a fãcut în liniºte, în timpul nopþii, fãrã sã fi avut loc vreun incident.

Poliþia Târgoviºte a predat în ziua de 11 septembrie a.c., la ora 18, Legiunii
de Jandarmi Dâmboviþa un numãr de 8 bãrbaþi, 4 femei ºi 12 copii, în total 24
þigani.

În ziua de 12 septembrie a.c., la ora 6 dimineaþa, la trenul de persoane Târ-
goviºte-Titu s-au ataºat 4 vagoane de marfã închise, în care au fost îmbarcaþi toþi
þiganii. Evacuarea s-a efectuat în perfectã ordine.

Poliþia Giurgiu a predat Legiunii de Jandarmi Vlaºca pentru evacuare 4 bãr-
baþi, 13 femei ºi 15 copii, în total 32 þigani[4].

Ca ºi la Piteºti, organele Legiunii de Jandarmi Vlaºca au evacuat în plus 2 þi-
gani, care s-au þinut de convoi, solicitând sã fie trimiºi ºi ei, fiindcã nu au pe
nimeni.

Pentru uºurarea evacuãrii, þiganii au fost ridicaþi cu 24 ore înainte ºi þinuþi
în arestul Poliþiei, iar în dimineaþa zilei de 11 septembrie a.c. au fost predaþi
Legiunii de Jandarmi Vlaºca. Bunurile mobile ºi imobile ale acestora au fost
inventariate ºi predate cu proces-verbal administratorului Oficiului de Româ-
nizare Giurgiu.

Poliþia oraºului C[âmpu]lung Muscel a predat Legiunii de Jandarmi Muscel
numai o singurã þigancã[5].

În toatã regiunea acestui inspectorat evacuarea s-a fãcut în condiþii optime,
ºi fãrã nici un incident.

Inspector Regional ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.42-43)

[1] Tabelul nominal în Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.137-139.
[2] În acelaºi fond arhivistic (dos. 190/1942, f.236-238) se aflã un tabel nominal cu romii de
pe teritoriul urban al judeþului Teleorman, care aveau caziere poliþieneºti sau judiciare, cu
adresã, profesie, vârstã, natura delictului ºi membrii de familie.
[3] Tabelul nominal în Ibidem, dos. 185/1942, f.143-151, 309-317.
[4] Tabelul nominal în Ibidem, dos. 185/1942, f.142, 319. Cifra din tabel este 34.
[5] Deºi a fost evacuatã numai o persoanã, poliþia acestui oraº a întocmit un tabel cu romii
ce aveau cazier, în numãr de 22 persoane (Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei,
dos. 190/1942, f.235).
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15 octombrie 1942

Domnule Mareºal

Subsemnatul, Grant Balotã, concentrat, având 4 copii minori, cu lacrimi în
ochi ºi în genunchi vin a vã ruga urmãtoarele:

Prin luna iulie 1942, fiica mea Lenuþa Grant Balotã, în etate de 17 ani, du-
cându-se la mãtuºa sa în Ploieºti, a fost ridicatã de autoritãþi ºi trimisã împre-
unã cu un convoi de þigani din Craiova în Transnistria. Fiica mea era cãsãtoritã
nelegitim cu Georgescu B. Ion, care ºi el fãcea parte din convoi împreunã cu
mama sa Lenuþa B. Ion.

Pentru completa identificare, menþionez cã tot în acest convoi se mai aflau
ºi muncitorii þigani: Constantin Mezu Sîrdam, Iorgu Mezu Sãrdan ºi Titeº Bota.

Cu lacrimi în ochi, vã rog în genunchi, D-le Mareºal, a da ordin sã fie pusã
în libertate fiica mea Lenuþa Grant Balotã ºi soþul sãu, întrucât ei munceau pe
lângã casa mea, fiind serioºi ºi neavând absolut nici o vinã[1].

Sã trãiþi Domnule Mareºal.

Grant Balotã
Strada ªcolii Intrarea G. M. 52
Comuna Herãstrãu, Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.69)

[1] În urma anchetei a rezultat cã concubinul Lenuþei Balotã fusese condamnat pentru mai
multe furturi, fapt pentru care a fost propus la evacuare. Însã cu puþin timp înainte, cei doi
au încercat sã se sustragã, plecând spre Ploieºti. În aceste condiþii, Direcþia Poliþiei de
Siguranþã nu-ºi dã avizul pentru readucerea lor. O copie a cererii de faþã ºi în Ibidem, dos.
190/1942, f.165).
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[15 octombrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnatul Gheorghe Ioniþã din Ploieºti, str. Valter Mãrãcineanu nr. 23,
am onoare a aduce la cunoºtinþa dvs. urmãtoarele:

Sunt om bãtrân în etate de 63 ani, am fost postat în rãzboiul din anul 1913-
1916, neavând nici o pedeapsã la activul meu, neavând nici soþie decât o sin-
gurã fiicã, care are 5 bãieþi ºi care a fost trimisã în Transnistria, iar doi dintre
aceºti copii fiind gemeni, urmând a fi acum încorporaþi. Singurul meu ajutor
îl aveam de la fiica mea ºi de la copiii sãi. Greºeala a fost cã fiica mea trãind în
concubinaj cu un oarecare Gheorghe, care a avut cazier, a fost luatã ºi ea din
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greºealã, ºi deci vã rog D-le Mareºal a dispune ca fiica mea împreunã cu ne-
poþii mei sã se dea dispoziþie sã fie trimiºi înapoi, cãci altfel eu rãmân muritor
de foame, neavând nici cine mã îngriji. Ginerele meu adevãrat este mort, cu
acesta trãind doar în concubinaj, nefiind legitim.

Cu distinsã stimã 
Gheorghe Ioniþã

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.154)

241
Copie

Domnule Ministru[1],

Subsemnatul Ciurariu Ioan, zis Burenci, locuitor din comuna Reºiþa, stra-
da Lent II, judeþul Caraº, cu supunere vin înaintea Domniei Voastre a vã ruga
ca sã binevoiþi a dispune sã se revinã asupra internãrii în lagãrul din Trans-
nistria a surorii mele Cârãaci Maria Ghizela ºi a copilului meu Cãldãraº Iosif,
zis Lici, care în ziua de 11 septembrie 1942 au fost trimiºi în convoi ºi cu alþi
þigani în lagãrele din Transnistria.

Cererea mea o bazez pe urmãtoarele motive:
Sora mea, ca ºi copilul, arãtaþi mai sus, în Reºiþa s-au bucurat de o purtare

bunã, nefiind niciodatã condamnaþi, urmãriþi ori cercetaþi pe la vreo autoritate
poliþieneascã pentru furt sau alte fapte penale ºi credem cã eronat poliþia din
Reºiþa i-a trimis cu alþi þigani infractori spre internare într-un lagãr din Trans-
nistria.

Supunând cunoºtinþelor Dvs. cele de mai sus, vã rog cu supunere D-le
Ministru a permite surorii ºi copilului meu reîntoarcerea lor la domiciliu spre a
putea întreþine pe cei 2 pãrinþi ai noºtri în etate de peste 60 ani, deoarece eu în
prezent sunt mobilizat ºi îmi fac datoria cãtre Patrie.

Supus la ordine              Reºiþa, la 15 octombrie 1942
Ciurariu Ioan, zis Burenci

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.148)

[1] Ministrul Afacerilor Interne.
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Regia Autonomã a Cãilor Ferate Române
Nr. 332/387

Direcþiunii Generale a Poliþiilor. Loco

Avem onoare a vã aduce la cunoºtinþã: ªefii atelierelor noastre ne raportea-
zã cã toþi meseriaºii ºi lucrãtorii de origine etnicã þigani, care lucreazã în aces-
te ateliere, au fost avizaþi de organele poliþieneºti sau de posturile de jandarmi
din raza municipiului ºi suburbane cã potrivit dispoziþiilor date de guvern ur-
meazã a fi trimiºi în Transnistria.

Cum majoritatea acestora sunt meseriaºi bine calificaþi, în special în mese-
ria de fierari, unde sunt aproape de neînlocuit, iar pe de altã parte în împre-
jurãrile actuale, faþã de mãrirea producþiei ºi a lipsei acute de personal (mese-
riaºi ºi lucrãtori) – lipsã care ne-a obligat sã intervenim chiar la M.St.Major pen-
tru demobilizarea unui însemnat numãr de personal C.F.R. mobilizat –, trimi-
terea lor în Transnistria ar produce un gol prea mare, care ar lãsa urme adânci
în realizarea programului impus, mai ales cã în atelierele din Bucureºti (Griviþa-
Vagoane, Bucureºti Triaj, Inspecþia Formãrii Trenurilor etc.) numãrul lor se ridi-
cã la circa 150 de meseriaºi ºi lucrãtori.

Considerând pe de altã parte cã majoritatea acestora fac parte ca personal
în cadre, cu drepturi câºtigate pentru pensie, pe baza vechimii lor în serviciu,
ºi cã numai foarte puþini sunt temporari, cã sunt mobilizaþi la lucru în ateliere
pe baza Decretului-lege de militarizare, cã sunt elemente de ordine, discipli-
nate, ºi care aduc un aport deosebit în realizarea producþiei de rãzboi.

Avem onoare a propune, cu rugãmintea ca în cazul când hotãrârea guver-
nului cu privire la þigani ar permite lãsarea lor pe loc, sã binevoiþi a interveni
sã fie lãsaþi mai departe la C.F.R., în situaþia de mobilizaþi la lucru, în care scop
urmeazã sã se dea ºi cuvenitele ordine.

Bucureºti, 16 octombrie 1942

Director General C.F.R. Directorul Atelierelor C.F.R.
[indescifrabil]                                                                           [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.72)
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România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
Nr. 25.667/1942 octombrie 16

Domnule Director General,

La ordinul dvs. nr. 34.166-S din 2 octombrie 1942, avem onoare a vã rapor-
ta mai jos modul în care a decurs în regiunea acestui inspectorat evacuarea þi-
ganilor în Transnistria.

La Iaºi, începând din dimineaþa zilei de 11 septembrie a.c. s-a procedat la
ridicarea tuturor þiganilor evacuabili ºi predarea lor la ºcoala evreiascã din
strada Aron Vodã nr. 5, în seama unei gãrzi instituitã în acest scop. Paralel cu
aceastã operaþie s-a ordonat ºi inventarierea bunurilor mobile ºi imobile, care
s-au predat în custodie cu proces-verbal Oficiului local de Românizare.

Predarea þiganilor Legiunii de Jandarmi Iaºi pentru evacuare s-a fãcut în di-
mineaþa zilei de 13 septembrie a.c. orele 6, pe bazã de tabele nominale întoc-
mite în dublu exemplar, însoþite de proces-verbal, evacuându-se un total de
322 þigani[1].

La Bacãu s-a evacuat un numãr de 45 þigani din cei nemobilizabili ºi peri-
culoºi ordinii publice ºi siguranþei statului[2]. Din numãrul de mai sus nu au
putut fi evacuaþi la data de 13 septembrie a.c. un numãr de 11 þigani. În plus
s-a evacuat un numãr de 10 þigani din categoria celor care au cerut ulterior sã
plece în Transnistria de bunã voie ºi din cei eliberaþi din închisori. Totodatã ra-
portãm cã în afarã de þiganca Niþoiu Maria, care nu a putut fi gãsitã, bãnuindu-
se cã ºi-ar fi dat un nume fals, alþi þigani din categoria celor evacuabili nu au
mai rãmas de evacuat.

La Botoºani, încã din noaptea de 11 spre 12 septembrie a.c. organele poli-
þieneºti au procedat la ridicarea familiilor þiganilor care urmau sã fie trimiºi în
Transnistria ºi au fost adunaþi la ºcoala evreiascã din strada Griviþei, de unde
apoi au fost predaþi Legiunii de Jandarmi Botoºani cu procese-verbale în-
cheiate în dublu exemplar. Aceºti þigani, deºi dupã tabelele înaintate anterior
erau în numãr de 77, între care intrau ºi cei de la Hârlãu, totuºi la ridicarea lor
s-a mai adãugat un numãr de 25 þigani de la Hârlãu, veniþi din alte pãrþi la ru-
dele lor din Botoºani, totalizându-se în felul acesta un numãr de 93 de þi-
gani[3]. Averile mobile ºi imobile ale þiganilor evacuaþi au fost inventariate ºi
date în primirea Centrului Naþional de Românizare.

La Vaslui, în dimineaþa zilei de 13 septembrie a.c., întreg personalul poli-
þienesc, cum ºi delegatul Oficiului Naþional de Românizare din acea localitate,
s-au prezentat la locuinþele þiganilor, de unde i-au ridicat ºi trimis oficiului
poliþienesc. De asemenea, s-a procedat la inventarierea averii mobile ºi imobile
ale acestora, care cu procese-verbale în dublu exemplar a fost predatã Oficiului
Naþional de Românizare.
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La Piatra Neamþ, în ziua de 9 septembrie a.c., s-au strâns þiganii, în numãr
de 99, ce urmau sã fie evacuaþi, ºi au fost trimiºi sub pazã într-un lagãr special
improvizat, procedându-se la inventarierea averii mobile ºi imobile. Aceastã
avere s-a predat cu procese-verbale în custodia Oficiului local de Românizare.

În ziua de 13 septembrie a.c. s-a fãcut predarea þiganilor din Piatra Neamþ
ºi Tg. Neamþ, Legiunii de Jandarmi Neamþ. Cum majoritatea nu aveau hranã ºi
nici bani cu ce sã ºi-o procure, Legiunea de Jandarmi Neamþ, în conformitate
cu ordinele primite, a dat fiecãrui þigan câte 5 porþii de pâine pentru 5 zile.

La Roman, în ziua de 13 septembrie a.c., organele poliþieneºti împreunã cu de-
legaþii Oficiului Naþional de Românizare au adunat toþi þiganii ce aveau sã fie e-
vacuaþi în Transnistria, întocmindu-li-se inventariile de bunurile mobile ºi imo-
bile, care cu procese-verbale au fost predate Oficiului Naþional de Românizare din
acea localitate. În total au fost evacuaþi în Transnistria un numãr de 49 þigani.

Poliþiile Huºi ºi Fãlticeni nu au avut de evacuat în Transnistria nici un þigan
din categoriile mai sus amintite.

Evacuarea þiganilor, în regiunea acestui Inspectorat, a decurs în liniºte,
neînregistrându-se nici un incident, rãmânând pe loc numai þiganii mobiliza-
bili ºi familiile lor.

Inspector Regional ªeful Serv. de Siguranþã
I. Cuptor ªt. Micle

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.74-76)

[1] Tabelul nominal cu þiganii evacuaþi din Iaºi la 13 septembrie, în Arh.St.Bucureºti, Dir-
ecþia Generalã a Poliþiei, dos. 185/1942, f.239-246.
[2] Tabelul nominal cu þiganii evacuaþi din Bacãu la 13 septembrie, în Ibidem, f.253.
[3] Nominal, aceºti þigani se gãsesc în Ibidem, f.247-248. Ei au fost evacuaþi la 14 septembrie.
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România Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
No. 38.322-S/17 octombrie 1942

Ministerului Afacerilor Interne
Subsecretariatul de Stat al Poliþiilor

Am onoare a raporta cã în ziua de 7 octombrie a.c. ºi-au fãcut apariþia pe
teritoriul oraºului R[âmnicu] Sãrat 94 þigani nomazi, spoitori, care în mod
obiºnuit iarna se stabilesc în acel oraº, în diferite case de pe strãzile mãrginaºe,
pe care le închiriazã, fapt pentru care în anii trecuþi au fost înscriºi la Cartea
de imobil ºi Biroul populaþiei, eliberându-li-se buletine de înscriere. Aceºti þi-
gani, atât la data recensãmântului þiganilor nomazi, cât ºi la data evacuãrii lor,
nu se gãseau pe teritoriul oraºului R. Sãrat.
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Legiunea de jandarmi localã, la care s-a intervenit de cãtre poliþia R. Sãrat
pentru trimiterea lor în Transnistria, a fãcut cunoscut cã nu poate face aceasta
fãrã ordinul Inspectoratului General al Jandarmeriei.

Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune[1].

Director General Director
[indescifrabil] [indescifrabil] 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.41)

[1] Prin adresa nr. 49.341-S din 5 decembrie 1942, directorul general al poliþiei, col. N. Dia-
conescu, comunicã decizia ministerului de a nu fi evacuaþi cei 94 de þigani menþionaþi în
document (cf. Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.29, 31, 32).
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România Confidenþial
Ministerul de Interne
Poliþia Municipiului Iaºi
No. 18.575/1942 octombrie 18

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþia Poliþiei de Siguranþã

La ordinul dvs. nr. 35.520-S din 8 octombrie 1942, Maria Vasiliu a fost ridi-
catã pentru a fi evacuatã în Transnistria, întrucât intra în categoria þiganilor
evacuabili, fiind þigancã, care nu avea alt mijloc de existenþã decât proxenetis-
mul ºi exploatarea prostituþiei, cu care se ocupã de 10 ani.

Cu ocazia mãsurilor de evacuare, a fãcut dovadã cã este pensionarã, luân-
du-ºi angajamentul cã desfiinþeazã ºi bordelul clandestin ce-l þinea, angajament
ce l-a executat, motiv pentru care a fost lãsatã pe loc.

În consecinþã, reclamaþia este fãrã obiect, iar teama cã va fi evacuatã mai
târziu este nejustificatã, deoarece conform ultimilor ordine internarea în lagãre
a þiganilor nu se poate face din iniþiativa noastrã, ci de cãtre Ministerul Aface-
rilor Interne, pe bazã de rapoarte întemeiate ºi bine motivate.

Chestorul Poliþiei Iaºi                                                          ªeful Bir. Pol. Sig.
[indescifrabil] Comisar A. Zglobiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.103)
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România Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
No. 38.482-S/19 octombrie 1942

Ministerului Afacerilor Interne
Cabinetul d-lui Subsecretar de Stat

În ordinul dvs. nr. 4349 Cab. din 5 octombrie 1942, am onoare a vã rapor-
ta urmãtoarele:

Prefectura judeþului Dâmboviþa a solicitat la 21 septembrie 1942 poliþiei
oraºului Târgoviºte numãrul þiganilor din acel oraº. Poliþia Târgoviºte a dispus
efectuarea unui recensãmânt al þiganilor[1], comunicând rezultatul susmenþio-
natei prefecturi, care la 30 septembrie 1942 a înaintat poliþiei copie de pe adre-
sa nr. 46/1942 a primãriei oraºului Târgoviºte.

Considerând cã adresa nr. 46/1942 a primãriei oraºului Târgoviºte a fost
fãcutã de cãtre dl. primar Lazãr D. Petrescu cu scopul de a-ºi crea anumite
simpatii printre þigani, ºi cum adresa în cuprinsul ei nu avea nici un temei de
adevãr în afarã de acela al unei nedrepte calomnii, poliþia Târgoviºte a cerut
prefecturii judeþului ca primãria oraºului Târgoviºte – dl. Lazãr Petrescu – sã
arate cazuri concrete ºi sã indice persoane pentru a putea proceda la cercetãri.

Necomunicându-se nimic pânã la data de 9 octombrie a.c., s-a revenit în
acelaºi sens la prefectura judeþului, dar pânã în prezent nu au primit nici un
rezultat.

Recensãmântul a avut ca bazã nu „culoarea” ºi nici nu a fost fãcut „defec-
tuos ºi neomenos”, de asemenea nu li s-a pus în vedere þiganilor cã vor fi eva-
cuaþi, din contrã, li s-a arãtat cã recensãmântul este cerut de prefecturã ºi cã
cei care au trebuit sã plece au plecat la 11 septembrie a.c.

Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune mãsuri pentru a
obliga pe dl. primar al oraºului Târgoviºte – Lazãr Petrescu – sã-ºi dovedeascã
acuzaþiile, iar în caz contrar sã fie sancþionat pentru calomnia adusã unei insti-
tuþii de stat. 

Director General Director
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.46)

[1] În Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.241-242, se aflã tabelul
nominal cu þiganii din raza poliþiei de reºedinþã Târgoviºte, întocmit în baza ordinului
Inspectoratului Regional de Poliþie Bucureºti, cu nr. 12.415 din 26 septembrie 1942. Lista
înregistreazã un numãr de 46 þigani, din care 41 aveau domiciliul în Târgoviºte, iar 5 în
Gãeºti.
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România Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Inspectoratului Reg. de Pol. Bucureºti
No. 14.077-S/1942 octombrie 19

Direcþiunii Generale a Poliþiei
Direcþia Poliþiei de Siguranþã

Avem onoare a vã raporta:
Cu ordinul dvs. nr. 36.979 din 14 octombrie 1942 ni se face cunoscut cã s-a

aprobat în principiu cererea þiganilor din Alexandria de a pleca în Transnistria
pe cont propriu ºi de a li se da o adresã cãtre Inspectoratul de Jandarmi Trans-
nistria.

Avem onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã ni se comunice dacã faþã
de dispoziþiile ordinului dvs. nr. 38.091 din 15 octombrie 1942, de a nu se mai
trimite nici o categorie de þigani în Transnistria, se mai menþine dispoziþiile
din ordinul nr. 36.979/1942 privind pe þiganii din Alexandria.

Inspector regional ªeful serviciului
[indescifrabil] D. Brãescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.48).
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România   Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne.
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Inspectoratul Reg. de Pol. Bucureºti                                                     
Nr. 14.336-S/1942 octombrie 19

Direcþiunii Generale a Poliþiei
Direcþia Poliþiei de Siguranþã

La ordinul dvs. nr. 37.785 din 13 octombrie a.c., poliþia oraºului Piteºti ra-
porteazã cã urmãtorii þigani evacuaþi au fugit din Transnistria ºi s-au refugiat
pe teritoriul acelui oraº:

– Cãlin Dumitru zis Milan, cu Aurica soþie ºi doi copii cu acelaºi nume
Gheorghe. Susnumitul trãia înainte de evacuare din meseria de giambaº ºi din
jupuitul pieilor de la caii care mureau. Posedã cazier pentru complicitate la
furt, însã nu a fost condamnat. În prezent nu are nici o meserie precisã.

– Dincã Gheorghe cu Eugenia soþie, de meserie potcovar. În prezent trãieºte
din aceeaºi meserie, nu a fost urmãrit pentru fapte penale.
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– Rãdulescu Tudor cu Maria soþie, Valeria, Smaranda, Ioana ºi Costicã co-
pii, de meserie birjar. În prezent trãieºte din meseria de cãrãuº. Nu a fost
urmãrit pentru fapte penale.

Faþã de dispoziþiunile ordinului dvs. de mai sus, cã trimiterile de þigani ºi
evrei în Transnistria se sisteazã, avem onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune
sã ni se facã cunoscut cum trebuie sã procedeze cu ei pol. oraºului Piteºti.

În prezent, toþi se aflã reþinuþi în arestul poliþiei.

Inspector regional                                                                 ªeful serviciului
[indescifrabil]                                                                           [indescifrabil]

[Rezoluþie: „Dacã sunt originari din Piteºti, sã fie plasaþi la domiciliu pânã la noi dis-
poziþiuni”]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.67)
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Ofiþer inferior din Regimentul Jandarmi Pedeºtri
19 octombrie 1942

Subloc. Ion Const. Mihãescu
Cãtre Inspectoratul G-l. Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

Având în vedere ordinul dumneavoastrã scris, am onoare a raporta urmã-
toarele precizãri asupra diferenþei ce existã între numãrul evacuaþilor, evi-
denþiaþi în tabelele nominale, adicã 1991, ºi numãrul real de evacuaþi, adicã
2317, predaþi Leg. Tiraspol.

- Parte din aceastã diferenþã reprezintã un numãr însemnat de copii, purtaþi
la sân, nebotezaþi, fãrã nici o stare civilã. Chiar în timpul transportului trei fe-
mei au nãscut.

– Altã parte din aceastã diferenþã reprezintã þigani de la alte detaºamente,
rãtãciþi de familiile lor, ºi care s-au urcat de bunã voie, pentru a-ºi regãsi deta-
ºamentul. În gara Tighina erau trei trenuri de evacuaþi.

– O altã parte din aceastã diferenþã reprezintã þigani complet strãini de
tabelele date de legiuni subsemnatului, urcaþi odatã cu ceilalþi, fie rude, fie din
familie, sau nespecificaþi asupra originii lor.

O parte din aceºtia, dupã cum se vede din procesele-verbale, i-am putut re-
partiza pe legiunile ºi poliþiile respective, numerotaþi în afara tabelelor, iar res-
tul au fost luaþi ca numãr în totalul de predare.

Subloc. Mihãescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.212)
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Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
Nr. 16.085-S/1942 octombrie 20

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Dir. Poliþiei de Siguranþã Bucureºti

Avem onoare a vã raporta cã poliþia oraºului Buzãu ne comunicã urmã-
toarele:

– O mare parte din locuitorii oraºului Mizil o formeazã þiganii, cam în nu-
mãr de 2300 suflete, toþi locuitori stabili ºi nenomazi, care în toate timpurile s-au
identificat cu românii ºi cu aspiraþiile poporului român, dând dovezi de buni
patrioþi. Mulþi dintre ei sunt invalizi ºi decoraþi atât din rãzboiul trecut, cât ºi
din rãzboiul actual.

– Din rândurile acestor þigani s-au ridicat câþiva, care au luptat pentru
ordinea ºi siguranþa þãrii, cum este cazul þiganului fierar Telu Iordache, al cãrui
fiu a fost ucis de legionari în anul 1940, fiind considerat ca unul din cei mai
buni agenþi de siguranþã din Bucureºti.

– Prefectura judeþului Buzãu construieºte ºoseaua Mizil-Amaru ºi la lucrul
pietrei se utilizeazã þigani din Mizil, care nu primesc nici un fel de platã pen-
tru lucru, decât o pâine. Aceºti þigani sunt în regulã cu prestaþia, sunt împovã-
raþi de familii grele, pe care nu au cu ce le întreþine.

– Mãsurile ce se iau faþã de aceºti locuitori produc profunde nemulþumiri
în rândurile lor.

ªi printre þiganii din oraºul Buzãu se observã o oarecare nemulþumire pen-
tru motivele arãtate mai sus.

Inspector regional de poliþie ªeful serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.70)

251
Inspectoratul regional de Poliþie Alba Iulia
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 32.097-S din 21 octombrie 1942

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Dir. Pol. de Sig. Bucureºti

La ordinul domniei voastre no. 33.118-S din 24 septembrie 1942, am onoa-
re a înainta anexat – în dublu exemplar – tablouri nominale ºi situaþii numeri-
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ce de þiganii din aceastã regiune, pe poliþii, care au caziere, achitaþi sau con-
damnaþi.

Aceste situaþii cuprind ºi membrii de familie, fiind întocmite dupã modelul
dat cu ordinul dvs. no. 32.952-S din 23 septembrie 1942.

Poliþia Turda nu are þigani cu cazier.
Cazurile ce se vor ivi dupã aceastã datã se vor raporta imediat.

Inspector de Poliþie                                                             ªeful Serv. de Sig.
Popoviciu Valeriu                                                       Subinsp. Dr. Stoichiþã I.

[ANEXÃ]

Inspectoratul Regional de Poliþie Alba Iulia

Situaþie numericã recapitulativã de þiganii din regiunea acestui inspectorat
care au caziere de condamnaþi sau achitaþi

Inspector de Poliþie                                                             ªeful Serv. de Sig.
Popovici Valeriu                                                 Subinspector dr. I. Stoichiþã

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942 f.128-129)

252
România
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþia Generalã a Poliþiei
Direcþia Poliþiei de Siguranþã
Nr. 40.118/1942 octombrie 22

Inspectoratelor Regionale de Poliþie din întreaga þarã

Înaintaþi pânã la 1 noiembrie a.c. un tablou cuprinzând numele þiganilor
mobilizabili care au fost evacuaþi în Transnistria.
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PoliPoli þiaþia BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii
Al te persoaneAlte persoane

din familiedin familie TotalTotal AnimaleAnimale VehiculeVehicule TotalTotal
Alba Iulia 22 21 53 – 96 1 1 2
Sibiu 14 8 8 – 30 1 1 2
Blaj 40 41 68 – 149 – – –
Deva 15 12 19 1 47 – – –
Fãgãraº 1 – – – 1 – – –
Sighiºoara 7 7 17 – 31 – – –
Turda – – – – – – – –
Total 99 89 165 1 354 2 2 4



În tabel se vor trece nominal ºi membrii de familie ai evacuaþilor.
Un al doilea tablou, la fel nominal, care sã cuprindã þiganii mobilizaþi în

prezent cu specificarea mamelor, soþiilor sau copiilor lor evacuaþi în Trans-
nistria.

În ambele tabele ºi pentru fiecare evacuat se va arãta motivul care a justifi-
cat mãsuri ºi dovezile ce se posedã.

Lucrarea va fi fãcutã cu toatã seriozitatea ºi pe rãspunderea dvs. personalã.

Director General al Poliþiei
Colonel N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.122)

253
România Urgent
Ministerul Afacerilor Interne Confidenþial-Personal
Cabinetul Ministrului
Nr. 4814 Cab./1942 octombrie 23

Direcþiunea Generalã a Poliþiei

Cu onoare vã facem cunoscut cã în urma evacuãrilor þiganilor în Trans-
nistria, acest departament a primit fie direct, fie prin Preºedinþia Consiliului de
Miniºtri, numeroase reclamaþii provenite de la ostaºi þigani aflaþi pe front, ori
concentraþi în interior, prin care se plâng cã li s-au evacuat familiile (soþie, co-
pii, pãrinþi), deºi prin ordinele date aceºtia erau categoric exceptaþi de la apli-
carea acestei mãsuri.

În urma verificãrii plângerilor menþionate s-a constatat cã majoritatea lor
erau întemeiate, dovedindu-se prin aceasta lipsa de conºtiinciozitate ºi înþele-
gere a organelor subalterne în executarea unui ordin al ministerului, precum
ºi lipsa de control suficient din partea eºaloanelor superioare.

Datoritã acestui fapt, Ministerul a fost pus în situaþia sã revinã asupra unor ac-
te de execuþie, pe care din încrederea acordatã subordonaþilor le ratificase ºi tot-
odatã sã acorde înlesniri de transport pentru acei care pe nedrept fuseserã trimiºi.

De asemenea, aceste fapte ni s-au adus la cunoºtinþã ºi de cãtre Preºedinþia
Consiliului de Miniºtri ºi Marele Stat Major, cu sublinierea specialã cã ele au
produs o justificatã perturbare în rândurile ostaºilor þigani, care în timp ce îºi
fãceau datoria cãtre þarã, la posturile de cea mai mare onoare, familiile lor au
fost ridicate ºi evacuate în Transnistria.

Pentru a repara erorile fãcute ºi în scopul de a crea atmosfera de liniºte
necesarã acelora care-ºi fac datoria cãtre Patrie, ordon sã luaþi imediate mãsuri
ca sã se controleze toate tabelele þiganilor stabili evacuaþi, în scopul de a se
constata riguros exact care dintre ei nu erau în cazul sã fie trimiºi, faþã de
normele precise date de acest departament.
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Vã atragem atenþia de a aplica noþiunea de „familie” în cadrul înþelegerii ºi
moravurilor proprii þiganilor. Anume, sã se extindã beneficiul excepþiei prevã-
zut în ordinul de evacuare ºi asupra femeilor care deºi necãsãtorite, au trãit ºi
trãiesc obiºnuit cu mobilizaþi sau mobilizabili într-o viaþã comunã, din care au
rezultat copii.

Rezultatul executãrii celor de mai sus se va înainta ministerului pânã la 2
noiembrie 1942, dupã care vom da ordine de urmare, raportându-ne totodatã
numele ºi funcþia vinovaþilor.

Ministru Subsecretar de Stat
General de Corp de Armatã  
C.Z. Vasiliu

Comunicat: Inspect. Gl. al Jandarm., Direcþia G-lã a Poliþiei, Prefectura Poliþiei
Capitalei

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.173-174; un document iden-
tic se aflã în fondul Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f.203-204)
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Ofiþer inferior din
Legiunea Jandarmi Mehedinþi                                 Nr. 29/24 octombrie 1942

Sublocotenent Nicolau Gh. Dinu, comandantul trenului E.8
Cãtre Inspectoratul G-ral al Jandarmeriei

Am onoare a raporta urmãtoarele în legãturã cu evacuarea þiganilor de pe
teritoriul Insp. Jand. Craiova:

Problema evacuãrii þiganilor s-a prezentat sub douã aspecte:
– Trierea ºi evacuarea
– Drumul pânã la Tighina ºi Oceakov.

Trierea ºi evacuarea
Evacuarea a fost ordonatã de cãtre I.G.J. prin ordine speciale ºi prin instruc-

þiuni speciale anexate ordinelor iniþiale. Operaþiunea nu a corespuns însã in-
strucþiunilor primite din cauzã cã s-au pus în faþa d-nilor comandanþi de
Legiuni o seamã de probleme, ºi anume:

I. Din cauza unui zvon rãspândit în regiune ºi care arãta cã sunt împroprie-
tãriþi în Transnistria, þiganii s-au sfãtuit ºi au hotãrât sã plece cu toþii, atât
cei ce aveau dreptul, cât ºi ceilalþi. Cum era ºi normal, d-nii comand. de Le-
giuni s-au opus la acest lucru, executând strict ordinul I.G.J-ului. În aceastã
situaþie þiganii au recurs la alte metode, ºi anume:

a. Declararea ºi mãrturisirea de crime ºi delicte. Þiganii mãrturiseau cã
sunt autorii unei sau altei infracþiuni nedescoperite, lucru înscenat câ-
teodatã etc, numai pentru a-i trece în categoria „evacuabili”.
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b. Înscenarea de cãsãtorii false. A fost un fenomen foarte curios, care a
explicat total prezenþa þiganilor mobilizabili ºi nemobilizaþi în Trans-
nistria. Atunci când se striga familia unui anumit þigan mobilizat dupã
tabelul întocmit de ºeful de post, anunþând-o cã trebuie sã rãmânã pe
loc, femeia începea sã plângã ºi sã declare cã ea nu e cãsãtoritã cu cel
mobilizat ºi cã vrea sã-ºi urmeze pãrinþii. Cum majoritatea þiganilor nu
sunt cãsãtoriþi oficial, a fost imposibil legiunilor de a-i opri, cãci primarii
rãspundeau cã nu sunt acte oficiale de cãsãtorie, ci trãiau în concubinaj.
Aceastã înscenare era fãcutã cu rea credinþã, cu scopul de a atrage în
Transnistria ºi pe cel mobilizat, în cazul cã avea un concediu sau era
desconcentrat. Faptul acesta mi-a adus multe neajunsuri pe drum, cãci
mi s-a întâmplat sã mi se prezinte prin gãri soldaþi þigani care cereau sã-ºi
conducã familia ce se gãsea în tren în Transnistria, el fãcând cunoºtinþã
unitãþii cã se gãseºte acolo. Desigur cã nu puteam admite acest lucru,
ordinul primit fiind clar, însã mulþi se strecurau în vagoane ºi stãteau
ascunºi acolo. 
Pentru cei mobilizabili situaþia s-a prezentat la fel, însã aici reaua cre-
dinþã era de ambele pãrþi. Þiganul mobilizabil îºi sfãtuia soþia sã declare
cã nu e mãritatã cu el ºi sã plece cu pãrinþii. Posterior, el îi urma cu
trenul obiºnuit sau venea la mine cerând sã-l iau ºi pe el în vagon. Dacã
nu îi admiteam, cum era ºi firesc, se strecura în vagon ºi cãuta sã nu mai
fie vãzut.
Datoritã acestor fapte se explicã cã numãrul dat de I.J. Transnistria e
mai mare cu 115 indivizi decât cel cuprins în tabelele nominale (1960
cel raportat, 1845 real în tabele), iar cei din tabele sunt mai numeroºi
decât numãrul iniþial dat de Legiuni I.G.J-ului.

II. Au fost cazuri când am fost nevoiþi a evacua ºi mobilizabili ºi chiar
invalizi din urmãtorul motiv: din cauzã cã toþi þiganii se hotãrâserã sã pã-
rãseascã þara ºi mai ales din cauzã cã se zvonise cã vor fi evacuaþi toþi þiga-
nii, au început cu câteva zile înainte de triere sã vândã tot ce aveau. Cu toa-
te ordinele date de d-nii comandanþi de Legiune nu s-a putut împiedica acest
lucru. Iatã cum am fost puºi în situaþia de a evacua chiar invalizi, cãci soþia
vânduse totul ºi pleca cu pãrinþii iar el rãmânând pe loc, devenea un peri-
col social, cãci nu mai avea cu ce trãi, afarã de cazul când se apuca de fur-
turi ºi alte infracþiuni.
Astfel s-a prezentat situaþia în mare înainte de plecarea trenului special E.8.

Drumul pânã la Tighina ºi predarea
Printr-un ordin special al I.G.J-ului am fost numit comandantul trenului

special E.8, care trebuia sã transporte þiganii evacuabili din Inspectoratul Cra-
iova, pânã la gara Tighina, acolo fiind predaþi I.J. Tiraspol pentru plasare.

Plecarea era fixatã în instrucþiuni în ziua de 12 septembrie orele 18.40 din
gara Tr. Severin, cu 12 vagoane iniþial, restul fiind ataºate la Craiova, P. Olt ºi
Slatina. Dacã plecarea s-a fãcut în bune condiþii, parcursul ºi predarea nu a
corespuns deloc instrucþiunilor primite.

În adevãr, drumul în loc sã dureze 2 zile, cum era prevãzut, a durat 7 zile,
fapt care a fãcut imposibil bunul mers al operaþiunii. Începând din ziua de 15
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septembrie þiganii au terminat hrana ºi deoarece eu nu aveam de unde sã-i apro-
vizionez, s-au dedat la multe incidente, bruscând chiar pe jandarmii din gardã.
Am fost nevoit sã întrebuinþez chiar arma personalã, fãrã a lovi însã pe vreunul.

Pentru orice neregulã trebuia sã mã adresez d-lui col. Ionescu de la I.J.
Craiova, însãrcinat cu supravegherea evacuãrii. Þiganii au cauzat mari stricã-
ciuni ºi vagoanelor atunci când îi încuiau în ele (în gãri), fapt constatat ºi de
dl. col. Ignat.

Datoritã însã mãsurilor ce le-am luat, am ajuns cu toþi þiganii la Tighina în
seara de 19 septembrie. Imediat ne-am prezentat d-lui lt.col. Ignat, raportând
cele întâmplate ºi ordinul ce-l am, de a preda nominal þiganii în gara Tighina,
luând înapoi semnat câte un tabel care îmborderat trebuia înaintat I.J. Craiova.
Domnia sa, din cauzã cã þiganii erau foarte periculoºi (au încercat sã devasteze
la Tighina fabrica de marmeladã), mi-a ordonat cã predarea nu se mai face la
Tighina, ci se face la staþia de destinaþie, Grigoreºti. Faþã de acest lucru, ºi dupã
ce amintisem din nou d-lui lt.col. Ignat ordinul ce-l primisem formal, am cãutat
sã intru în legãturã telefonicã cu I.J. Craiova sau cu I.G.J-ul. Dovada convorbirii
cerute se gãseºte la societatea de telefoane Tighina. Convorbirea nu am putut-o
obþine. La ordinul d-lui lt.col. de a mã deplasa ºi eu cu þiganii la Grigoreºti, am
raportat cã eu trebuia sã fiu pe ziua de 20 septembrie la Bucureºti, cãci atunci,
dupã informaþii, începeau examenele. Fãcusem în acest sens un raport I.J. Cra-
iova, ºi i se dãduse curs favorabil, aprobându-mi-se o permisie de 8 zile, înce-
pând din ziua de 20 septembrie. Dl. lt.col. Ignat mi-a ordonat atunci ca eu sã
plec la Bucureºti iar þiganii sã-i predau numeric d-lui lt. Pesecan, din I.J. Trans-
nistria, care îi va preda la Grigoreºti. Tabelele semnate trebuiau sã-mi fie înain-
tate prin plt. Georgescu Marin, pe care eu îl lãsasem sã însoþeascã convoiul pânã
la Grigoreºti ºi care fãcea parte din garda trenului E.8. A doua zi am plecat la
Bucureºti la examen, unde am aflat cã examenele s-au amânat pentru 1 octom-
brie a.c. Tot în Bucureºti m-am prezentat d-lui lt.col. Ionescu, de la I.J. Craiova,
ºi raportându-i cele întâmplate, mi-a ordonat sã fac un raport amãnunþit ºi sã-l
înaintez I.J. Craiova, ceea ce am ºi fãcut imediat.

În ziua de 22 septembrie m-am prezentat la serviciu la Turnu Severin,
aºteptând sã soseascã tabelele ºi plt. Georgescu.

În ziua de 25 septembrie plt. Georgescu Marin a ajuns în Tr. Severin, însã
fãrã tabele, cãci dl. lt. Pesecan refuzase sã i le dea, spunând cã le trimite Insp.
Jand. Transnistria, I.G.J.-ului. La nevoie anexez ºi declaraþia plt. Georgescu Ma-
rin, luatã imediat de mine, ºi care am înaintat-o I.J. Craiova.

În ziua de 29 septembrie am plecat la Bucureºti la examene, conf. ord. I.G.J.-
ului, fiind convins cã tabelele au ajuns la cpt. Diaconescu. Întorcându-mã însã
la Turnu Severin, am aflat cã tabelele nu fuseserã trimise ºi cã I.G.J.-ul le cere
mereu. Faþã de acest lucru ºi faþã de ordinul I.J. Craiova m-am deplasat la I.J.
Transnistria (Odessa) ºi am cerut tabelele. Acestea nu erau nici acum semnate
de lt. Pesecan, spunând cã la Grigoreºti þiganii nu au fost luaþi decât numeric ºi
nu putea sã semneze. Numai dupã ce a venit dl. lt. Popescu Neagoe, care i-a pri-
mit acolo ºi a semnat de primire pentru toþi, numai atunci mi-a semnat ºi tabe-
lele mele, pe care le înaintez cu prezentul raport.

Toate aceste fapte m-au pus în imposibilitate sã execut ordinul I.G.J.-ului
întocmai ºi sã recurg la fel de fel de soluþii.
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În concluzie:
– Am primit pentru evacuare conf. tabelelor un numãr de 1845 þigani ºi pe
toþi aceºtia i-am predat.
– Am predat în plus un numãr de 115 þigani, care nu erau trecuþi în tabele,
dar care s-au ataºat între timp trenului E.8 din motivele arãtate în raport.
– Diferenþa în plus arãtatã de I.J. Transnistria este justificatã tocmai de aceºti
þigani, care nu erau trecuþi în tabele.
Faþã de cele de mai sus vã rog sã binevoiþi a aprecia ºi dispune.

Comand. trenului special E.8 
ªt. Nicolau

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.213-214)

255
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia III

REFERAT
Din 25 octombrie 1942

Am onoarea a refera urmãtoarele:
Ca urmarea a executãrii operaþiunilor de evacuare a þiganilor nenomazi

(stabili), evacuare efectuatã cu cele nouã trenuri, s-au întocmit tabele de pre-
dare ºi primire semnate între comandanþii trenurilor de evacuare ºi ofiþerii de-
legaþi ai Inspectoratului Transnistria.

Din centralizarea acestor tabele depuse la I.G.J. de comandanþii trenurilor
de evacuare, rezultã cã s-au predat în total 12.854 þigani. Inspectoratul Trans-
nistria raporteazã însã cã a primit 13.176, deci cu o diferenþã în plus de 322
þigani.

În ce priveºte situaþia pe trenuri, ea se poate constata din situaþia anexã.
Cãutându-se a se preciza cãror împrejurãri se datoreºte aceastã nepotrivire,

se constatã urmãtoarele:
– Este normal ºi posibil ca numãrul celor intraþi în Transnistria sã fie mai

mare decât cel iniþial îmbarcat dacã þinem seamã de considerentele de mai jos.
1. Cu ocazia evacuãrii se crease un curent printre þigani cã vor fi împro-
prietãriþi în Transnistria; din aceastã cauzã foarte mulþi au vândut bunu-
rile ce le posedau, au venit în gãrile de îmbarcare ºi s-au amestecat prin-
tre ceilalþi þigani, reuºind a se îmbarca, fãrã a fi trecuþi în tabele, înºelând
organele de pazã.
2. Alþii au venit cu trenuri obiºnuite pânã la Tighina, profitând de faptul cã
trenurile au fost oprite pentru control s-au ataºat diferitelor grupuri de
þigani.
3. Unii copii mici (de alãptat) nu au fost trecuþi în tabele iar alþii au mai fost
nãscuþi pe timpul transportului.
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Faþã de aceste justificãri – arãtate ºi în raportul comandantului trenului E.8. –
rezultã cã se poate lua de bunã cifra raportatã de Inspectoratul Transnistria,
adicã de 13.176, cifrã care se repartizeazã astfel:

Bãrbaþi...........3.187
Femei.............3.780
Copii..............6.209
Total.............13.176

Inspectoratul General al Jandarmeriei, cu raportul nr. 43.074 din 9 octom-
brie 1942, a raportat Ministerului Afacerilor Interne cã totalul þiganilor stabili
evacuaþi este de 13.176, cât a raportat ºi Inspectoratul Transnistria.

Faþã de tabelele întocmite pentru evacuare, în care se prevedea cã sunt de
evacuat 12.497, rezultã cã s-a evacuat un plus de 679 þigani peste prevederi.

Mai este de menþionat cã tabelele celor evacuaþi nu coincid cu tabelele
celor propuºi pentru evacuare pentru cã:

a. La data evacuãrii, unii dintre cei trecuþi pentru evacuare erau dispãruþi
ºi au fost înlocuiþi cu alþii care fie cã vroiau ei sã fie evacuaþi, fie cã se
dovediserã între timp cã ºi aceºtia intrau în aceeaºi categorie, adicã nemo-
bilizabili ºi periculoºi ordinii publice. Ba mai mult chiar, unii dintre þigani
luau asupra lor unele crime comise anterior numai pentru a putea fi evacu-
aþi (vezi raport comandant tren E.8.).
b. Nu s-a putut în împrejurãrile în care s-au fãcut îmbarcãrile sã se constate
cã s-ar fi lucrat cu rea credinþã în ceea ce priveºte aceste înlocuiri ºi nici nu
s-ar putea cerceta în prezent fiecare dintre aceste cazuri de nepotriviri.

În legãturã cu evacuarea acestor þigani s-au ridicat ulterior unele reclamaþii, ºi
anume:

1. Cã s-au despãrþit familiile.
2. Cã s-au evacuat familiile celor aflaþi mobilizaþi.
3. Cã în mod injust au fost unii dintre þigani evacuaþi ca neintrând în cate-
goria celor periculoºi ordinii publice.

Din cercetãrile de pânã acum s-au constatat:
1. Din cauza gradelor de rudenie neprecis definite la þigani ºi mai ales din
cauza neclaritãþii actelor lor de stare civilã (alþii nici nu aveau) nu s-a putut
ºti exact care sunt pãrinþii lor adevãraþi ori soþiile legitime ori copiii lor.
2. Femeile celor mobilizaþi (în majoritate concubine) au negat cã sunt soþi-
ile celor mobilizaþi ºi au cerut sã meargã cu alte rude ale lor de care nu au
voit sã se despartã. Soþii lor, când au aflat de evacuarea acestora, s-au pre-
valat de faptul cã au fost mobilizaþi ºi au cerut sã li se readucã înapoi
femeile ºi copii.
3. Unii dintre þiganii mobilizabili sau mobilizaþi aflaþi în concediu au în-
demnat personal pe femeile lor sã nu recunoascã cã le sunt soþii, lãsându-le
sã le evacueze, ca apoi sã plece ºi ei acolo spre a fi colonizaþi. Chiar la I.G.J.
s-a prezentat un ostaº dintre aceºtia, care la propunerea I.G.J. de a i se adu-
ce înapoi familia a refuzat, spunând cã e bine acolo ºi vrea sã meargã ºi el
acolo. Acum, când vãd cã speranþele puse într-o colonizare prin împropri-
etãrire nu se realizeazã, toþi aceºtia reclamã ºi cer reînapoierea ºi motivul
lor este cã au fost mobilizaþi.
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Rezultã deci cã dacã s-au evacuat ºi unii þigani mobilizabili ori familii ale celor
mobilizaþi, aceasta nu s-a fãcut numai din greºelile eventuale ale organelor de exe-
cuþie, ci ºi din reaua credinþã a þiganilor sprijinitã pe lipsa actelor de stare civilã.

Faþã de cele arãtate în prezentul referat, rezultã cã evacuarea þiganilor neno-
mazi s-a fãcut conform prevederilor.

Pentru abaterile constatate – inerente operaþiunii – urmeazã a se lua mãsuri
disciplinare de la caz la caz, fie prin Inspectoratul General al Jandarmeriei, fie
prin organele poliþiei, dupã cum neregularitãþile au fost comise pe teritoriul
rural sau urban.

S-a dat ordin de Inspectoratul General al Jandarmeriei tuturor legiunilor de
a cerceta ºi raporta pe cei vinovaþi cã ar fi comis abateri în legãturã cu evacu-
area þiganilor.

Propuneri:
Sã se raporteze Ministerului Afacerilor Interne situaþia în sensul acestui

referat, arãtându-se astfel executarea operaþiunii de evacuare ºi cauzele care au
determinat ºi determinã formularea reclamaþiilor.

ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                          Cãpitan N. Diaconescu

[ANEXA 1]

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Situaþie de numãrul þiganilor nenomazi evacuaþi în cele 9 trenuri E.3-E.11

Se certificã de noi prezenta situaþie pentru exactitate.

ªeful Secþiei a III-a
Cãpitan N. Diaconescu
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P r e d aP r e d a þ i  î n  p lu s  s au  minusþ i  î n  p lu s  s au  minus
fafa þã  de  tabe leþã  de  tabe leD e n u m i r eD e n u m i r e

a  t r e n u l u ia  t r e n u l u i R u t aR u t a

P r e vP r e v ã z u þ iã z u þ i
p e n t r up e n t r u

e v a c u a r ee v a c u a r e

C âC â þ i  au  fo s tþ i  au  fo s t
p r e d ap r e d a þ i  d u p ãþ i  d u p ã

tabe let abe le

C âC â þ i  r a p o r t e a z ãþ i  r a p o r t e a z ã
I n s p .  T r a n s n i s t r i aI n s p .  T r a n s n i s t r i a

cc ã  a  p r i m i tã  a  p r i m i t P l u sP l u s M i n u sM i n u s

E.3 Bucureºti–Tighina 1922 1991 2188 197 –
E.4 Piteºti–Tighina 1544 1722 1728 6 –
E.5 Timiºoara–Tighina 1624 1060 1038 – 22
E.6 Alba Iulia–Tighina 957 867 866 – 1
E.7 Iaºi–Tighina 1559 1701 1711 10 –
E.8 Tr. Severin–Tighina 1530 1830 1960 130 –
E.9 Deva–Tighina 1424 1501 1647 146 –
E.10 Constanþa–Tighina 857 1014 1014 – –
E.11 Chiºinãu–Tighina 821 959 815 – 144

Total evacuãri trenuri 12.238 12.645 12.967 489 167
E v a c uE v a c u ã r iã r i
d i r ec ted i r ec te Legiunea Hotin 33 29 29 – –

        ”      Tighina 130 128 128 – –
        ”       Ismail 94 50 50 – –
        ”       Chilia 2 2 2 – –
T o t a l  e v a c uT o t a l  e v a c u ã r i  d i r ec teã r i  d i r ec te 259 209 209 – –
T o t a l  g e n e r a lT o t a l  g e n e r a l 12.497 12.854 13.176 489 167



[ANEXA 2]

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Situaþie numericã privitoare la evacuarea þiganilor nomazi ºi nenomazi în
Transnistria

1) Þigani nomazi evacuaþi între 1 iunie ºi 15 august 1942:
Bãrbaþi............2.352
Femei..............2.375
Copii...............6.714
TotaTotall .............11.441
2) Þigani nenomazi (stabili) nemobilizabili ºi periculoºi ordinii publice,
evacuaþi cu trenurile de evacuare între 12-20 sept. 1942:
Bãrbaþi............3.187
Femei..............3.780
Copii...............6.209
TotaTotall ..............13.176
Au mai fost evacuaþi ulterior cu aprobãri speciale, fiind infractori eliberaþi
din închisori:
Bãrbaþi.................22
Femei...................17
Copii....................30
Total.....................69
Total general þigani nomazi ºi nenomazi – 24.686

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f.202-203, 208-211)

256
Ministerul Afacerilor de Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
Nr. 40.456-S/1942 octombrie 27

Inspectoratelor Regionale de Poliþie din þarã
Telegramã cifratã

Urmare ordinului nostru nr. 40.118 din 23 octombrie a.c. se atrage atenþia
de a aplica noþiunea de „familie” în cadrul înþelegerii moravurilor proprii þiga-
nilor. Anume, femeile, care deºi necãsãtorite au trãit ºi trãiesc în concubinaj
cu mobilizaþi sau mobilizabili într-o viaþã comunã, precum ºi copii rezultaþi
din aceste cãsãtorii nelegitime, vor beneficia de avantajele legii, deci nu sunt
evacuabili.
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În tabele se vor menþiona ºi aceste categorii.
Tabelele vor fi centralizate de dvs., neadmiþându-se sã ni se trimitã cele ale

poliþiilor ºi vor fi executate în dublu exemplar.

Director General al Poliþiei
Colonel N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.175)

257
România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
No. 7749-C/1942 octombrie 27

Domnule Director General,

La ordinul dvs. nr. 37.212-S din 17 octombrie a.c., am onoare a raporta,
dupã cum comunicã Poliþia R. Vâlcea cu nr. 3259/1942, urmãtoarele:

Primãria oraºului R. Vâlcea, prin adresa nr. 10.490 din 25 septembrie a.c.,
a cerut poliþiei respective sã întocmeascã un tablou în dublu exemplar de þiga-
nii din acel oraº, fiind cerut de prefectura judeþului, spre a fi înaintat de urgen-
þã Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri.

Întrucât nu se avea siguranþã asupra criteriului de calificare, ca þigan, s-a
luat contact cu organele primãriei locale ºi s-a hotãrât ca aceastã calificare sã
se facã pe bazã de notorietate publicã.

Pentru aceasta, dl. ºef al poliþiei R. Vâlcea a dat dispoziþii funcþionarilor de
la Biroul Populaþiei, între care este ºi agentul administrativ Vâlceanu C., dat de
primãrie, sã facã recensãmântul numeric al þiganilor din acea localitate, reco-
mandându-se sã aibã mult tact ºi sã explice oamenilor cã nu este vorba de vreo
mãsurã administrativã – cu atât mai mult vreo transferare în Transnistria –, ci
numai executarea unei simple lucrãri statistice.

Aceastã recomandare a fost respectatã de funcþionarii însãrcinaþi cu efec-
tuarea lucrãrii. Starea de spirit a celor vizaþi de acest ordin a fost calmatã atât
prin mãsurile luate de cãtre poliþie, prefectura judeþului ºi primãrie, cât ºi prin
comunicatele apãrute prin diferite ziare.

Reclamaþia numitului I. Georgescu din R. Vâlcea, str. Traian nr. 213, a fost
fãcutã probabil înainte de liniºtirea spiritelor ºi datoritã zvonurilor cu privire
la þiganii din Piteºti ºi Craiova, despre care se spunea cã au fost trimiºi în
Transnistria cu toþii. Acest lucru reiese ºi din declaraþia pe care sus numitul a
dat-o ºi pe care o înaintãm în original.

Numitul I. Georgescu nu intrã în categoria celor propuºi pentru trimiterea
în Transnistria.

Inspector regional ªeful Serv. Sig.
[indescifrabil] Marin Popescu
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[ANEXÃ]

Declaraþie

Subsemnatul, I. Georgescu, pensionar militar cu domiciliul în R. Vâlcea,
str. Traian nr. 213, declar urmãtoarele:

În ziua de 28 septembrie anul curent a venit la locuinþa mea domnul Ion
Mãgheruºanu, funcþionar la Biroul populaþii, ºi domnul Vâlceanu Constantin.
Susamintitul domn m-a întrebat cum mã numesc ºi cã dacã locuiesc în acea
casã. Domnia sa, dupã ce i-am rãspuns la întrebare, m-a scris pe o listã, unde
am observat cã erau ºi alþii scriºi, eu nu am întrebat pe acel domn cã de ce mã
scrie, dar din zvonurile ce au fost lansate printre romii din acea stradã, era
vorba cã de aceea ne scrie pe toþi romii ca sã ne trimitã în Transnistria. Tot acel
domn m-a mai întrebat cã dacã am ºi chiriaºi romi. Eu i-am rãspuns cã nu am.
Altceva nu am mai vorbit cu acel domn ºi nici nu l-am întrebat de ce mã scrie,
fiindcã mã bazam pe zvonurile lansate printre romi, prin care se zicea cã aºa
vom fi duºi ºi noi în Transnistria, ca acei romi din Piteºti ºi Craiova.

Aceasta îmi este declaraþia mea pe care o dau, susþin ºi semnez propriu.
Datã în R. Vâlcea, azi 22 octombrie 1942.

I. Georgescu,
Pensionar militar, str. Traian, no. 213

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.258-259)

258
România  Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã                                                                      
No. 39.951-S/27 octombrie 1942

Ministerului Afacerilor Interne
Direcþia Administraþiei de Stat

La no. 41.531-A din 2 octombrie 1942, am onoare a vã face cunoscut cã
numitul Paicu Matei, domiciliat în oraºul Vaslui, str. Racovei no. 77, în vârstã
de 46 ani, de meserie zidar, a fost concentrat pânã la data de 15 septembrie a.c.,
în prezent aflându-se în acea localitate.

Susnumitul fiind þigan, raþia de zahãr normalã (500 grame) care i se cuve-
nea i-a fost scãzutã la jumãtate (250 grame) pe baza ordinului Subsecretariatu-
lui de Stat al Aprovizionãrii, prin care se aprobã a se reduce cota pentru zahãr
la 250 grame locuitorilor þigani care nu obiºnuiesc a face dulceþuri, cantitate
care urmeazã a fi distribuitã apoi intelectualilor din oraº.
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Þiganul Paicu Matei nu figureazã în tabelele de þigani care urmeazã a fi
evacuaþi în Transnistria, conform ordinelor primite, astfel cã cele reclamate de
dânsul nu corespund realitãþii. Ca antecedente, susnumitul nu posedã cazier la
poliþia Vaslui, pentru nici un fapt. Se restituie anexa.

Director general                                                                                 Director
Negulescu                                                                                 [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.108)

259
România Confidenþial
Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
No. 7752-C/1942 octombrie 27

Domnule Director General, 

La ordinul dvs. nr. 37.216-S din 16 octombrie a.c., am onoare a înainta alã-
turat un proces-verbal ºi patru declaraþii trimise de Chestura Poliþiei Craiova
cu raportul nr. 3629 din 23 octombrie a.c., din care se constatã cã tânãrul Brã-
niºteanu I. Petre din Craiova, str. Vultur nr. 10, nu-ºi mai menþine reclamaþia
ce a adresat d-lui Mareºal Antonescu; cã aceastã reclamaþie a fãcut-o fiind într-o
stare de deprimare sufleteascã, cã mama sa, Nicoliþa Brãniºteanu, era bãnuitã
de vecini a fi þigancã ºi deci expusã evacuãrii.

În urma lãmuririlor date de Circumscripþia a III-a de Poliþie, arãtându-se cã
nu este trecutã pe tabloul þiganilor, întrucât este româncã, reclamaþia de mai
sus este neîntemeiatã.

Inspector Regional ªeful Serv. Sig.
[indescifrabil] Marin Popescu

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Poliþiei de
Siguranþã. Bucureºti 

[ANEXÃ]

Proces-verbal

Azi, 23 octombrie 1942.
Noi, ªtefan Popa, chestorul poliþiei municipiului Craiova, având în vedere

ordinul no. 7752-C din 19 octombrie 1942 al Inspectoratului Regional de Poli-
þie Craiova, prin care ne trimite spre cercetare copie dupã cererea numitului
Brãniºteanu I. Petre din Craiova, strada Vultur no. 10, cerere adresatã Domnu-
lui Mareºal Ion Antonescu, referitor la ºicanele ce i s-ar fi fãcut mamei recla-
mantului de circ. a II-a Poliþie Craiova.
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În consecinþã, luând cazul în cercetare, am chemat înaintea noastrã pe recla-
mantul Brãniºteanu I. Petre, care interogat de noi ne dã o declaraþie aparte, viza-
tã ºi anexatã la prezentul act ºi în care aratã cã nu mai susþine reclamaþia adre-
satã Domnului Mareºal Ion Antonescu, deoarece când a fãcut-o era într-o stare
de deprimare sufleteascã, mama sa fiind bãnuitã de vecini a fi þigancã ºi expusã
evacuãrii, în urmã i s-a clarificat situaþia ºi regretã reclamaþia ce a fãcut.

Audiind pe Nicoliþa Brãniºteanu, mama reclamantului, aceasta ne dã o de-
claraþie aparte, în care aratã cã nu are nici o cunoºtinþã de reclamaþia fãcutã de
fiul sãu Brãniºteanu I. Petre adresatã Domnului Mareºal Ion Antonescu ºi afir-
mã cã într-adevãr, prin luna septembrie a.c., a fost chematã de douã ori la cir-
cumscripþia a III-a poliþie, prima datã pentru cã nu ºi-a camuflat locuinþa ºi a
doua oarã probabil din cauza unor duºmani, ca sã se intereseze dacã a fost tre-
cutã pe tabloul þiganilor; la circumscripþie i s-a spus sã fie liniºtitã cã este ro-
mâncã. Mai aratã cã fiul sãu, Brãniºteanu I. Petre, este o fire bolnãvicioasã ºi
nu ºi-a dat seama când a fãcut reclamaþia de mai sus.

Audiind pe d-l comisar Constantin Pãnoiu, ºeful circ. a III-a poliþie, acesta
ne dã o declaraþie aparte, în care aratã cã nu are nici o cunoºtinþã de cele recla-
mate de Brãniºteanu I. Petre, pe care nici nu-l cunoaºte. Mai aratã cã mama re-
clamantului, d-na Nicoliþa Brãniºteanu a fost chematã la circ. a III-a dupã un ra-
port al gardianului respectiv ºi i s-a pus în vedere sã-ºi camufleze locuinþa; nu
a fost chematã la circumscripþie pentru a fi trecutã pe tabloul þiganilor.

Interogând pe gardianul public Georgescu I. Florea, secretar la circ. a III-a
poliþie, acesta ne dã o declaraþie aparte în care aratã cã nu are nici o cunoºtinþã
de cele reclamate de tânãrul Petre I. Brãniºteanu, însã ºtie cã d-na Nicoliþa Brã-
niºteanu, mama reclamantului, a fost chematã la circ. a III-a poliþie în cursul
lunii septembrie a.c., într-una din zile, pentru camuflaj.

De cele ce preced am încheiat prezentul proces-verbal[1].

Chestorul Poliþiei
ªt. Popa

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.248-249)

[1] Procesul-verbal este însoþit de patru declaraþii, semnate de Petre I. Brãniºteanu, Nicoliþa
Brãniºteanu, Const. Pãnoiu ºi Florea Georgescu, menþionaþi în document.

260
Domnule Prefect!

Subsemnatul, Toadãr Trofin, de meserie fierar, domiciliat la Hârlãu, str. Petru
Rareº nr. 4, cu supus respect vã supun urmãtoarele:

Zilele trecute am fost trecut pe lista þiganilor nomazi, împreunã cu fiica mea
Maria Petrenciuc, spre a fi trimiºi în Transnistria. Cauza pentru care mi s-a fãcut
aceastã nedreptate nu o cunosc, dar îmi permit sã supun judecãþii dv. trecutul
ºi prezentul meu, spre a decide dacã merit aceastã înjosire ºi nedreptate.
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Am fãcut rãzboiul Întregirii, fiind concentrat din anul 1916 ºi pânã la 1920.
Sunt proprietar a 2 case în Hârlãu de cca. 30 de ani ºi de 24 de ani plãtesc asi-
gurarea la Asigurãrile Sociale. Sunt creºtin, de religie ortodoxã românã ºi mã
bucur de o reputaþie bunã în societate. Sunt un om liniºtit ºi toatã viaþa mea
este ocupatã numai de grija pentru familia mea ºi de meseria mea.

Domnule Prefect! Supunându-vã cele de mai sus, vã rog sã binevoiþi a dis-
pune cercetarea cazului ºi a dispune ºtergerea mea ºi a fiicei mele din aceastã
listã dezonorantã pentru familia mea.

Încredinþat cã din ordinul dv. mi se va face dreptate, vã rog sã primiþi,
Domnule Prefect, respectul meu.

Trofin Toadãr
Hârlãu, 27 octombrie 1942

Domniei Sale, Domnului Prefect al judeþului Botoºani

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.33)
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Domnule Prefect!

Subsemnata Eloane Dumitru Rachieriu, vãduvã de rãzboi, domiciliatã la
Hârlãu, str. Oltea Doamna, cu supus respect vã supun urmãtoarele:

Zilele trecute copiii mei Gheorghe ºi Costache, de curând reîntorºi de la
concentrare, au fost trecuþi pe lista þiganilor nomazi, spre a fi trimiºi în Trans-
nistria. Supun judecãþii dv. istoricul nenorocitei mele familii, spre a decide
dacã merit aceastã dezonoare, mai ales pentru defunctul meu soþ, erou naþio-
nal, mort pe câmpul de luptã în anul 1917 la „Fulga”, ceea ce pot dovedi cu
actul de moarte. Fiii mei Grigore ºi Vasile se luptã acum pentru Sft. Cruce con-
tra comunismului, primul la compania 4 sanitarã ºi al 2-lea la Divizia 14.

Rãmânând o tânãrã vãduvã de rãzboi, am muncit din greu ziua ºi noaptea
pânã ce am crescut aceºti copii, care cu drag ºi mândrie i-am dat la prima che-
mare a Þãrii. Sunt convinsã cã ºi dv. veþi fi de pãrerea cã nici subsemnata, nici
fiii mei de pe front ºi nici pe atâta defunctul meu soþ nu meritãm aceastã dezo-
noare, ca ceilalþi doi fii sã fie expulzaþi din þarã, pentru care tatãl lor a murit ºi
pentru care 2 fraþi se luptã.

În speranþa cã dreptatea mi se va face din ordinul dv., dispunând ca fiii mei
Gheorghe ºi Costache sã fie ºterºi de pe lista þiganilor, vã rog sã primiþi Dom-
nule Prefect supusul meu respect.

Eloane Dumitru Rachieriu
Hârlãu, 27 octombrie 1942

Domniei Sale, Domnului Prefect al judeþului Botoºani

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.31)
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Domnule Prefect!

Subsemnatul Gheorghe Vizitiu, comerciant, domiciliat în Hârlãu, str. ªte-
fan cel Mare nr. 48, am onoare a vã supune urmãtoarele:

Zilele trecute poliþia din Hârlãu m-a trecut pe lista þiganilor nomazi ºi hai-
manale. Cauza pentru care a fãcut-o nu cunosc.

Îmi permit a supune judecãþii dv. istoricul familiei mele, pentru a decide
dacã era cazul ca subsemnatul sã fie trecut pe o listã dezonorantã pentru tre-
cutul meu ºi al familiei mele. Tatãl, Costache Vizitiu, de religie ortodoxã româ-
nã, proprietar de peste 30 de ani a 15 case în Hârlãu, str. Eternitãþii, comerciant
cu firma înmatriculatã sub nr. 3072/1158 din anul 1926. Subsemnatul, de ase-
menea de religie ortodoxã românã, singurul brutar român din Hârlãu, cu firma
comercialã înmatriculatã sub nr. 156/3490 din anul 1941, impus de fisc la un
rulaj anual de lei 2.527.800 numai pentru comerþul de brutãrie, pentru care
plãtesc un impozit anual de lei 30.015, în afarã cã mai sunt impus la un impo-
zit pentru comerþul de pescãrie ºi mãcelãrie.

Sunt în vârstã de 38 de ani, comerciant cinstit, pânã în prezent n-am suferit
nici o condamnare pentru fapte înfamante ºi n-am fãcut parte niciodatã din
vreun partid politic. Aºa fiind trecutul ºi prezentul meu, cu respect vã rog sã bi-
nevoiþi a dispune cercetarea celor arãtate de mine mai sus ºi a dispune ca sã fiu
ºters de pe lista þiganilor nomazi ºi fãrã rost în þarã.

Nãdãjduiesc în dreptatea dv. ºi sunt sigur cã dreptatea mi se va face din
ordinul dv. pentru care vã rog sã primiþi mulþumirile mele respectuoase[1].

Gheorghe Vizitiu
Hârlãu, 27 octombrie 1942

Domniei Sale, Domnului Prefect al judeþului Botoºani

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.34)

[1] Asupra lui Gh.Vizitiu vezi ºi doc. nr. 280
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Domnule Prefect!

Subsemnatul Buzelan Gheorghe, domiciliat la Hârlãu, str. Eternitãþii nr. 35,
am onoare a vã supune urmãtoarele:

Zilele trecute poliþia oraºului Hârlãu m-a trecut pe lista þiganilor nomazi,
spre a fi trimis în Transnistria. Cauza pentru care am fost trecut pe aceastã listã
nu o cunosc, dar îmi permit sã supun judecãþii dv. trecutul ºi prezentul meu,
spre a decide dacã este cazul ca subsemnatul sã fie trecut pe o listã dezonoratã
ºi pe care s-au trecut numai oameni fãrã rost ºi haimanale.
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Am fãcut rãzboiul întregirii, am fost concentrat de la 15 august 1916 ºi pâ-
nã la 27 mai 1918, ceea ce pot dovedi cu certificatul eliberat de unitatea unde
am fãcut parte.

Sunt comerciant cu firma înmatriculatã sub nr. 1210/524 din 1931 ºi exer-
cit comerþul din anul 1920, de când dateazã prima mea firmã. Sunt proprietar
a trei case în Hârlãu ºi mã bucur de o reputaþie bunã în societate, ºi pânã în
prezent n-am suferit nici o condamnare pentru fapte înfamante.

Supunând judecãþii dv. cele de mai sus, vã rog sã binevoiþi a dispune cerce-
tarea cazului ºi a dispune ca subsemnatul sã fie ºters de pe aceastã listã dezo-
norantã pentru un om cinstit ºi onorabil cum sunt.

În speranþa cã dreptatea mi se va face prin ordinul dv., vã rog sã primiþi,
Domnule Prefect, supusul meu respect.

Buzelan Gheorghe
Hârlãu, 28 octombrie 1942

Domniei Sale, Domnului Prefect al judeþului Botoºani

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.32)

264
Inspectoratul de Poliþie Constanþa                                                             Secret
No. 15.594-S/1942 octombrie 28

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
(Dir. Pol. de Siguranþã). Bucureºti 

La ordinul d-vstrã no. 34.166-S din 2 octombrie a.c., am onoare a vã rapor-
ta mai jos modul cum s-a efectuat evacuarea þiganilor în regiunea acestui in-
spectorat, ºi anume:

1. În raza Chesturii de Poliþie Constanþa au fost ridicaþi în ziua de 10 sep-
tembrie a.c. un numãr de 29 þigani din categoria celor prevãzuþi în ordinul
d-vstrã radiotelegrafic cifrat no. 28.440 din 2 septembrie a.c., care cu adresa
acelei Chesturi no. 6732 din 11 septembrie a.c. au fost înaintaþi Legiunii de
Jandarmi Constanþa.
În ziua de 12 septembrie a.c., Legiunea de Jandarmi Constanþa a trimis pe
cei 29 de þigani în Transnistria prin organele lor.
2. În raza Chesturii de Poliþie Brãila au fost ridicaþi de la domiciliile lor un
numãr de 11 þigani nemobilizabili în ziua de 11 septembrie a.c.
Imobilele, proprietatea a patru þigani capi de familie, au fost predate în cus-
todie Oficiului de Românizare Brãila, cu formele legale în prezenþa propri-
etarului. 
În ziua de 12 septembrie a.c., cei 11 þigani nemobilizabili, împreunã cu
încã un numãr de 88 de þigani, care locuiau într-un cartier mãrginaº, numit
Comorovca, ºi care au fost prinºi de cãtre organele Legiunii de Jandarmi pe
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teritoriul rural, din care cauzã au fost consideraþi ca nomazi, au fost evacu-
aþi de cãtre Legiunea de Jandarmi Brãila în Transnistria, cu trenul, conform
itinerariului stabilit.
În total, din municipiul Brãila au fost evacuaþi în Transnistria un numãr de
99 de þigani.
Þiganii Vasile N. Ion, soþia acestuia Catinca Ion ºi copilul lor, Gheorghe V.
Ion, prevãzuþi în tabelul înaintat cu raportul nostru no. 13.554 din 30 sep-
tembrie a.c., la no. 118, 119 ºi 120, evacuaþi deja în Transnistria în confor-
mitate cu ordinul Ministerul Afacerilor Interne no. 17.994/1942, au fost
repatriaþi în þarã la domiciliul lor din Brãila, str. Hipodrom no. 72.
3. În raza poliþiei de reºedinþã Cãlãraºi au fost predaþi Legiunii de Jandarmi
Ialomiþa un numãr de 12 þigani prevãzuþi în tabelul înaintat cu raportul
nostru no. 13.554 din 30 septembrie a.c., de la no. 129 la no. 140, pentru a
fi trimiºi în lagãrele de muncã din Transnistria.
Cum la recensãmântul efectuat anterior unii þigani n-au semnalat cã au
copii mobilizaþi ºi nici n-au arãtat adevãrata lor situaþie la adunarea lor în
vederea trimiterii în Transnistria, s-a  fãcut o nouã triere a acestor þigani,
constatându-se cã cei prevãzuþi în tabel au copii mobilizaþi pe front ºi din
aceastã cauzã n-au mai fost înaintaþi Legiunii de Jandarmi pentru a fi trimiºi
în Transnistria, întrucât în conformitate cu dispoziþiile ordinului d-vstrã no.
20.344-S din 25 iulie a.c. nu intrã în numãrul þiganilor acei care sunt mobi-
lizaþi, precum ºi pãrinþii ºi copiii lor, întrucât pentru aceºtia urmeazã a se
lua mãsuri de internarea lor în lagãre de muncã din þarã.
Domnul prefect al judeþului Ialomiþa, cu ordinele no. 32.289 din 11 septem-
brie a.c., no. 32.327/1942 ºi no. 32.737/1942 cãtre poliþia de reºedinþã Cãlã-
raºi, a hotãrât ca sã nu fie trimiºi în Transnistria urmãtorii þigani: Stãnescu
Suzana ºi fiica sa Gherghina, pentru motivul cã are un fiu cãzut pe front ºi
un alt fiu în prezent mobilizat; de asemenea sã nu fie trimisã în Transnistria
þiganca Gherghina Enache ºi fiicele sale Stana ºi Maria, întrucât este mamã
de erou, primind pensie ºi având încã un copil pe front.
Averea celor evacuaþi în Transnistria, prevãzuþi în tabelul anexã raportului
nostru no. 13.554 din 30 septembrie a.c., a fost inventariatã de organele
noastre ºi datã în custodia Centrului Naþional de Românizare, Oficiului ju-
deþului Ialomiþa, prin dresare de procese-verbale.
4. În raza poliþiei de reºedinþã Tulcea, evacuarea þiganilor în numãr de 175
de suflete, prevãzuþi în tabelul nominal anexat raportului nostru no. 13.554
din 30 septembrie a.c., s-a fãcut în ziua de 11 septembrie a.c., conform
ordinelor instructive.
Înainte de evacuarea þiganilor în Transnistria, dispãruserã din oraºul Tulcea
un numãr de 3 familii de þigani, care figurau pe tablouri ºi care urmau sã
fie trimise în Transnistria. Aceºtia sunt: Petre Gheorghe, Gogorac Constan-
tin, Creþu Vasile ºi Creþu Ion, în total 16 persoane, care au fost puse în ur-
mãrire prin organele jandarmeriei, fiind originare din comuna Toflea, jud.
Tecuci. Completarea acestora s-a fãcut cu alþi þigani, care de bunã voie au
primit sã plece, intrând în prevederile ordinelor în vigoare.
În general, s-a permis celor evacuaþi sã-ºi ia cu ei strictul necesar, bagaje în
greutate accesibilã în mod obiºnuit unui cãlãtor. S-au luat mãsuri ca toþi cei
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evacuaþi sã aibã hrana pe timp de 5 zile, iar celor fãrã mijloace li s-a procu-
rat hranã prin Legiunile de Jandarmi respective.

Nu s-au întâmpinat greutãþi cu ocazia trimiterii þiganilor în Transnistria.

Inspector de Poliþie ªeful Serv. de Siguranþã
S. Strãtilescu Petre Gheorghiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.243-245)

265
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

REFERAT
din 28 octombrie 1942

Inspectoratul General al Jandarmeriei a dat ordin telegrafic cifrat no. 44.738
din 20 octombrie 1942, cerând a se raporta de cãtre toate legiunile nominal toþi
þiganii mobilizabili sau mobilizaþi ºi familiile acestora din ambele categorii,
care au fost evacuaþi în Transnistria contrar ordinelor I.G.J.

Din centralizarea rapoartelor tuturor inspectoratelor cu legiunile în subor-
dine, rezultã situaþia numericã anexatã, ºi anume:

Bãrbaþi capi de familie...... ...89
Femei.....................................99
Copii....................................287
Total.....................................475
Prin ordinul amintit mai sus s-a cerut a se preciza de fiecare formaþiune

motivul pentru care s-a lucrat contrar dispoziþiunilor ºi numele vinovaþilor.
Legiunile au motivat evacuarea acestora prin urmãtoarele situaþii de fapt:
– Soþii care nu au voit sã rãmânã în comunã (soþii lor fiind mobilizaþi), spu-
nând cã nu se despart de pãrinþi, evacuându-se cu aceºtia.
– Soþii care s-au despãrþit pe loc de soþii lor mobilizabili, plecând cu
pãrinþii.
– Soþi mobilizabili care au dat declaraþii cã doresc ca soþiile lor sã plece cu
pãrinþii.
– Þigani care s-au strecurat în trenurile de evacuare profitând de îngrãmã-
dealã ºi întunericul nopþii.
– Femei concubine ale mobilizaþilor sau mobilizabililor care au negat vreo
legãturã cu aceºtia ºi s-au dus cu pãrinþii.
– Unii au încercat a se sinucide în cazul când nu sunt lãsaþi sã-ºi urmeze
familiile. (Unele familii aveau câte 25 persoane, cuprinzând într-o accepþi-
une largã pe pãrinþi, socri, cuscri, nepoþi etc). Ca urmare, deºi mobilizabili,
ei au fost totuºi evacuaþi.
În afarã de aceste situaþii care justificã evacuãrile, unele legiuni au gãsit cã

sunt vinovaþi ºi unii ºefi de posturi ºi ºefi de secþie, care nu au cunoscut precis
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situaþia þiganilor propuºi pentru evacuare, considerându-i cã nu mai sunt mo-
bilizabili, luându-se dupã vârsta pe care o declarau aceºtia. Alþii care au eva-
cuat þigani mobilizabili pe motiv cã erau condamnaþi recidiviºti, deºi conform
ordinului nu trebuiau evacuaþi. Alþii care i-au evacuat pe baza declaraþiilor date
cã voiesc sã plece în Transnistria.

În prezent, Ministerul Afacerilor Interne cu ordinul no. 4814 din 23 octom-
brie 1942 cerând a se raporta aceste neregularitãþi ºi introducând în noþiunea
de familie ºi pe concubine, Inspectoratul General al Jandarmeriei a mai dat un
ordin de urmare cu termen de execuþie pânã la 1 noiembrie 1942, pentru a se
raporta ºi femeile concubine ale mobilizaþilor ºi mobilizabililor, cu copiii aces-
tora, care ar fi fost evacuate.

Faþã de situaþia expusã în prezentul referat, vã rugãm sã binevoiþi a dispune.
Se anexeazã rapoartele ºi tabelele înaintate de Inspectorate.

ªeful Secþiei a III-a
Cãpitan N. Diaconescu

[ANEXA 1]

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

SituaþieSituaþie cuprinzând þiganii nenomazi ºi familiile celor mobilizaþi ori mobilizabili
evacuaþi

Se certificã de noi prezenta situaþie.
ªeful Secþiei a III-a
Cãpitan N. Diaconescu

N. B. Restul legiunilor nu au cazuri.
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N u mN u m ã r u l  c e l o r  e v a c u a þ iã r u l  c e l o r  e v a c u a þ iN o .N o .
c r t .c r t . D e n u m i r e a  l e g i u n i iD e n u m i r e a  l e g i u n i i BB ã r b a þ iã r b a þ i F e m e iF e m e i C o p i iC o p i i T o t a lT o t a l O b s e r v aO b s e r v a þiiþii

1. Sibiu – 1 2 3
2. Tr. Mare 9 7 34 50
3. Constanþa – 2 3 5
4. Ialomiþa 13 3 6 22
5. Bucureºti 13 10 21 44
6. Ilfov 1 – – 1
7. Arad 1 3 8 12
8. Cahul 1 1 4 6
9. Bacãu 1 1 3 5

10. Baia 5 4 19 28
11. Fãlciu 2 2 4 8
12. Roman 3 2 4 9
13. Vaslui 1 1 – 2
14. Hotin 1 1 2 4
15. Dolj 8 9 30 47
16. Romanaþi 17 27 78 122
17. Mehedinþi 13 25 69 107

Total 89 99 287 475



[ANEXA 2]

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

SituaþieSituaþie cuprinzând numãrul femeilor concubine ale þiganilor mobilizaþi sau
mobilizabili, care au fost evacuate împreunã cu copiii lor

Se certificã de noi prezenta situaþie.

ªeful Secþiei a III-a
Cãpitan N. Diaconescu

N. B. Restul legiunilor nu au cazuri.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f.115-116, 119-120)

266
Marele Stat Major. Secþia I                                                     Secret. F. urgent
Biroul Control Vatrã
Nr. 101.290/30 octombrie 1942

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Stat Major

Cu onoare se face cunoscut:
1. Toþi þiganii nomazi, fãrã excepþie, au fost evacuaþi în Transnistria, din or-
dinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri.
Întrucât situaþia tuturor þiganilor nomazi este astfel definitiv stabilitã, toþi
þiganii din aceastã categorie, care fac parte din elementele armatei, vor fi
ºterºi din controalele unitãþilor, iar cei care eventual s-ar mai gãsi mobili-
zaþi sau concentraþi vor fi lãsaþi imediat liberi, pentru a-ºi urma familiile,
acolo unde au fost evacuate.
2. Tot în conformitate cu ordinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri s-a
procedat la evacuarea, deocamdatã, a unui lot de þigani nenomazi (stabili),
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Numãrul  femeilor  º i  copi i lorNumãrul  femeilor  º i  copi i lor   No.  No.  
crt.crt.   

  
Denumirea Legiuni iDenumirea Legiuni i   FemeiFemei   CopiiCopii   TotalTotal   

  
Observaþ i iObservaþ i i   

1. Gorj 1 – 1  
2. Mehedinþi 3 9 12  
3. Bucureºti 2 3 5  
4. Dâmboviþa 1 – 1  
5. Botoºani 2 11 13  
6. Ialomiþa 7 14 21  
7. Sibiu 4 3 7  
8. Arad 1 2 3  

 Total 21 42 63  



dintre cei periculoºi ordinii publice, ºi anume: infractorii, recidiviºtii, hoþii
de buzunare, hoþii din trenuri, cei fãrã ocupaþie ºi care trãiesc numai din
furt. S-a procedat însã la trierea acestora ºi toþi cei care erau mobilizabili
sau mobilizaþi nu au fost evacuaþi, dupã cum nu au fost evacuate nici
familiile lor. Dacã totuºi unele din familiile þiganilor aflaþi pe front sau con-
centraþi au fost evacuate, aceasta se datoreºte faptului cã acestea nu au voit
sã-ºi lase pãrinþii sau rudele ºi au preferat sã plece cu ei.

În consecinþã, þiganii din aceastã categorie (nenomazi) care se gãsesc concen-
traþi sau mobilizaþi vor rãmâne mai departe la unitãþile unde se gãsesc, expli-
cându-li-se însã în ce constau mãsurile ce s-au luat.

Pentru cazurile de evacuarea familiilor þiganilor concentraþi, mobilizaþi sau
mobilizabili, sau chiar a acestora, unitãþile vor raporta pentru fiecare caz în
parte, dând preciziuni în ceea ce priveºte:

– numele
– situaþia militarã a celui în cauzã
– localitatea ºi adresa familiei evacuate
– cine a ordonat evacuarea
– cine a executat-o.

Pe baza acestor date, M.St.M. va interveni la Ministerul Afacerilor Interne,
pentru a se lua mãsurile necesare.

Vã rugãm a dispune de urmare.

ªeful Marelui Stat Major                                                           ªeful Secþiei I
General I. Arhip                                                                    Colonel E. Boroescu

Comunicat: Tuturor organelor de mobilizare.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f.205)

267
[octombrie 1942]

Copie de pe cererea înregistratã sub no. 454.022 la Preºedinþia Consiliului de
Miniºtri.

Domnule Mareºal,

Subsemnatul Dumitru I. Constantin, comerciant, domiciliat în Craiova, Pia-
þa Elca no. 10, de origine ºi de naþionalitate românã, în etate de 53 ani, cu servi-
ciul militar satisfãcut în Regimentul I Cãlãraºi, luând parte în campania din
1913 ca brigadier ºi posedând „Avântul Þãrii”; fãcând rãzboiul din 1916 ca ser-
gent ºi decorat pe câmpul de luptã cu „Virtutea Militarã” pentru fapte de bravu-
rã (propus la decorare de dl. general Artur Vãitoianu), iar în campania din 1919
decorat cu „Bãrbãþie ºi Credinþã cu spade cl. a II-a” pentru „Bravurã ºi Devota-
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ment” – am revenit în 1920 la cãminul meu, m-am ocupat cu comerþul, crescân-
du-mi copiii în dragoste de þarã ºi devotament cãtre Tron ºi cu greutãþi ridicân-
du-i pânã ºi ei au ajuns oameni cu cãsnicii întemeiate ºi muncind cinstit pen-
tru câºtigarea existenþei lor ºi a familiilor lor.

Primul copil al meu, anume Dumitru Gheorghe este comerciant ºi el, ºi
actualmente se gãseºte mobilizat cu gradul de sergent în Regimentul I Cãlãraºi
ºi a fost decorat cu „Virtutea Militarã” pentru bravurã în luptele de la Odessa.
Cel de al doilea copil al meu, ºi el mic comerciant, este soldat în Regimentul
26 Dorobanþi în compania de armament greu, se numeºte Dumitru Ilie ºi a fost
decorat în luptele de pe Don ºi Doneþ. Al treilea copil al meu, anume D. Ion,
soldat fruntaº mobilizat la Arsenalul Armatei Târgoviºte ca lãcãtuº, îºi dã ºi el
obolul în lupta grea pe care o duce þara, servind cu acelaºi devotament Patria
ca ºi ceilalþi fraþi ai lui.

Astfel fiind, eu rãmânând acasã îngrijesc nu numai de familia mea, ci ºi de
familiile copiilor ºi de nepoþii mei, muncind din greu ca sã pot þine prãvãlia
mea (bazar de haine ºi mãrunþiºuri), cu firma înregistratã la Camera de Comerþ
ºi Industrie din Craiova la no. 3609.

Sunt proprietar a trei imobile urbane în Craiova ºi copiii mei, prin grija mea
ºi munca atât a mea, cât ºi a lor, au devenit ºi ei proprietari urbani tot în Craiova.

Vãd acum cã la recensãmântul romilor fãcut de organele poliþieneºti din
Craiova am fost trecut ºi eu, precum ºi nurorile ºi nepoþii mei, pentru a fi
trimiºi în Transnistria.

Domnule Mareºal, desigur cã fiind un cetãþean disciplinat al acestei þãri
înþeleg sã mã supun, fãrã discuþie, la orice ordine ºi dispoziþii venite de la dvs.

Îndrãznesc însã sã vã rog respectuos sã binevoiþi a lua în considerare situ-
aþia mea de cetãþean cinstit al þãrii ºi de vechi ºi brav luptãtor; sã consideraþi de
asemenea cã ºi copiii mei au urmat pilda datã de tatãl lor ºi s-au purtat cu
aceeaºi vrednicie pe câmpurile de luptã; sã vedeþi de asemenea cã sunt legat ºi
eu ºi ai mei cu trupul ºi sufletul de acest colþ de þarã unde m-am nãscut, am
crescut ºi trãit cinstit ºi unde am îngropat pe pãrinþii mei, ºi sã dispuneþi cã, în-
trucât am o profesiune onorabilã pe care o exercit, plãtind impozitele cerute,
subscriind la împrumuturile þãrii ºi contribuind cu tot sufletul ºi cu toate mij-
loacele mele la orice cerinþe ale timpurilor grele prin care trece Þara, ºi sã-mi
permiteþi a rãmâne în Craiova atât eu, cât ºi familia mea ºi ale copiilor mei.

Dacã ordinele dvs. sunt de aºa fel încât nu se poate face nici o excepþie, a-
tunci Domnule Mareºal, rog bunãtatea fãrã margini a Domniei Voastre, sã-mi
îngãduie cel puþin a rãmâne pânã la terminarea rãzboiului pentru a putea în-
griji de familia mea ºi a copiilor mei mobilizaþi.

Dacã nici aceasta nu mi se îngãduie, vã rog respectuos, Domnule Mareºal,
ca în cazul când trebuie sã plec trimis în Transnistria, sã mi se permitã sã pot
pleca cu un vagon pe care îl voi plãti eu ºi în care sã-mi iau atât familia mea,
cât ºi pe copiii ºi pe nepoþii mei ºi sã mã pot stabili în oraºul Odessa, pentru
a-mi exercita mai departe comerþul meu.

Încrezãtor în înþelepciunea luminatã ºi în bunãtatea inimii Domniei Voas-
tre ºi rugându-vã sã mã iertaþi, Domnule Mareºal, cã am îndrãznit sã mã adre-
sez direct Domniei Voastre cu aceastã umilã cerere a mea, vã mulþumesc din
adâncul sufletului meu pentru mine ºi pentru familiile copiilor mei, care se
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luptã în rãzboiul nostru sfânt, ºi rog Atotputernicul sã vã dea multã sãnãtate ºi
ani îndelungaþi pentru fericirea þãrii ºi a locuitorilor ei.

Sã trãiþi Domnule Mareºal
Dumitru I. Constantin

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.7-8)

268
[octombrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnata Stana Vasile Gheorghe, din oraºul Cãlãraºi, judeþul Ialomiþa,
cu rugãminte ºi lacrimi în ochi vã comunic Domniei Voastre.

Pãrinþii mei ºi fratele meu sunt trimiºi în Transnistria, întrucât noi avem o
situaþie foarte bunã, avem proprietate ºi gospodãrie foarte bunã, suntem oa-
meni cinstiþi, prin muncã ºi prin cinste ne putem cãpãta pâinea de toate zilele.

Pãrintele meu Dobre Gogu ºi mama Floarea D. Gogu ºi fratele meu Vasile D.
Gogu erau sprijinul nostru.

Noi suntem trei surori, care bãrbaþii noºtri sunt pe câmpul de onoare din
anul 1941, pânã în prezent neavând nici un concediu, aºa cã noi, câteºi trei su-
rorile care suntem ºi copiii noºtri, am trãit sub sprijinul pãrinþilor noºtri. În
lipsa pãrinþilor noºtri suntem într-o situaþie foarte grea, noi nu ne putem duce
la lucru, având copii mici. Pãrintele meu, Dobre I. Gogu fãcând campania 1913,
1916-1918, având etatea 58 ani.

Rugãm mila Domniei Voastre, care sunteþi pãrinte la întreaga Þarã Româ-
neascã, sã fie aduºi sub sprijinul acelora care sunt duºi pe locul de onoare.

Supuºi la ordinele Domniei Voastre
Ani mulþi sã trãiþi ºi fericiþi
Stana Vasile Gheorghe, str. Cloºca 18
Cantina Cãrãmidari-Cãlãraºi, Ialomiþa

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.162)

269
[octombrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnatul Grigore M. Dobre, mecanic lãcãtuº în depoul Cãlãraºi-Ialo-
miþa, str. Plevna nr. 53, în numele dreptãþii ºi al adevãrului, cu cel mai profund
respect vin a vã ruga cu lacrimi în ochi cele ce urmeazã:
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În ziua de 9 septembrie a.c., din ordinul Poliþiei Cãlãraºi a fost ridicatã din
casa ei a mea soacrã, Neacºa Drãgan, de ani 88, fãrã o prealabilã înºtiinþare ºi
trimisã în Transnistria. Nu vreau sã fiu împotriva mãsurilor luate de autoritãþi,
fiindcã întotdeauna am fost supus legilor, dar consider cã s-a comis o nedrep-
tate atunci când s-a ridicat forþat de acasã o bãtrânã în etate de 88 ani, care are
proprietate în Cãlãraºi, care nu este deci o cerºetoare ºi care la vârsta pe care
o are nu ar putea fi de nici un folos în Transnistria, mai ales cã nu poate merge
din cauza bãtrâneþii.

Pentru consideraþiile de mai sus, cãlduros vã rog D-le Mareºal a da ordin
autoritãþilor în drept ca soacra mea sã fie retrimisã la domiciliul ei, conside-
rând cã prin aceasta veþi face o mare dreptate, având cine sã o întreþinã.

Grigore N. Dobre

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.145)

270
[octombrie 1942]

Domnule Ministru,

Cu respect vin prin prezenta în faþa Domniei Voastre urmãtoarea plângere:
Subsemnata Tarsiþa Vasile Gheorghe din Piteºti, strada Câmpineanu nr. 55,

în etate de 65 ani, de profesie casnicã, cu patru copii (douã fete ºi doi bãieþi) –
ambii bãieþi, unul de 31 ani concentrat la Regimentul 4 Dorobanþi, care a luat
parte la rãzboiul sfânt, pânã la ocuparea oraºului Odessa, iar celãlalt de 33 ani,
plecat la 1 februarie 1942 cu Divizia a II-a în Regimentul 26 Rovine ºi n-a venit
nici pânã azi – mã gãsesc fãrã nici un sprijin de ajutor din nici o parte, ºi fiind
invalidã (reumaticã), deoarece în noaptea de 11 septembrie a.c. au venit auto-
ritãþile ºi l-au ridicat pe soþul meu, Vasile Gh., ºi pe fiica mea Maria V. Gh. din
casã ºi i-au pornit în Transnistria pe motivul cã sunt þigani.

D-le Ministru, cu lacrimi în ochi vã rog sã binevoiþi a da ordin celor în drept
spre a retrimite în þarã atât pe soþul meu, cât ºi pe fiica mea.

Soþul meu, care are 65 ani, ºi el e suferind, fiind de profesie birjar, având
birja lui de 15 ani, ºi fiind cetãþean impozabil la stat ºi tot deodatã proprietar
cu casã ºi loc viran în valoare de lei 250.000, averea noastrã, fãrã cazier la
poliþie sau în viaþa militarã vreo condamnare, fãcând campania din 1907, din
1913 ºi 1916-1919. În cazul de faþã D-le Ministru, eu mã vãd condamnatã sã
mor de foame în pragul iernii ºi pe timpurile de faþã.

Încredinþatã de binevoitorul Domniei Voastre sprijin, primiþi vã rog D-le
Ministru mulþumirile ºi profundul meu respect.

Tarsiþa V. Gheorghe

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.117)
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271
[octombrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnatul Mihalache Ionescu, ortodox creºtin, de meserie frizer, domi-
ciliat în oraºul Râmnicul Sãrat, str. Ovidiu Sotirescu nr. 35, cu mult respect ºi
încredere vin înaintea Domniei Voastre prin prezenta, pentru a vã mãrturisi
durerea ºi chinul ºi agonia zilelor mele bãtrâneºti, alinându-mi zbuciumul care
mã stãpâneºte de câteva zile:

Excelenþã, nicicând nu am bãnuit cã nu sunt român, cã nu simt româneºte
ºi cã nu mi-am fãcut datoria de Patrie ºi Neam.

Nicicând nu mi-a trecut prin minte sã mã dau înapoi de la îndatoririle mele
faþã de aceastã þarã a mea, frumoasã ºi plinã de darurile lui Dumnezeu.

Nu! ªi apoi niciodatã în viaþa mea de 60 ani nu am gândit cã mâine, poi-
mâine, voi fi izgonit din oraºul meu natal, unde s-au nãscut bunicii mei, pã-
rinþii mei, unde m-am nãscut eu, copiii mei ºi nepoþii mei.

Când am fost în rãzboiul din 1914, în Bulgaria, încã trãia bunicul meu ºi
tata Dincã, de meserie tot frizer, care îmi spunea cã acum sã luptãm ºi noi ti-
nerii, cã ºi ei au luptat în rãzboaiele cu turcii. 

De când mã ºtiu, numai eu, rãposaþii mei, sunt de peste 200 de ani în acest
judeþ.

Excelenþã, în viaþa mea de 60 de ani am muncit onest, faþã de þarã ºi seme-
nii mei, din meseria mea de frizer mi-am fãcut o cãsuþã, o gospodãrie modes-
tã, mi-am dat copiii la ºcoalã, cel mare învãþând chiar la liceul din oraºul nos-
tru, luându-ºi bacalaureatul teoretic, de prezent fiind un slujbaº muncitor la
stat, luptând pe front în actualul rãzboi, pânã la Odessa. Cãci asta este misiu-
nea românului verde, sã sufere la nevoi, sã izbândeascã ºi sã se bucure la bine.

Excelenþã, acum câteva zile, se fac transporturi de þigani în Transnistria, de
þigani care au caziere, care sunt certaþi cu lumina albã a zilei, care sunt cu do-
miciliul instabil în oraºul nostru, care stricã farmecul orãºelului nostru, al
cetãþii lui ªtefan cel Mare.

Nu ºtiu de unde onorata primãrie a luat cã subsemnatul nu aº fi român,
punându-mã pe lista pentru transportul în Transnistria.

Domnule Mareºal, sunt un om de 60 de ani, nu am nici o patã în analele
poliþiei, atât eu, cât ºi fiii mei. Tatãl meu, odinioarã, era unicul frizer în centrul
oraºului, stimat de toatã lumea, de la care am învãþat frica lui Dumnezeu, cin-
stea, onoarea ºi corectitudinea în societate. Mi-am educat copiii la ºcoli, din
meseria modestã, de multe ori trãgându-mi de la gurã pentru a le plãti taxele
de liceu. Nicicând nu am solicitat vreun ajutor de la autoritãþi sau de la seme-
nii mei, eu ajutând pe cei nevoiaºi cu ce am avut. ªi astãzi, când îmi trãiesc ul-
timii ani ai vieþii, trebuie s-o iau de la început, sã încep o nouã viaþã în Trans-
nistria.

Rog Excelenþa Voastrã, ca pe bunul Dumnezeu, cu lacrimi în ochi, a dis-
pune anchetarea cazului meu, de urgenþã, subsemnatul având credinþa cã nu-
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mai Excelenþa Voastrã, pãrintele adevãrat al acestei þãri tinere, cu viitor de aur,
îmi veþi alina zbuciumul bãtrâneþilor mele ºi ruºinea care mã apasã faþã de
societate ºi fiii mei.

Sã trãiþi Excelenþã ºi bunul Dumnezeu sã vã ajute în realizarea dorinþelor
ce sunt simþite de românul verde ca stejarul.

Mihalache Ionescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.14)

272
[octombrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnaþii locuitori, Ion Bogdan legitimat Sârbu, ªtefan Lascarache, Ilie
Iftinca, Elena Sârbu, Zlat Vasile, Ion Rogozan, Gh. Tufã, Costache Cananãu,
Isachi Lupu, Toader Lupu, Nãstase Dumitru, Gh. Bogdan legitimat Sârbu, do-
miciliaþi în oraºul Botoºani, str. Ioan Creangã, supunem la cunoºtinþa Dvs. ur-
mãtoarele:

Ne simþim la fel cu borfaºii ºi þiganii nomazi pentru a ne ridica de la case-
le noastre ºi a ne trimite în Transnistria, fãrã a þine seamã cã noi ne-am nãscut
ºi crescut în acest oraº, am satisfãcut legea recrutãrii, pãrinþii noºtri s-au jert-
fit pentru patrie în rãzboiul 1916, la fel ºi noi ne-am fãcut datoria chiar în
rãzboiul actual 1941. 

O parte din noi suntem invalizi, iar alþii morþi, iar alþii ºi azi luptã pe front
ºi-ºi fac datoria, afarã de aceasta noi suntem proprietari de case, vite, meseriaºi
ºi parte din noi facem parte din Sindicatul Artiºtilor Instrumentiºti în baza
autorizaþiei date de onor. Ministerul Cultelor.

Faþã de acestea pe care le-am expus înaintea Mãriei Voastre, vã rugãm cu
lacrimi în ochi a nu ne lãsa sã ne distrugem acum la bãtrâneþe dupã ce am
muncit cu drag ºi cinste pentru aceastã þarã, iar azi suntem puºi la cot cu þiga-
nii nomazi borfaºi.

Dacã Mãria Voastrã socotiþi cã noi nu suntem folositori acestei þãri, pe care
cu onoare o conduceþi, vã stãm la dispoziþie Mãriei Voastre, iar dacã credeþi cã
suntem de folos dupã cum v-am arãtat ca buni patrioþi, vã rugãm ca pe de o
parte sã daþi ordin celor în drept a nu ne mai ridica cum s-a zvonit ºi a ne lãsa
la gospodãriile noastre. Iar pentru liniºtea noastrã, ca sã avem curaj pentru
muncã cinstitã, vã rugãm daþi ordin autoritãþilor în drept pentru a ne da la
fiecare individ câte un ordin în care sã se prevadã ca sã nu fim ridicaþi, fiind-
cã fiecare se leagã de noi.

Pentru dovedirea ºi susþinerea reclamei noastre, vã rugãm a se lua notã de
semnãturile urmãtorilor vecini, cãpitan Reþeanu, Gh.S. Dumitriu, funcþionar
financiar, plot. maj. Mihai Balahur, plot. maj. Gh. Irimia, Nicu Popovici moºier,
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Ionescu Ioan inginer, d-na Eleonora Cucu, d-na Lilia Ciolac Mavrocordat, Ignat
Vasile, Gh. Moscalu ºi d-na E. Dumitriu.

Primiþi vã rog deosebitul nostru respect.

Gh.S. Dimitriu, cãpitan Reteanu, N. Balahur, Gh. Irimia, Eufrosina Dumitru
Gh. Muscalu ºi alþii.

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.17)

273
[octombrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnatul, Ioan Lãcãtuº, domiciliat în Turda, str. Salinelor nr. 19, de pro-
fesie zidar, cu deosebit respect înaintez urmãtoarea cerere, rugându-vã sã bine-
voiþi a dispune ca soþia mea nelegitimã, Paraschiva Vitan, cu care am un copil
ºi este dusã în Transnistria cu þiganii, sã vinã acasã din urmãtoarele motive:

1. Eu de 5 luni de zile am fost concentrat ºi chiar atunci când a fost dusã
soþia mea cu copilul eram concentrat.
2. Având meseria de zidar în sezon, iar iarna mãtur trotuarul din faþa maga-
zinelor la peste 40 (patruzeci) de comercianþi, care adeveresc aceasta prin
semnãturile lor de pe prezenta cerere.
3. Soþia mea are casã proprie ºi pe lângã aceea primeºte ajutor ºi de la pã-
rinþii ei, care au meseria de fierari.

În speranþa cã cererea mea va fi rezolvatã în mod favorabil, primiþi vã rog,
Domnule Ministru, asigurarea deosebitului meu devotament ce vã pãstrez.

Lãcãtuº Ioan

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.20)

274
[octombrie 1942]

Excelenþã, 
Domnule Mareºal,
Domnule Conducãtor al Statului Român

Subsemnaþii locuitorii români, domiciliaþi în comuna Balta Verde, satul
Popoveni ºi din alte comune ºi municipiul Craiova, jud. Dolj.

Cu profund respect ºi cu capul plecat venim înaintea Domniei Voastre ºi
facem urmãtoarea plângere:
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Suntem muncitori manuali de pãmânt, agricultori, cãrãuºi chirigii de nisip
ºi piatrã, ce transportãm din prundul râului Jiu în oraºul Craiova, la diferite
construcþii ºi la regimentele din garnizoana Craiova.

Din tatã în fiu vehiculele noastre, cum ºi uneltele agricole, au fost ºi sunt
reparate ºi construite din nou de dl. Ilie Dincã din Craiova, str. Calea Dunãrii
no. 36 de profesie fierar, având atelier complet propriu al sãu cu toate sculele
necesare acestei branºe.

Cum acest fierar, cu familie compusã din soþie ºi doi copii, este de bunã re-
putaþie în societate, om cu bune purtãri, se bucurã de o mare onorabilitate re-
cunoscutã faþã de noi, nu are la activul sãu nici cea mai micã pedeapsã, nu are
cazier judiciar, ca sã fi fost vreodatã pedepsit, are azi mobilizat pe ginerele sãu
Rãdulescu Ilie în Marina Militarã, care are soþie ºi 3 copii mici, care sunt la
ºcoalã ºi care se aflã sub îngrijirea acestui fierar. 

În vedere cã este om sârguitor ºi ascultãtor la timp în aceastã branºã de fie-
rãrie, avem absolutã nevoie de prezenþa sa în acest municipiu, unde ne ducem
a ne satisface orice reparaþii la vehicule, construcþii din nou, potcovitul boilor
ºi cailor, reparat de pluguri, grape ºi în fine tot ce atinge de branºa fierãriei, în
plus cã se pricepe la rotãrie, lemnãrie etc, având ºi pe fiul sãu necãsãtorit tot
de aceastã meserie, care fãcând parte din contg. 1944, urmeazã a fi încorporat
în serviciul militar activ tot în branºa meseriei.

Vã rugãm sã binevoiþi a aproba ca sã nu fie trimis în Transnistria sau terito-
riile ruseºti, ca fãcând parte din români, cãci de mic copil ºi pânã astãzi a fost
numai cetãþean al municipiului Craiova, unde îºi plãteºte cu cinste ºi drag dã-
rile impuse cãtre stat, judeþ ºi comunã[1].

Devotaþi
Ion I. Anghel, Ion D. Ioniþã, Nãstase R. Constantin ºi alþii

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.65)

[1] În conformitate cu ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 4635 din 14 octombrie
1942 a fost suspendatã orice evacuare în Transnistria pânã în primãvara anului 1943.

275
[octombrie 1942]

Excelenþei Sale, 
Domnului Mareºal Ion Antonescu, Conducãtorul Statului Român

Subsemnatul Grigore Dobre Gongu, birjar ºi proprietar în oraºul Cãlãraºi,
str. Petre Enescu nr. 50, judeþul Ialomiþa, peste linia feratã, cu profund respect
vã aduc la cunoºtinþã urmãtoarele:

Sunt om de 62 ani, iar soþia mea Maria de 55 ani, ºi din mila bunului Dum-
nezeu suntem încã în stare de a ne scoate pâinea, fiind proprietar cu case în Cã-
lãraºi, având ºi chirie, am muncit ºi muncim cinstit de ne scoatem pâinea, sun-
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tem alb curaþi la suflet ºi corp, nu am fost niciodatã condamnaþi, nu am cerºit
niciodatã, nu am luat ajutor vreodatã de la primãrie, mi-am fãcut datoria de bun
român, plãtim cãtre stat toate impozitele la zi, am luptat cu credinþã ºi dragoste
pentru þara noastrã România în rãzboaiele din 1913 ºi din 1916-1919, am fost
rãnit de douã ori, sunt decorat cu patru decoraþii, luptând cu avânt ºi curaj ca
sergent pe front, totdeauna în linia I, sunt om cu caracter ales, bun, cinstit,
conºtiincios, de condiþie bunã socialã, am fost ca elev la gimnaziul din Cãlãraºi,
am patru feciori bine crescuþi, buni români patrioþi, cu ºcoalã ºi condiþie socialã
bunã, aleasã, cu suflet de sacrificiu ºi dragoste, îºi fac ca ºi mine datoria
muncind cinstit ºi luptând pentru scumpa noastrã patrie România Mare, în care
ne-am nãscut ºi am crescut din moºi strãmoºi urmãtorii:  

1. Voicu Gh. Gongu, mecanic ºofer la S.T.B. nr. 9073, în prezent caporal T.R.,
mobilizat pe front, secþia sanit. nr. 19, oficiul militar poºtal nr. 156, care e
absolvent al ºcolii curs seral din Cãlãraºi, clasificat I-ul cu medalia de aur;
2. Constantin Gr. Gongu, serg. T.R. Bacalaureat al Liceului „Stirbey Vodã”
din Cãlãraºi, actualmente grefier la Trib. Iaºi.
3. Ion Gr. Gongu, absolvent al ªcolii de Arte ºi Meserii din Cãlãraºi, serg.
T.R., actualmente mecanic montator de locomotive C.F.R. Nicolina Iaºi, mo-
bilizat pentru lucru, ºef al trenului de baie C.F.R. nr. 34, în deplasare pentru
dezinfectare ºi deparazitare sanitarã.
4. Vasile Gr. Gongu, absolvent de ºcoalã secundarã, trecut al patrulea, e a-
gent judecãtoresc al Corpului de portãrei Trib. Iaºi, actualmente se aflã mo-
bilizat sergent T.R. ctg. 1930 la Pirotehnia Armatei Bucureºti.

Cu respect vã rog a lua în consideraþie cinstea, onestitatea ºi munca mea ºi a co-
piilor mei, ce o depunem cu drag pentru scumpa noastrã Românie, rugându-vã sã
binevoiþi a dispune cãtre cei în drept din oraºul Cãlãraºi, jud. Ialomiþa, sã fiu ºters
de urgenþã din lista þiganilor ce urmeazã a fi evacuaþi în Transnistria ºi sã fiu lãsat
în pace ºi liniºte a munci ºi trãi ca ºi pânã în prezent, cinstit, onorabil, acum în
ultimele zile ale bãtrâneþilor noastre puþine ce le mai avem de trãit, subsemnatul
mai îmi fac ºi am datoria de cresc ºi pe nepoþica mea Elena de 8 ani, elevã în cl.
a II-a primarã nr. 3, trecutã cu premiul al II-lea, fiind la mine, e fiica feciorului
meu Vasile Gr. Gongu, care e vãduv ºi nu are cui o lãsa, decât nouã, pãrinþii sãi,
el e în prezent mobilizat sergent T.R. la Pirotehnia Armatei Bucureºti.

În genunchi cu lacrimi în ochi vã rugãm Domnule Mareºal a dispune a se
cerceta adevãrul spuselor mele, scrise aici, ºi a dispune graþia Domniei Voastre
cãtre noi[1]. Rog a-mi confirma primirea.

Sã trãiþi Excelenþã
Sã trãiascã învingãtoare ºi marea noastrã Românie viteazã, trãiascã Marele Rege
al sãu

Grigore D. Gongu, serg. veteran de 52 ani

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.264)

[1] În fapt, Grigore Dobre Gongu nu fusese trecut în tabelele cu þiganii evacuabili în Trans-
nistria. Cererea lui a fost rezultatul temerilor.
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276
[octombrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnaþii proprietari, de profesiune cãrãuºi, domiciliaþi în Craiova, cu
respect venim înaintea D-voastrã a vã aduce la cunoºtinþã urmãtoarele:

Avem alãturea de rampa de descãrcatul vagoanelor în str. Fraþii Goleºti nr.
119 un meseriaº care ne reparã camioanele ºi ne potcoveºte vitele, anume Ma-
rin Florea Chiriþã în etate de 59 ani, care ca meseriaº este foarte bun, deoarece
lucreazã aceastã meserie de mic copil, este proprietar de peste 40 ani în acea
stradã, este de o cinste exemplarã, pãrinþii sãi care au locuit în comuna Motoci,
Dolj, de peste 100 de ani, au fost oameni cinstiþi, lucrând aceeaºi meserie, a avut
un frate mai mare, anume Ion Chiriþã, care a murit în rãzboiul pentru întregirea
neamului 1916-1919, care a lãsat în urma sa copii, care sunt pe front, iar acest
Marin Florea Chiriþã are astãzi în rãzboiul actual doi copii pe front, ori familia
acestor oameni datând de peste 100 de ani, ocupându-se cu aceastã meserie toþi
ºi fiind oameni de o cinste exemplarã, cãci prin munca lor cinstitã au putut sã-ºi
înjghebeze câte o proprietate, fiind oameni paºnici, care îºi fac datoria ºi respec-
tã legile Þãrii Româneºti, fapt pentru care noi mai jos notaþi garantãm.

Cu respect vã rugãm sã binevoiþi a interveni cãtre organele în subordine a fi
lãsat la domiciliul sãu în Craiova, având absolutã nevoie de un asemenea mese-
riaº ºi a nu fi trimis în Transnistria, nefãcând parte din cei cu moravuri ºi cu
moravuri uºoare.

Devotaþi:
Marin Pripici, Coconu Teodor, Gh. Ungureanu, Baldomir I. Marin,
Petrache Petrescu, Costel Stacojiu, Ioan Nicolae ºi alþii

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.30)

277
[octombrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnatul, Iancu Anghel, de profesiune muzicant, domiciliat în Alba
Iulia, strada Lumea Nouã nr. 40, tatã a 6 copii, având o familie constãtãtoare ºi
nouã persoane, soþia mea ºi soacra sunt românce. Pãrinþii mei ºi ai soþiei fiind
ridicaþi de cãtre poliþie ºi duºi în Transnistria, soþia mea cu cei 6 copii au ple-
cat de bunã voie, nevroind a-i lãsa pe pãrinþii noºtri neputincioºi singuri sã
plece în Transnistria. Eu fiind mobilizat cont. 1931, fiind concentrat aproape
tot timpul, nu am putut pleca cu ei.
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Vã rog Domnule Ministru sã binevoiþi a-mi aproba sã mã duc ºi eu sau
aducerea lor înapoi, nemaiputând trãi fãrã ei. Eu o viaþã întreagã am muncit
ziua ºi noaptea pentru creºterea copiilor ºi întreþinerea familiei mele.

Vã rog din nou Domnule Ministru a-mi aproba aceastã umilã cerere, eu
muncind am avut posibilitatea de a-mi susþine familia în cele mai bune condiþi-
uni ºi mi-am fãcut datoria cãtre þarã în tot timpul acolo unde am fost pus.

Cu cea mai mare supunere
Iancu Anghel, muzicant

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.33)

278
Inspectoratul Jandarmi Transnistria
Nr. 2727/1942 noiembrie 5

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmerie Bucureºti

La ordinul nr. 152.341 din 5 octombrie 1942, am onoarea a raporta:
Predarea ºi primirea þiganilor evacuaþi de pe raza I.J. Craiova cu trenul E.8

nu s-a putut face în gara Tighina în cadrul strict al ordonanþei d-voastre nr.
40.718 din 31.VIII.1942, pentru urmãtoarele motive:
– Nu am putut concentra un efectiv mai mare decât 5 ofiþeri ºi 100 jandarmi,
din care efectiv s-au format 5 gãrzi a 1 ofiþer cu 20 jandarmi.
Conform programului trimis de d-voastrã prin ordonanþa nr. 40.924 din
3.IX.1942, cu cele 5 gãrzi constituite se putea executa în bune condiþiuni eva-
cuarea þiganilor de la Tighina pânã la gara de destinaþie: Grigoreºti, judeþul
Oceacov. Operaþiunea evacuãrii a fost îngreunatã însã din cauza numeroaselor
transporturi militare din acel timp: trupe, servicii, carburanþi etc.
– Trenul E.8 a sosit la Tighina în ziua de 19 septembrie 1942. La sosirea aces-
tui tren, de abia se terminase luarea în primire a þiganilor sosiþi cu trenul E.10.
– Întrucât lt.col. Ignat I., care era însãrcinat cu verificarea operaþiunilor de
predare ºi primire a þiganilor, nu mai avea la dispoziþie nici o gardã ºi întrucât
organele C.F.R. din gara Tighina, din lipsã de locomotive, au dispus formarea
unei singure garnituri din ambele trenuri, având a se urgenta plecarea trenului,
iar singura gardã, cea a trenului E.10, alcãtuitã din 20 jandarmi sub comanda lt.
în rezervã Presecan Ioan, nu era suficientã pentru excortarea întregii garnituri
(trenul E.10 ºi 8), lt.col. Ignat I., cerând aprobarea Inspectoratului, a dispus ca
garda trenului E.8 sã excorteze acest tren pânã la destinaþie. Totodatã, apreciind
cele raportate de slt. Niculau Ioan, care urma sã se prezinte la examenul de la
Facultatea de Drept din Bucureºti la 20 IX a.c., lt.col. Ignat I. a aprobat ca ofiþe-
rul sã se înapoieze în Bucureºti, þiganii urmând a fi excortaþi mai departe de
plot. Georgescu Marin din Legiunea Jandarmi Mehedinþi, cu garda cu care a
venit pânã la Tighina, sub comanda lt. rezervã Presecan.
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– S-a procedat precum s-a arãtat mai sus ºi pentru motivul cã þiganii, terminând
alimentele, fiind recalcitranþi, dedându-se la jafuri ºi devastãri, pe de o parte nu
mai puteau fi reþinuþi în gara Tighina, iar pe de altã parte nu puteau fi excortaþi
numai de garda de 20 jandarmi, comandatã de lt. rezervã Presecan.
– În gara Grigoreºti au fost predaþi delegatului Legiunii Jandarmi Oceacov, lt.
Popescu Neagoe, de cãtre lt. rezervã Presecan Ioan (trenul E.10) ºi plot. Georges-
cu Marin din Legiunea Jandarmi Mehedinþi (trenul E.8). Faptul cã au fost pre-
daþi mai mulþi þigani decât erau prevãzuþi  în tabelele nominale se explicã prin
aceea cã au fost strânºi de prin gãri toþi þiganii rãmaºi din trenurile anterioare.
Tabelele nominale cu þigani evacuaþi au fost predate în 21.X.1942 slt. Niculau
Dinu pentru a fi înaintate.

Inspector Jandarmi Transnistria      
Col. Iliescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 127/1942, f.1/2)

279
România Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
No. 41.761-S/5 noiembrie 1942

Ministerului Afacerilor Interne
Subsecretariatul de Stat al Poliþiei

Am onoare a vã raporta urmãtoarele:
În ziua de 20 octombrie 1942 a fost eliberatã din Penitenciarul Bacãu þigan-

ca Elena Moise, de ani 58, fãrã profesie, domiciliatã în str. Aprodul Purice no. 3,
concubina þiganului Feraru Alistar zis Cãldãraru, fãrã profesie ºi cunoscut hoþ
de cai, în prezent evacuat în Transnistria. Susnumita figureazã în tabelele de þi-
gani ce au fost propuºi pentru evacuare, dar care n-a putut fi evacuatã, deoarece
la data de 13 septembrie a.c. se afla în Penitenciarul Bacãu, unde a executat o
pedeapsã de 2 luni închisoare corecþionalã pentru faptul de furt ºi înºelãciune.

Inspectoratul Regional de Poliþie Iaºi propune ca sã se aprobe evacuarea
susnumitei în Transnistria dupã concubinul sãu cu care trãieºte de peste 20 ani.

Faþã cu cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a hotãrî ºi a ne da ordine de
urmare.

Director General                                                                                Director
Negulescu                                                                                 [Indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.262)
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280
Domnule Prefect!

Subsemnatul Gheorghe Vizitiu, comerciant, domiciliat la Hârlãu, jud. Bo-
toºani, str. ªtefan cel Mare nr. 48, cu tot respectul am onoare a vã supune urmã-
toarele:

În urma memoriului depus de mine în mâinile dvs., prin care m-am plâns
cã am fost pe nedrept trecut pe lista þiganilor nomazi pentru a fi expulzat în
Transnistria, dvs. aþi binevoit a ordona o anchetã spre a stabili dacã cele ex-
puse de mine corespund adevãrului.

În ziua de joi 5 noiembrie 1942, Poliþia din Hârlãu a audiat o serie de oa-
meni, dintre care spicuiesc numai 2, ca sã vã daþi seamã Domnule Prefect pe
cine a ales poliþia ca informator asupra persoanei mele ºi sã binevoiþi a judeca
dacã aceºti oameni meritã a fi crezuþi.

1. Grigore Olaru din suburbia Bojica. Un fiu de-al lui a împuºcat pe gardi-
anul public Burlaciuc. Al 2-lea fiu a fãcut parte din banda lui Coroi.
2. Neculai Gherasim din Hârlãu. Om cu cazier, a fost prins furând lemne
din gara Hârlãu de gardianul public Toadãr Ion.
Din ceilalþi informatori o parte îmi sunt duºmani, iar o parte au declarat cã

nu mã cunosc îndeaproape. Pentru ca ancheta sã fie în spiritul ordonat de dv.
ºi în spiritul dreptãþii, îmi permit Domnule Prefect sã propun o listã de infor-
matori, toþi fruntaºi creºtini din localitatea noastrã, cu rugãmintea sã binevoiþi
a ordona ca aceºti oameni sã fie audiaþi.

1. Pãrintele Constantinescu, din al cãrui parohie fac parte
2. Primarul nostru, d-l dr. Ion Agapi
3. D-l Anton Hanus, pensionar, fost primar din Hârlãu, având un fiu colonel
4. D-l Ghiþã Mihai, agent veterinar
5. D-l Vasile Deleanu, contabil la Asigurãrile Sociale
6. D-l Eduard Stumbea, controlor, idem
7. D-l Dumitru Petrescu, administrator al C.N.R.-lui din localitate
8. D-l Costicã Briºcaru, comerciant
9. D-l Valeriu Ruº, comerciant
10. D-l locotenent în rezervã Suceveanu, profesor
11. D-l Dumitru Dughir, pensionar
12. D-l Ioan Dughir, pensionar.
Domnule Prefect, din lista propusã de mine se poate lesne vedea cã sunt de

bunã credinþã, propunând ca informatori pe toþi fruntaºii localitãþii noastre,
care sunt incontestabil mult mai presus decât oamenii aleºi de Poliþia Hârlãu.

În urma celor expuse de mine, vã rog sã binevoiþi a ordona Poliþiei din
Hârlãu ca informatorii propuºi de mine sã fie audiaþi spre a vã convinge de cele
expuse de mine în memoriul depus. Încredinþat fiind în spiritul dv. de drep-
tate, vã rog sã primiþi, Domnule Prefect, supusul meu respect.

Gheorghe Vizitiu
Hârlãu, 6 noiembrie 1942
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[ANEXA 1]

Proces-verbal

Anul 1942, luna noiembrie ziua 29.
Noi, Dãndescu Neculai, secretar de poliþie la Poliþia Botoºani, motivaþi de

ordinul d-lui ºef al Poliþiei Botoºani, prin care se dispune sã facem cercetãri în
cauza cu reclamaþia numitului Gheorghe Vizitiu din Hârlãu, adresatã d-lui
Prefect al Judeþului Botoºani, trimisã acestui oficiu cu nr. 30.746/1942, prin
care reclamã cã este veºnic ºicanat de organele poliþiei Hârlãu, procedând la
cercetãri, ne-am transportat la Hârlãu unde, fãcând investigaþii, am stabilit
urmãtoarele:

Pe baza ordinului telegrafic nr. 25.061 din 25 sept. 1942 al Inspectoratului
Regional de Poliþie Iaºi, comunicat de poliþia Botoºani, s-a cerut ºi Comisaria-
tul de poliþie trebuia sã întocmeascã tabele nominale de þiganii care au cazie-
re, achitaþi sau condamnaþi ºi care, în conformitate cu ordinul D-lui Mareºal
Ion Antonescu urmau sã fie trimiºi în Transnistria, evacuaþi pânã în primã-
vara an. 1943.

Comisariatul de poliþie Hârlãu, prin comisarul ajutor Tomescu Marin, a
chemat pe oamenii mai bãtrâni din acel oraº ºi i-a întrebat care dintre actualii
locuitori din acea comunã sunt de origine þigani, între aceºtia figurând ºi recla-
mantul Gheorghe Vizitiu, din Hârlãu, care a fost gãsit figurând în registrul de
contravenþii ºi mandate de arest, condamnat la 200 lei amendã pentru contra-
venþie pe anul 1942. Pentru aceste motive, Comisariatul de poliþie Hârlãu a tre-
cut din eroare pe aceste tabele ºi pe reclamantul Gheorghe Vizitiu din Hârlãu.

Poliþia Botoºani, cu raportul telefonic nr. 22.616/1942, a comunicat Inspec-
toratului Regional de Poliþie Iaºi cã nu are nici un þigan din categoria prevãzutã
în ordinul telegrafic nr. 25.061 din 25 sept. 1942.

Comisariatul de poliþie Hârlãu, fãcând cercetãri, a ascultat din nou pe oa-
menii cei mai bãtrâni din acel oraº, care au confirmat cã Gheorghe Vizitiu este
de origine þigan, tatãl sãu fiind venit din Fãlticeni de mai multe zeci de ani.

Procedând la cercetãri, am ascultat pe martorii: preot Const. Constantines-
cu, dr. Ion Agapi, primarul comunei Hârlãu, Anton Hanus, pensionar, fost pri-
mar al Hârlãului, Ghiþã Mihai, agent veterinar, Vasile Deleanu, contabil Asig.
Sociale Hârlãu, Eduard Stumbea, controlor Asig. Soc. Hârlãu, D-tru Petrescu,
ad-tor C.N.R. Hârlãu, comercianþii Costicã Briºcaru ºi Valeriu Ruº, pensionarii
D-tru ºi Ion Dughir, propuºi de reclamant, care separat ne dau câte o declaraþie
semnatã propriu, vizatã de noi.

De asemenea, am ascultat din nou pe martorii: Grigore Ursu, de 72 ani, Ne-
culai Gherasim Cârlan, de 72 ani, agricultori, ºi Bolfan Costache pensionar, de
67 ani, care ne dau separat câte o declaraþie semnatã propriu, vizatã de noi, în
care aratã cã cunosc pe reclamantul Gheorghe Vizitiu ºi pe tatãl sãu Costache
Vizitiu, cã sunt de origine þigani, Costache Vizitiu fiind venit din Fãlticeni, de
meserie fierari, mãcelari, iar reclamantul în ultima vreme este proprietarul
unei brutãrii din Hârlãu.
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Martorii propuºi de reclamant ne dau declaraþii separate, semnate propriu,
în care afirmã cã cunosc pe Gheorghe Vizitiu ºi pe tatãl sãu Costache Vizitiu,
cã sunt la origine a meseriei fierari, apoi mãcelari, iar în ultima vreme Const.
Vizitiu este proprietarul mai multor imobile din Hârlãu, iar Gh. Vizitiu este
mãcelar, proprietarul unei brutãrii din Hârlãu, oameni paºnici, buni gospodari.

Reclamantul Gheorghe Vizitiu, chemat de noi la Comisariatul Hârlãu, luând
cunoºtinþã de ordinul Prefecturii judeþului Botoºani nr. 24.339 din 24 noiembrie
1942, prin care cere a se pune în vedere susnumitului cã nu intrã în categoria
þiganilor ce urmeazã a fi trimiºi evacuaþi în Transnistria, asupra reclamaþiei în
cauzã declarã cã nu mai are nici o pretenþie, cerând clasarea ei la dosar.

Drept care am dresat acest proces verbal spre cele legale, care împreunã cu
petiþiunea anexã se va înainta Prefecturii judeþului Botoºani, Serviciul Ad-
ministrativ, împreunã cu toate declaraþiile menþionate în acte.

Secretar de poliþie
M. Dãndescu

[ANEXA 2]

Poliþia Botoºani
Biroul Judiciar
Nr. 29.140/9 decembrie 1942

Prefectura Judeþului Botoºani
Serviciul Administrativ

La ordinul dvs. nr. 30.746 din 20 noiembrie 1942, avem onoare a înainta
alãturatele acte împreunã cu petiþia comerciantului Gh. Vizitiu din Hârlãu, ra-
portând totodatã urmãtoarele:

Prin ordinul telegrafic nr. 25.061 din 24 noiembrie 1942, Inspectoratul Reg.
de Poliþie Iaºi a cerut întocmirea de tabele nominale de þiganii care au caziere,
achitaþi sau condamnaþi ºi care conform ordinului D-lui Mareºal Ion Antonescu
urmeazã a fi evacuaþi în Transnistria pânã în primãvara anului 1943.

Comisariatul de poliþie Hârlãu a gãsit pe Gheorghe Vizitiu condamnat de Ju-
decãtoria Mixtã Hârlãu la 200 lei amendã pentru contravenþie pe anul 1942.
Cum din informaþiile ce le-a fãcut acest Comisariat în Hârlãu, a stabilit cã Gheor-
ghe Vizitiu este de origine þigan ºi pe baza considerentelor de mai sus l-a trecut
în rândul þiganilor vizaþi prin ordinul nr.  25.061/1942.

Acest oficiu, examinând situaþia susnumitului ºi constatând cã Gheorghe
Vizitiu nu intrã în categoria celor ce urmeazã a fi evacuaþi în Transnistria a
raportat la timp Inspectoratului Reg. Pol. Iaºi cã nu are nici un þigan din cate-
goria de mai sus.

La cercetãrile fãcute de comisariatul de poliþie Hârlãu cum ºi la ultima
anchetã fãcutã de cãtre dl. Secretar al acestei poliþii, unii martori declarã cã
deºi acesta este nãscut în Hârlãu, tatãl sãu Costache Vizitiu este venit de 30-40
ani de la Fãlticeni ºi ar fi de origine þigan.
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Din declaraþiile fruntaºilor ºi a unor oameni mai bãtrâni din Hârlãu rezultã
cã atât reclamantul, nãscut în Hârlãu, cât ºi tatãl sãu Costache Vizitiu, care este
venit în acel oraº de 30-40 ani, sunt de meserie fierari, iar mai târziu mãcelari,
Gh. Vizitiu are ºi o brutãrie din anul 1940, pe când tatãl sãu C. Vizitiu este pro-
prietarul a unui numãr de 15 imobile în Hârlãu.

Reclamantul Gheorghe Vizitiu, luând cunoºtinþã de ordinul dvs. nr. 24.339
din 24 noiemb. 1942, prin care i se pune în vedere cã nu intrã în categoria þi-
ganilor ce urmeazã a fi evacuaþi în Transnistria, a dat alãturata declaraþie cã nu
mai are nici o pretenþie ºi cere clasarea la dosar a reclamaþiei.

Eroarea se datoreazã faptului cã în lipsa ºefului Comisariatului Hârlãu,
lucrarea a fost executatã de cãtre comisarul ajutor Tomescu Marin, detaºat de
curând la acel comisariat ºi strãin de localitate.

S-au fãcut observaþii ºefului Comisariatului de poliþie Hârlãu pentru ca pe
viitor sã execute personal asemenea lucrãri ºi cu foarte multã atenþie.

ªeful Poliþiei                                                                                      Secretar
M. Velehorschi                                                                            N. Dãndescu 

(Arh.St.Botoºani, Prefectura judeþului Botoºani, dos. 40/1942, f.58-61)

281
7 noiembrie 1942

NOTÃ

Sunt informat cã pentru þiganii muzicanþi a intervenit George Enescu în
persoanã la Mareºalul Antonescu, afirmând cã pleacã ºi el în caz de-i duce
muzicanþii la Bug.

I. Pavãl

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.4)

282
Domnule Preºedinte

Subsemnata Tudora Gheorghe Ene, în etate de 57 ani, nãscutã, crescutã, cãsã-
toritã ºi domiciliatã în strada Carol nr. 21 din oraºul Odobeºti, judeþul Putna.

Cu ochii plini de lacrimi, cad în genunchi la picioarele Excelenþei Mãriei
Voastre, rugându-vã sã binevoiþi a dispune ca sã mi se asculte urmãtoarea mea
plângere:

Sunt cãsãtoritã cu Gheorghe Ene de 36 ani, din care cãsãtorie avem 5 copii
în viaþã, dintre care 3 fii ºi 2 fiice, cel mai mare fiu al nostru este contigentul
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1926, de meserie muzicant, a luat parte pe front ºi este mobilizat ºi în prezent,
al doilea fiu este contigentul 1942, al treilea, fiicã, este cãsãtoritã, a cãrei soþ ºi
al nostru ginere au luat parte pe front, este decorat ºi chemat iarãºi la Corp, al
cincilea, fiicã, este tot cãsãtoritã.

Citatul meu soþ, Gheorghe Ene, este de meserie muzicant ºi se ocupã ºi cu
munca de agriculturã ºi viticulturã, aºa cã el era ocupat aproape zilnic ºi cu
munca depusã de el am putut reuºi ca sã creºtem pe cei cinci copii, ca sã-i a-
vem de sprijin la adânci bãtrâneþe ºi tocmai când sã zic „Doamne ajutã”, cum
zice creºtinul, între alþii mi se ia forþat ºi ridicã pe soþul meu Gheorghe Ene, în
etate de 61 ani, ºi-l trimite în Transnistria, ca sã sufere de foame, sete ºi frig un
suflet nevinovat ºi sã ne lase pe noi, o familie întreagã, soþie, fii, fiice ºi gineri
cu lacrimile pe obraz, mai cu deosebire pe mine soþie debilã, suferindã ºi la vre-
me de bãtrâneþe mai cu seamã acum, în ajunul iernii cea geroasã, care a început
deja a-ºi face ravagiile sale ºi mai cu deosebire când vãd cã se prezintã oameni
de pe la þarã ºi-l cautã pe citatul meu soþ, ca sã-l angajeze pe la nunþi ºi le spun
cele întâmplate, ei se mirã ºi pleacã, iar eu rãmân cu ochii plini de lacrimi, vã-
zând cum se duce hrana mea ºi a copiilor mei de la uºa mea.

Soþul meu Gheorghe Ene a luat parte la douã rãzboaie, atât în anul 1913,
cât ºi în anii 1916-1918, când a fost decorat. El a fost un om muncitor, cinstit,
nevicios, n-a fost niciodatã certat cu justiþia pentru fapte infamante, dãrile
cãtre stat, judeþ ºi comunã au fost totdeauna achitate la timp ºi în acest caz este
nevinovat ºi suferã pe nedrept.

Cu ochii plini de lacrimi, cad în genunchi la picioarele Excelenþei Mãriei
Voastre, rugându-vã sã binevoiþi a dispune ca citatul meu soþ sã fie de urgenþã
reîntors la casa sa pentru a mai putea ºi el apuca din sezonul meseriei lui de
muzicant, cu care ne întreþinea ºi pe noi, mai cu deosebire pe mine, soþia sa,
care sunt ºi suferindã.

Sã trãiþi Excelenþã, Mãria Voastrã
Tudora Gh. Ene 1942 noiembrie 14

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 190/1942, f.21)

283
Domnule Preºedinte,

Subsemnata Zamfira Jorãscu, domiciliatã în str. Eroul Sergent N. Ioniþã nr.
28, din oraºul Odobeºti, jud. Putna.

Cad în genunchi la picioarele Excelenþei Mãriei Voastre, cu lacrimi în ochi,
rugându-vã sã binevoiþi a dispune ca sã mi se asculte urmãtoarea mea plângere:

Sunt vãduvã din anul 1919, adicã de 23 ani, la încetarea din viaþã a soþului
meu am rãmas vãduvã, am patru copii dintre care am trei bãieþi ºi o fatã cu care
m-am necãjit destul, numai Dumnezeu ºtie pânã i-am fãcut mari ºi pe doi din-
tre ei i-am cãsãtorit, i-am dat la casele lor, dintre care fiul meu Jorãscu Gheor-
ghe, necãsãtorit, a murit pe front în rãzboiul actual, era ctg. 1936, altul Jorãscu
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Neculai, cãsãtorit, ctg. 1932, care a luat parte pe front, unde a fost decorat cu
medalia „Recunoºtinþa Ostaºului Dezrobitor”, cel de al treilea, Jorãscu Ioan, ctg.
1945, care urma la premilitar, a fost luat forþat, ridicat ºi trimis în Transnistria,
împreunã ºi cu concubina sa Zamfira zisã Firiþa Marian, care fiu îmi era ultimul
meu sprijin meseriaº, care deºi trãia în concubinaj cu citata, totuºi mai întâi
avea grijã de mine, dimineaþa venea ºi mã întreba ce îmi trebuie, îmi lãsa de
cheltuialã, mã cãuta la boalã, dupã cum sunt suferindã. Ah! Dumnezeule, cine
mã va mai întreba pe mine dimineaþa ce îmi trebuie de hranã ºi cine mã va mai
cãuta la suferinþele mele. Al patrulea, a mea fiicã Anica ªerban, a rãmas vãdu-
vã de rãzboi, a cãrei soþ a încetat din viaþã pe câmpiile onoarei în rãzboiul actu-
al ºi se numeºte ªerban Miticã, ctg. 1937.

Cu ochii plini de lacrimi cad în genunchi la picioarele Excelenþei Voastre,
rugându-vã sã binevoiþi a dispune ca citatul meu fiu sã fie reîntors la urma sa
împreunã cu concubina sa, întrucât este meseriaº, muzicant þambalagiu ºi
muncitor în agriculturã ºi viticulturã ºi în mãsurã de a mã întreþine ºi pe mine,
fiind un bãiat muncitor ºi bun meseriaº.

Sã trãiþi Excelenþã, Mãria Voastrã                                        14 noiembrie 1942
Zamfira Jorãscu

Domniei Sale, Domnului Preºedinte al Consiliului de Miniºtri. Cabinetul D-lui
Mihai Antonescu. Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.127)

284
Inspectoratul General al Jandermeriei
Serviciul Jandarmeriei
No. 46.707/1942 noiembrie 25

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Cabinet. Subs. Stat Poliþie

Am onoare a vã raporta cã 4 þigani din comuna Preajba-Vlaºca, ce trebuiau
evacuaþi cu lotul þiganilor care s-au evacuat în septembrie 1942, s-au sustras
evacuãrii datoritã neglijenþei ºefului de post respectiv, care pentru acest caz a
fost sancþionat disciplinar.

Cu ocazia urmãririi acestora de cãtre plot. maj. Ivan Ioan, ºeful secþiei Si-
liºtea, când a fost prins unul dintre þiganii dispãruþi, anume Petre Moarte Rece,
un alt numãr de 50-60 þigani au atacat pe subofiþerul în cauzã pentru a elibera
pe þiganul arestat.

S-au dresat ca urmare acte capilor rebeli, care au fost înaintaþi împreunã cu
actele Curþii Marþiale – no. 15.253 din 7 octombrie 1942.

Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a da urmãtoarele:
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1. Þiganii ce trebuiau evacuaþi ºi au dispãrut: Iancu Stoian, Gheorghina
Iancu Stoian ºi Ion ªt. Ca... (afarã de Petre Moarte Rece, care este prins),
pe mãsurã ce vor fi prinºi sã fie trimiºi în Transnistria ºi daþi Legiunii Jan-
darmi Tiraspol pentru aºezare acolo.
2. Þiganul Petre Moarte Rece, împreunã cu familia sa compusã din Floarea
soþie, Lina ºi Floarea fiice, ºi þiganul Ioniþã Dumitru, zis Dumitru I.T. Radu,
împreunã cu familia sa compusã din Anica concubinã, Gheorghe, Nicolae,
Dumitra, Maria ºi Lina, fii ºi fiice, dovediþi capi ai rebeliunii, dupã judeca-
rea procesului ºi executarea condamnãrii sã fie evacuaþi în Transnistria.

În acest sens s-a dat ordin de noi Legiunii Vlaºca spre a interveni pentru
urgentarea judecãrii procesului.

Inspector General al Jandarmeriei    ªeful Serv. Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu Colonel C. Tobescu

[ANEXÃ]

Inspectoratul Jandarmi Bucureºti
Biroul Poliþie
No. 12.753/1942 noiembrie 13

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

La ordinul dvs. no. 44.745 din 24 octombrie 1942 ºi urmare la raportul no.
12.405 din 20 octombrie 1942, referitor la cazul petrecut la postul Jandarmi
Preajba din Legiunea Jandarmi Vlaºca.

Am onoare a raporta cã Legiunea Jandarmi Vlaºca cu no. 17.553/1942 înain-
teazã alãturatul dosar cu actele adresate contra plot. Costea Petre, ºeful postu-
lui jandarmi Preajba din legiunea jandarmi Vlaºca ºi raporteazã urmãtoarele:

ªeful postului jand. Preajba, plot. Costea Petre, a primit ordin de la legiune
pentru evacuarea þiganilor, în care ordin i se fixase intinerariul ºi data plecãrii
din comunã cu cei patru þigani, pentru ca în ziua de 15 sept. 1942 sã fie în
Giurgiu de unde urma sã plece convoiul de þigani în Transnistria.

În loc a-i aduce în ziua fixatã, i-a adus în ziua de 16 sept. 1942, dupã ce
convoiul plecase, astfel cã s-a înapoiat cu þiganii la post.

În urma acestui fapt, Inspectoratul a pedepsit pe plot. Costea Petre cu 10
zile arest ºi l-a obligat a transporta cei 4 þigani în Transnistria pe contul sãu, în
care scop s-a dat ordin legiunii Vlaºca pentru executare.

Legiunea dând la rândul ei ordin plot. Costea Petre, acesta a raportat cã
þiganii în cauzã sunt fugiþi din comunã în Bucureºti ºi nu poate executa trans-
portarea lor în Transnistria.

În ziua de 2 octombrie 1942, ºeful secþiei jand. Siliºtea-Vlaºca, mergând în
inspecþia postului Preajba, în drum a fost informat cã unul din þiganii ce ºeful
de post îl dase fugit din comunã s-ar afla ascuns într-o casã; mergând acolo a
gãsit pe þiganul Petre Moarte, pe care l-a reþinut, ºi venind cu el spre post a fost
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atacat de un numãr de 50-60 þigani, cu scop de a înlesni evadarea þiganului
reþinut. Cu ajutorul jandarmilor de la post a împrãºtiat þiganii rebeli ºi arestat
pe 7 din ei dovediþi capi ai rebeliunii.

Raportându-se dvs. ºi acest caz, cu ordinul de mai sus s-a aprobat mãsurile
luate de acest Inspectorat atât în legãturã cu trimiterea în judecatã a þiganilor
ce au comis rebeliunea, cât ºi în ceea ce priveºte mãsurile pentru îndepãrtarea
din jandarmerie a plot. Costea Petre, tot prin ordinul de mai sus s-a dispus a se
alege capii rebeliunii spre a da ordin de evacuarea lor în Transnistria.

Legiunea Jandarmi Vlaºca, odatã cu înaintarea dosarului cu actele dresate
în cauzã, înainteazã ºi alãturatul tabel nominal de þiganii capi ai rebeliunii ce
se propun a fi evacuaþi în Transnistria, ºi propune a se aproba agravarea la ma-
ximum a pedepsei de 10 zile arest, ce a fost aplicatã de acest Inspectorat nu-
mitului subofiþer, fãrã a cere îndepãrtarea lui din jandarmerie.

Inspectoratul opineazã a se aproba propunerea fãcutã de legiune de a se a-
grava pedeapsa de 10 zile ce a fost aplicatã subofiþerului.

În ce priveºte transportarea celor 3 þigani în Transnistria, se va executa
dupã ce vor fi prinºi, în care scop Legiunea Jand. Vlaºca a luat mãsuri de
urmãrire.

Dosarul cu actele dresate referitor la cazul de rebeliune s-a înaintat de
legiune la Curtea Marþialã cu no. 15.253 din 7 oct. 1942.

Se anexeazã ºi memoriul original al subofiþerului.
Rugãm sã binevoiþi a dispune.

Inspector Jandarmi Bucureºti ªeful Serv. de Poliþie
M. Mateescu Lt. colonel I. Popa

[Documentul poartã urmãtoarea rezoluþie semnatã de inspectorul general al jan-
darmeriei: „Se va muta disciplinar de la acel post, dacã nu e cazul de eliminare. A se
vedea memoriul jandarmului. Se agraveazã pedeapsa jandarmului plutonier la 20
(douãzeci) zile arest cu executarea la Centrul 2 Jandarmi Gãeºti”]

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.32, 34)

285
Inspectoratul Regional de Poliþie Timiºoara
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 20.229-S/1942 noiembrie 27

Domnului Director General al Poliþiei
Dir. Pol. de Sig. Bucureºti

La ordinul domniei voastre no. 40.595-S din 31 octombrie 1942, în legãturã
cu cele reclamate de cãtre Bucu Grigore din Timiºoara, am onoare a raporta
urmãtoarele:
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La începutul lunii septembrie 1942, conform ordinului domniei voastre ra-
diotelegrafic no. 28.440-S din 2 septembrie ºi 30.364-S din 16 septembrie 1942,
de pe raza municipiului Timiºoara s-au strâns un numãr de 73 þigani, care în
ziua de 12 septembrie 1942 au fost predaþi de cãtre Chestura Poliþiei Timiºoara
Legiunii de Jandarmi Timiº-Torontal, pentru evacuare în Transnistria.

Organele Legiunii de Jandarmi Loco, dupã primirea lor, a procedat la o trie-
re ºi i-a lãsat pe toþi liberi la domiciliu, încheindu-se proces-verbal conform
unor instrucþini speciale primite de la Inspectoratul de jandarmi.

În urma acestor dispoziþiuni, între þiganii din Timiºoara ºi regiunea acestui
inspectorat s-a nãscut o panicã alimentatã de propaganda elementelor ºvabe,
care rãspândeau zvonul cã toþi þiganii, ca ºi evreii, vor fi evacuaþi în Transnistria,
iar în locul lor vor fi aduºi sinistraþii germani de rãzboi din nordul Reichului.

În acelaºi timp, ºvabii rãspândeau aceste zvonuri ºi contra elementului ro-
mânesc, susþinând cã toþi refugiaþii din Ardeal vor fi colonizaþi în Transnistria.
Faþã de elementul românesc aceastã versiune n-a avut decât foarte micã in-
fluenþã, dar a produs o impresie rea faþã de elementul ºvãbesc.

În cursul lunii septembrie ºi octombrie 1942, þiganii din localitate discutau
cã vor lichida cu averea lor mobilã ºi imobilã pentru ca în caz când toþi þiganii
vor fi evacuaþi în Transnistria, sã fie pregãtiþi cu valoarea în monedã a avutu-
lui lor.

Lichidãri de aceastã naturã s-au semnalat în Timiºoara în urmãtoarele 3
cazuri:

– Soþia lui Uliþã Cornel, din str. Negruzzi, ºi-a vândut casa în valoare de
20.000 lei cu suma de 4000 lei.
– ªerban Dumitru, din Colonia Kuntz, a vândut casa în valoare de 35.000 lei
cu suma de 6500 lei.
– ªerban Arcadie, din Colonia Kuntz, a vândut casa în valoare de 70.000 lei
cu suma de 27.000 lei, iar mobila în valoare de 30.000 lei cu suma de 5000 lei.

Astfel de vânzãri s-au fãcut ºi pe teritoriul rural în comunele Peciul Nou ºi
Liebling, din judeþul Timiº-Torontal.

Toþi aceºti þigani susþin cã au fãcut vânzãrile de fricã cã vor fi duºi în Trans-
nistria, iar în prezent cautã sã revinã asupra vânzãrii, obligându-se sã restituie
preþul cumpãrãtorilor.

De atunci ºi pânã în prezent starea de spirit a þiganilor s-a mai calmat, cãci
s-au convins cã nu este vorba de evacuarea tuturor þiganilor, ci numai a ele-
mentelor periculoase la siguranþa statului.

Inspector Regional de Poliþie ªeful Serv. Pol. de Sig.
Berescu Grigore ªef de Poliþie, A. Lupuþiu 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.75-76)
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286
Nr. 58.136/27 noiembrie 1942

Cãtre Biroul Social

Vi se trimite mai jos, în copie, ordinul Inspectoratului Regional de Poliþie
Iaºi nr. 32.549/1942, spre cercetare.

Chestorul Poliþiei Iaºi                                                      ªef Birou Pol. Ad-tiv
[indescifrabil]                                                                Comisar O. Mãrgãrint

*

Direcþiunea Generalã a Poliþiei ne face cunoscut cã Ministerul Afacerilor
Interne, cu ordinul nr. 51.451-A/1942 a dispus internarea în lagãrele din Trans-
nistria a proxenetelor evreice ºi þigance, iar în lagãrele din þarã a acelora de
origine etnicã românã[1]. Vã rugãm sã luaþi mãsuri ca toate cazurile constatate
sã ne fie semnalate pentru a se decide asupra internãrilor în lagãre.

Totodatã se vor lua mãsuri pentru internarea în spitale a tuturor prostitu-
atelor bolnave de maladii venerice ºi trimiterea lor la urmã, dupã vindecare, în
localitatea de origine, raportând rezultatul.

Inspector regional
M. Cozma

(Arh.St.Iaºi, Chestura de Poliþie Iaºi, dos. 136/1942, f.15)

[1] Dupã numai câteva zile, ºefului secþiei moravuri din Iaºi i se comunicã ordinul genera-
lului C.Z. Vasiliu, de a nu se mai evacua aceste categorii în Transnistria, „întrucât nu
aceasta este procedura legalã”, ci sã intervinã serviciul sanitar local (Ibidem, f.18-19).
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Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Pol. de Siguranþã
Nr. 14.975-S/28 noiembrie 1942

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Pol. de Siguranþã. Bucureºti.

Urmare raportului nostru nr. 14.975-S din 6 octombrie a.c., referitor la zvo-
nurile care circulau în oraºul R.-Sãrat cu privire la evacuarea tuturor þiganilor
în Transnistria, avem onoare a vã raporta cã aceste zvonuri au fost lansate chiar
de þigani între ei, care s-au alarmat din cauzã cã anterior recensãmântului ce li
s-a fãcut au fost deportaþi cei fãrã cãpãtâi ºi nefolositori societãþii.

Inspector Regional de Poliþie ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.8)

288
Prefectura Jud. Oceacov
Nr. 6995/28 noiembrie 1942

D-lui Pretor al Raionului Oceacov

Am onoare a vã trimite în copie ordinul nr. 16.050 din 23 crt. al Inspecto-
ratului Jandarmeriei cãtre Legiunea de Jand., transmis ºi acestui judeþ în copie,
rugându-vã a lua cunoºtinþã, precum ºi mãsuri de executarea întocmai a celor
cuprinse în ord. Insp. Jandarmeriei, fiind aprobate, în rezoluþie, de cãtre dl.
Guvernator.

În consecinþã, veþi recunoaºte de îndatã satele în care urmeazã a fi mutaþi
þiganii din raionul dvs., veþi lua mãsuri de evacuarea unei pãrþi din casele sa-
telor, operaþiune ce se va termina cel mai târziu duminicã 29 crt., urmând ca a
doua zi sã înceapã transportul þiganilor din vechile cantonamente.

În vederea acestei mutãri, veþi lua imediat mãsuri de deparazitare, cu mij-
loacele pe care le aveþi.

Pentru þiganii care au membrii pe front sau pentru cei care au luptat în actu-
alul rãzboi, cât ºi în cel din 1916, li se va aplica un regim de favoare, dându-li-
se un cantonament mai bun, iar locuitorii bãºtinaºi ai satelor le vor veni în aju-
tor, dându-le materiale de încãlzit, pe cât mijloacele acestora le vor permite.

Pentru þinerea unei evidenþe a þiganilor, veþi întocmi tablouri nominale,
care vor cuprinde: numele ºi prenumele soþului, soþiei ºi al copiilor, adresa,
domiciliul de origine (judeþ, oraº, comunã, sat, stradã ºi no.), precum ºi situ-
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aþia militarã a capului familiei sau a membrului din familie, ca sã cunoaºteþi
regimul ce trebuie sã aplicaþi. În sate, þiganii vor avea un primar al lor (buli-
baºã) ºi vor fi încartiruiþi ºi împãrþiþi pe grupe de câte cca. 100 suflete, întoc-
mindu-se tablou nominal; fiecare grupã va avea un ºef al lor, care va þine la
curent prezenþa, dispariþia sau moartea lor.

ªefii þiganilor vor fi obligaþi sã anunþe pe primarul þigan imediat de dispari-
þia sau moartea [cuiva] ºi primarul þigan la rândul sãu pe ºeful de post, care va
dispune ca primarul comunei bãºtinaºe sã întocmeascã actele de deces, pentru
a se face imediat cuvenitele cercetãri, ºi anume: în caz de dispariþie, urmãrirea
de cãtre jandarmi, iar în caz de moarte, aceasta va fi constatatã de agentul sani-
tar al comunei, iar primarul bãºtinaº va întocmi actul de deces.

Sâmbãta, primarii vor înainta raionului situaþia numericã de þiganii avuþi
în viaþã ºi nominal de cei morþi sau dispãruþi.

Posturile de jandarmi vor delega în mod permanent câte un jandarm pe
lângã primarii comunelor unde sunt þigani, spre a menþine disciplina printre
aceºtia, precum ºi a-l ajuta la încheierea diverselor acte. Acest jandarm va fi în
permanenþã pe lângã primarul comunei ºi va urmãri ºi rãspunde de executarea
tuturor dispoziþiunilor date de prefecturã ºi raion.

Hrana þiganilor

Din cota de orz cuvenitã statului, veþi repartiza imediat cantitatea de orz
necesarã pâinii þiganilor, în fiecare sat, pe timp de 10-15 zile, orz ce va fi mãci-
nat la moara cea mai apropiatã de sat (fãrã a se percepe uium). Primarul co-
munei este obligat de a impune locuitorilor din sat ca, odatã cu facerea pâinii
pentru ei, sã facã pâine ºi pentru þiganii aduºi în sat.

Primarul bãºtinaº va procura þiganilor ºi vasele strict necesare preparãrii
mâncãrii.

Primarul va avea grijã ca sã ia asemenea mãsuri încât ºefii þiganilor sã
primeascã pâinea din 2 în 2 zile, ºi anume, dimineaþa socotindu-se 400 grame
pâine pe zi de fiecare þigan trecut de 6 ani ºi câte 200 grame de cei sub aceastã
vârstã. Li se va mai da de trei ori pe sãptãmânã, ºi duminica, câte o mâncare
caldã la prânz, formatã din cartofi, iar duminica o mâncare de carne. Cartofii
ºi carnea vor fi luate din cota statului de la obºti sau de la fermele apropiate.

Alimentele vor fi puse de cãtre primarul comunei la dispoziþia primarului
þigan, iar acesta le va distribui ºefului de grupã þigan proporþional cu numãrul
þiganilor fiecãrui grup, contra bon, vizat de primarul þigan ºi ºeful de post, care
vor fi obligaþi a controla numãrul þiganilor în fiecare duminicã ºi raporta raionu-
lui, înaintând o situaþie numericã, care va cuprinde numãrul þiganilor, ºi anume:

a) câþi au fost sãptãmâna trecutã
b) câþi au murit
c) câþi au dispãrut
d) totalul prezenþilor.
Raionul va centraliza situaþiile în fiecare luni ºi va înainta prefecturii, ast-

fel ca miercuri sã ajungã la Oceacov.
Domnii pretori vor controla de douã ori pe lunã satele de þigani, verificând

situaþiile de hranã ºi executarea ordinelor, iar domnii ofiþeri de jandarmi ºefi
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de sectoare vor inspecta tot de douã ori pe lunã, aceleaºi sate, controlând exe-
cutarea ordinelor ºi disciplina þiganilor, luând mãsurile cuvenite pentru ca
absolut nici un þigan sã nu treacã în partea satului ocupat de bãºtinaºi.

ªeful de post împreunã cu primarii bãºtinaºi vor lua mãsuri ca satul sã fie
pãzit ziua ºi noaptea de caraule formate dintre localnici, care sã nu permitã
nici unui þigan a intra în satul de bãºtinaºi.

Se interzice cu desãvârºire þiganilor de a pãrãsi satul unde conteazã, decât
numai în grup, pentru a strânge buruienile de pe câmp. Se interzice de aseme-
nea tãierea copacilor, gardurilor, magaziilor etc. de cãtre þigani.

Eventualele petiþii ºi reclamaþii ale þiganilor vor fi predate ºefilor de post,
prin primarul þigan respectiv sau de ei, spre a fi înaintate pretorului, care le va
soluþiona sau înainta prin preturã.

Mãsuri sanitare

Þiganii din Alexandrodar vor fi evacuaþi cu începere de duminicã 29 no-
iembrie a.c., aducându-se sub escortã de jandarmi câte 120-150, în grup, pen-
tru a fi deparazitaþi în clãdirea care va fi amenajatã în acest scop la Ancecrac
de cãtre pretura raionului Oceacov.

Din Ancecrac vor pleca în fiecare zi dis-de-dimineaþã câte trei cãruþe la
Alexandrodar, pentru a transporta bagajele, pe þiganii bãtrâni ºi pe copiii mai
mici pânã la Ancecrac, unde va avea loc deparazitarea, vor dormi în acel sat,
iar a doua zi vor pleca pe jos ºi cu cãruþele venite din satele unde ei sunt
repartizaþi.

Pretorul raionului va face programul ºi comunica fiecãrei comune ziua
când trebuie sã trimitã cãruþele la Ancecrac, va lua de asemenea mãsuri sã fie
hrãniþi la Ancecrac în ziua când vor fi aduºi pentru deparazitare, de unde vor
pleca a doua zi dis de dimineaþã, iar ajungând în satul unde sunt repartizaþi
vor gãsi hrana deja preparatã de cãtre primarul bãºtinaº localnic, care împre-
unã cu ºeful de post vor controla identitatea lor, îi va scrie într-un tablou ºi
repartiza în cantonamente.

Aceleaºi mãsuri de deparazitare, repartiþie ºi de hranã vor fi luate ºi de
raionul Varvarovca. Recomand din nou, domnilor pretori ºi tuturor jandarmi-
lor, de a avea toatã solicitudinea pentru familiile þiganilor ce luptã pe front sau
au fost în actualul ºi trecutul rãzboi. Pentru aceasta, vor avea tablouri nomina-
le ale acestora.

În fiecare sat se va alege o casã pentru infirmerie cu personal ales dintre
þigani.

Prefectul jud. Oceacov
Lt. col. V. Gorsky

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f.37-38)
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Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Pol. de Siguranþã
Nr. 19.199-S/29 noiembrie 1942

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Pol. de Siguranþã. Bucureºti.

Urmare raportului nostru nr. 3385-S din 26 mai 1942, avem onoare a vã
raporta cã în urma investigaþiilor fãcute de cãtre organele Chesturii Poliþiei Ga-
laþi s-au identificat þiganii: Nicu Sultan în etate de 12 ani ºi Mitriþa Sultan în
etate de 10 ani, fii naturali ai Anichei Sultan, care a fost evacuatã în Trans-
nistria.

Susnumiþii þigani n-au putut fi evacuaþi în Transnistria odatã cu mama lor,
deoarece în acel timp vagabondau ºi nu au fost gãsiþi. Fiind daþi în urmãrire au
fost identificaþi în ziua de 12 noiembrie 1942.

Raportându-vã cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a ne da instrucþiuni
dacã cei doi þigani urmeazã a fi evacuaþi în Transnistria.

Întrucât de la data de 8 septembrie a.c. au mai fost evacuaþi izolat în
Transnistria prin Inspectoratul de jandarmi Tiraspol un numãr de 3 evrei: unul
care a cerut repatrierea în U.R.S.S. dupã iunie 1940 ºi doi, unul comunist, iar
altul care a trecut chiar în U.R.S.S. dupã iunie 1940, propunem ca ºi þiganilor
mai sus menþionaþi sã li se aplice aceeaºi soluþie ca ºi în acest din urmã caz.

În prezent þiganii menþionaþi se gãsesc la o rudã a lor.

Inspector Regional de Poliþie ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.3)

290
Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Pol. de Siguranþã
Nr. 18.633-S/29 noiembrie 1942

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Dir. Poliþiei de Siguranþã. Bucureºti.

La ordinul dvs. nr. 43.113-S din 11 noiembrie a.c., avem onoare a vã raporta
urmãtoarele cu privire la cererea numitului Gavrilã Zlate, prin care solicitã ca
verii lui, Gheorghe ºi Constantin Florea, sã fie readuºi în þarã din Transnistria:

Þiganul Gavrilã Zlate este nãscut în Galaþi în anul 1892, cãsãtorit, cu 7
copii, pensionar I.O.V., cu o pensie trimestrialã de 7000 lei, fiind invalid din
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rãzboiul trecut, posedã un imobil în strada Tg. Ocna nr. 12, este vãr cu Gheor-
ghe Florea ºi Constantin Florea, evacuaþi în Transnistria.

În ceea ce priveºte pe þiganii Gh. Florea ºi Constantin Florea, raportãm cã
Gheorghe Florea, domiciliat în Galaþi, str. Principesa Maria nr. 48, de ani 62,
scutit de serviciul militar, în timpul rãzboiului trecut a fost mobilizat pentru
lucru la cimitirul local, are o casã pe str. Poºta Veche, nelocuibilã, deoarece
este deterioratã de cutremur, el stând cu chirie. A fost evacuat împreunã cu
soþia lui Tinca pentru motivul cã nu avea ocupaþie precisã din care sã trãiascã.
Era când muzicant, când negustor ambulant de haine vechi, fãrã a justifica în-
sã cu nici una din aceste îndeletniciri existenþa sa. Soþia lui, într-o mãsurã ºi
mai mare, nu avea un mijloc precis de trai. Nu era ajutat de cei 4 fii ai sãi, care
locuiau cu familiile lor separat de pãrinþi.

Este cãsãtorit ºi are 4 copii: Constantin Florea, nãscut în 1906, trãieºte în
concubinaj, nu posedã nici un fel de avere, fãrã domiciliu stabil, este muzi-
cant, cu serviciul militar satisfãcut, în prezent mobilizat; Iordache Florea zis
Caprã, nãscut în 1924, cãsãtorit cu copii, fãrã avere, a fost mobilizat pe front,
în prezent rãnit la o mânã, fiind internat într-un spital din þarã, nu are domici-
liu stabil umblând prin diferite localitãþi unde face pe artistul vârând sãbii ºi
bile pe gât. La Biroul Judiciar de pe lângã Chestura Galaþi posedã cazierul nr.
626 pentru furt de buzunare; Vasile Florea, nãscut în 1912, trãieºte în concu-
binaj, fãrã copii, cu serviciul militar satisfãcut, în prezent mobilizat, nu a fost
rãnit pe front, nu posedã nici un fel de avere, de meserie muzicant; ºi Vasile
Florea al doilea, zis Nati, nãscut în 1909, de profesiune muzicant, posedã o ca-
sã în comuna Iveºti, jud. Tecuci, unde îºi are ºi domiciliul, cu serviciul militar
satisfãcut, fiind rãnit pe front la o mânã ºi un picior.

Constantin Florea, frate cu Gheorghe Florea, nãscut în 1888, în comuna
Vârlezi, jud. Covurlui, cãsãtorit, fãrã copii, nu posedã nici un fel de avere, el
fiind chiriaº, cu serviciul militar satisfãcut, luând parte în campania din 1913-
1916 ºi 1918. A fost evacuat pentru urmãtoarele motive: a) Nu are nici un mij-
loc precis din care sã trãiascã. Face pe muzicantul, însã nu are nici un angaja-
ment cu vreun patron, cântând prin diferite localuri ºi trãind din ce cãpãta de
la clienþi. b) În mai 1942 a fost condamnat la o lunã închisoare pentru furt.

Întrucât þiganii Gheorghe Florea ºi Constantin Florea se încadreazã în con-
diþiile ordinului dvs. nr. 20.344-S din 24 iulie 1942, avizul nostru asupra
cererii de înapoiere la Galaþi, este nefavorabil.

Inspector Regional de Poliþie ªeful Serviciului
V. Hamangiu Nicolescu 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.9, 150)
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Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Pol. de Siguranþã
Nr. 18.433-S/30 noiembrie 1942

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Pol. de Siguranþã. Bucureºti

Avem onoare a vã raporta urmãtoarele:
Fiind informaþi cã în localitate ar fi sosit doi þigani dintre cei ce au fost eva-

cuaþi în Transnistria din oraºul Galaþi, am dispus sã se facã cercetãri printre
þiganii negustori de haine vechi, stabilindu-se cã þiganii Sercãianu Alexandru,
Gheorghe Neagu cu surorile Alexandra, ªtefana ºi Miþa Nicolau, au fost aduºi
din oraºul Oceacov, jud. Oceacov, dupã informaþiile noastre, de cãtre un agent
din Direcþiunea Generalã a Poliþiei, al cãrui nume nu l-am putut afla.

De asemeni mai sunt informaþii cã ar fi venit pânã la Tiraspol cu o maºinã
germanã, luând apoi trenul pentru Galaþi, unde au sosit la 8 noiembrie a.c.

Din informaþiile fãcute, pânã în prezent, þiganii Sercãianu Alexandru,
Gheorghe Neagu ºi surorile sale ºi-ar fi continuat drumul spre Bucureºti, iar þi-
ganca Miþa Nicolau a rãmas mai departe în localitate, declarând cã se stabileºte
pe strada Covurlui nr. 9, de unde însã a dispãrut.

Dãm semnalmentele acestor þigani, rugându-vã sã binevoiþi a dispune sã fie
cãutaþi în Bucureºti ºi sã fie daþi în urmãrire ºi prin Buletinul Direcþiunii Ge-
nerale a Poliþiei.

1. Alexandru Sercãianu, nãscut în anul 1889 în Bucureºti-Ilfov, fiul lui
Gheorghe ºi Liþa decedaþi, de profesie vânzãtor de haine vechi, carte nu
ºtie, a satisfãcut serviciul militar în Reg. 70 Inf. Cu ultimul domiciliu în
Galaþi str. Piaþa Nouã nr. 43.
Semnalmente: talia 1.71, corpolenþã mare, faþã brunã slabã, fruntea milocie
bombatã, pãrul neted sur, ochii cãprui, sprâncenele castanii arcuite, nasul
potrivit, gura micã, buzele subþiri, bãrbia ascuþitã, urechile mari depãrtate.
Semne particulare: mâna dreaptã anchilozatã complet. Îmbrãcat cu palton,
guler de blanã culoare neagrã, haine negre în dungi, încãlþat cu pantofi
negri sau maro.
2. Neagu Gheorghe, zis Gogu, nãscut în anul 1914 în Constanþa, fiul lui
Ioan, decedat, ºi al Chivei, de profesie comerciant de haine vechi, necãsãto-
rit, are trei clase primare, dispensat de serviciul militar, cu ultimul domici-
liu în Galaþi str. Principesa Maria.
Semnalmente: talia 1.74, corpolenþa slabã, faþã brunã slabã, pãrul neted ne-
gru, ochii cãprui, sprâncenele drepte castanii închise, nasul potrivit, gura
micã, buzele subþiri, bãrbia ascuþitã, urechile potrivite drepte. Semne par-
ticulare: poartã în permanenþã ochelari, fiind miop. 
Îmbrãcat în palton bleumarin, pe cap poartã pãlãrie, iarna cãciulã neagrã,
mai poartã ºi scurtã cu blanã neagrã la guler; vara poartã haine de culoare
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deschisã, iar iarna negre cu dungi ºi bleumarin închis cu dungi, în picioare
pantofi negri sau maro.

Inspector Regional de Poliþie ªeful Serviciului
[indescifrabil] [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.71)

292
[noiembrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnaþii locuitori din oraºul Zimnicea, cu cel mai mare respect venim
a vã aduce cãlduroasa rugãminte de faþã: 

Din vremurile îndepãrtate de moºii ºi strãmoºii noºtri daci, ne-am dus traiul
vieþii noastre laolaltã cu ceilalþi cetãþeni din care s-a zãmislit neamul românesc,
care laolaltã cu romanii aduºi de marile luptãtor împãratul Traian în Dacia au
format poporul daco-roman. 

Încã de pe atunci, ca ºi în timpul de faþã, viaþa noastrã a fost legatã de viaþa
celorlalþi urmaºi ai daco-romanilor, adicã poporul românesc.

Prin meseria noastrã de strungari ºi tãietori de lemne noi nu am încetat nici-
când sã ne coborâm cu rodul meseriei noastre sã-l punem în serviciile gospodã-
riilor din cãtunele cele mai josnice, comunele rurale, urbane etc. 

Începând de la covãþica de pus sare, fuse, linguri, scaune zise rudãreºti, târ-
coale, juguri, tânjali, policioare ºi multe alte obiecte de mare servicii pe lângã
gospodãriile þãrãneºti, toate acestea, cum ºi copãile mici ºi albiile de spãlat
rufe, stau veºnic în casele gospodãreºti, curþile boiereºti ºi bordeiele cele mai
josnice. 

Toate aceste obiecte de mare însemnãtate stau martore ºi dovezile cele mai
întemeiate, cãci noi, rudarii, urmaºii strãmoºilor noºtri daci, nu am încetat nici
o minutã de a munci din zori ºi pânã-n searã contribuind cu rodul muncii noas-
tre pe lângã gospodãriile þãrãneºti. 

Domnule Mareºal, de la o viaþã paºnicã ºi de dorit, sorþi de rãzboi ºi de rãs-
triºte au fost aruncaþi peste scumpa noastrã Patrie. Odatã intratã în rãzboi, bu-
curia pãcii ºi mersurile normale ºi-au schimbat busola ºi ºi-au luat diferite
întorsãturi faþã de cerinþele ºi nevoile patriei. O parte din rudele ºi rubedeniile
noastre nevoile de þarã au cerut sã fie trimise pentru colonizare în Transnistria. 

Domnule Mareºal, având în vedere trecutul vieþii noastre de oameni munci-
tori, supuºi ºi paºnici, dacã nu se ºtirbeºte cu nimic marile interese ale neamu-
lui nostru, cu cea mai cãlduroasã rugãminte vã rugãm sã binevoiþi a aproba ca
cei ce sunt duºi dintre noi sã se reîntoarcã la locul lor, Zimnicia-Teleorman. 

Aceastã rugãminte ce vã aducem noi este ºi dorinþa lor trimisã nouã printr-o
telegramã din Oceacov. Ei ne roagã cu toatã cãldura lor sufleteascã sã stãruim
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ca sã li se aprobe a se reîntoarce în locurile unde s-au nãscut ºi au fost deprinºi
sã vieþuiascã, unde le-au rãmas prietenii ºi cei mai apropiaþi ai lor. 

Ei au fost trimiºi în Transnistria ca sã li [se] creeze o viaþã mai bunã, o situ-
aþie materialã tot asemenea, cã sã-ºi aibã (o viaþã mai bunã) casele ºi pãmântul
lor. Dar aceºti rudari, urmaºi ai îndepãrtaþilor strãbuni daci, sunt învãþaþi cu
viaþa de pãdure, sã asculte freamãtul frunzelor, sã trãiascã laolaltã cu agricul-
torii de la sate, cu cei de la oraºe, cãrora sã le vie în vânzare cu sculele lucrate
de ei, albii de spãlat, copãi, juguri, gãvane, fuse, târcoale etc, ai cãror înlocuitori
pare cã nu sunt veniþi pânã azi. 

Domnule Mareºal, alãturat cu plângerea noastrã ºi a prietenilor noºtri ºi
rubedenii trimiºi pentru colonizare se alãturã iscãliturile locuitorilor zimniceni
din jud. Teleorman, care ca ºi noi îºi exprimã dorinþa de a se întoarce cei dragi
ai noºtri trimiºi pentru colonizare. 

Domnule Mareºal, atât noi cei de aici rãmaºi, cât ºi rudele noastre ºi prie-
tenii noºtri trimiºi pentru colonizare, rugãm Bunul Dumnezeu sã aibã de grijã
purtându-vã de grijã, purtându-vã de plinã sãnãtate ºi sã vã dea putinþa de a
duce neamul nostru la Patria de biruinþã ºi fericire. 

Pe duºmanii neamului nostru sã-i înfrângã ºi sã-i umileascã el, cãci cunoaºte
nedreptatea ce i-a fost aruncatã în cale. 

Sperând cãci glasul plângeri noastre va fi ascultat, vã dorim domnie lungã
recunoscutã de izbândã. 

Cu respect,
Marin Ciocan, Petre Ciocan, Ion Nicolae, Pavel Nicolae, Tudor Frunzã, Ion
Cãlin, Ion Ciplitore, Stan Costantin, Constantin Soare, Marin Barbu, Tudor
Andrei, Stan Guºatu, Gheorghe Frunzã, Florea Nicolae, Florea Moþoc

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.118)

293
[noiembrie 1942]

Excelenþei Sale,
Domnului Guvernator al Transnistriei – Odessa

Subsemnatul, Dumitru Alexandru, domiciliat în Bacãu, str. Basarabia no.
48, actualmente mobilizat în gradul de soldat, ctg. 1936, la Comisia de Capturi
Odessa.

Cu profund respect vin a vã ruga sã binevoiþi a aproba ca familia mea, com-
pusã din nevastã ºi doi copii, care au fost evacuaþi din þarã fiind þigani, sã fie
evacuatã înapoi în þarã. Nu ºtiu pe ce motiv a fost evacuatã familia mea, deoa-
rece sunt un om paºnic, de meserie sobar, nu sunt þigan nomad ºi sunt con-
centrat consecutiv din anul 1939, fãcându-mi datoria faþã de þarã ca fiecare
ostaº, ºi voi fi ºi mai departe tot ostaº.
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Solicit aceasta ca recompensã pentru cã mi-am fãcut datoria de ostaº ºi nu
ca þigan nomad.

În speranþa cã cererea mea va fi rezolvatã în mod favorabil, primiþi vã rog
d-le Guvernator asigurarea deosebitei mele stime ce v-o pãstrez.

Cu stimã
Dumitru Alexandru

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.16)

294
Inspectoratul Regional de Poliþie Mureº, Alba Iulia
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 42.717-S/3 decembrie 1942 Personal. Confidenþial

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Dir. Pol. de Sig. Bucureºti

Am onoare a vã raporta urmãtoarele:
Am fost informaþi cã în urma evacuãrilor de þigani fãcute în Transnistria s-a

dat loc la diferite comentarii în rândurile celor rãmaºi, spunând cã au fost
deportaþi fãrã motive serioase, cã în timp ce unii bãrbaþi-þigani îºi fac datoria
pe câmpul de bãtaie, unde sunt mobilizaþi, cei de acasã au fost ridicaþi ºi des-
pãrþiþi de locurile unde s-au nãscut, crescut ºi înfrãþit cu glia ºi trimiºi în
Transnistria.

Asemenea comentarii se fac mai ales în Alba Iulia, unde existã un cartier
populat numai cu þigani ºi tot din cercurile acestora s-a zvonit cã un þigan cu
numele Codrea din Sibiu ar fi spus, cu ocazia trimiterilor de þigani din Sibiu
în Transnistria, cã dacã statul îi obligã ºi pe ei sã facã armatã, sã se bucure ºi
ei ca ºi ceilalþi de drepturi în Þara Româneascã.

Se mai zvoneºte cã unii þigani mai înstãriþi ar fi deciºi sã-ºi vândã averile
ºi sã plece în Ungaria, unde cred cã vor fi primiþi ºi trataþi mai bine. 

Faþã cu asemenea zvonuri, am fãcut verificãri ºi în regiune, iar drept rezul-
tat s-a constatat urmãtoarele: 

Þiganul Iancu Anghel, muzicant din Alba Iulia, care în urma aprobãrii
ministerului a fost în Transnistria spre a-ºi aduce familia, a adus vestea la cei
din þarã cã acolo nu li se dã hranã ºi nici locuinþe, fiind expuºi foametei ºi ge-
rului ºi cã pânã la primãvarã nici unul din þigani nu va mai rãmâne în viaþã,
fapt care a provocat ºi mai mare indignare în rândurile celor care au rude trimi-
se în Transnistria.

În sectorul Sibiu se observã aceeaºi frãmântare între þigani ºi se ventileazã
ideea ca cei înstãriþi sã-ºi lichideze avutul ºi sã plece în Ungaria. Numitul
Codrea C. Petre, despre care vorbim mai sus, este de origine român, însã trã-
ieºte în concubinaj cu þiganca Pleºa Lotti, nãscutã Sándor, care a fost depor-
tatã. Ambii sunt cunoscuþi ca delincvenþi ordinari ºi au caziere la Chestura
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Poliþiei Sibiu sub nr. 11.988 ºi 1003/1941. Codrea Petru fiind infirm (ºchiop) a
fost scutit de serviciul militar.

În sectorul Deva starea de spirit a þiganilor, care era agitatã la început, s-a
mai liniºtit în ultimul timp, întrucât mãsurile de deportare au fost sistate pânã
la alte dispoziþii.

În sectorul Blaj în cercurile þiganilor acum este liniºte.
La Fãgãraº þiganii sunt destul de neliniºtiþi, spunând cã în timpul erei

maghiare ei erau asimilaþi cu românii ºi sufereau aceleaºi persecuþii din partea
ungurilor, iar acum când ei vorbesc limba românã, au aceeaºi religie ºi obi-
ceiuri, nu este bine cã sunt ºicanaþi ºi deportaþi. ªi la Fãgãraº circulã zvonul cã
cei mai înstãriþi ar avea intenþia sã plece în Ungaria.

În sectorul Sighiºoara ºi Turda starea de spirit a þiganilor este liniºtitã.
Raportãm cele de mai sus ºi vã rugãm a sã binevoiþi a dispune cele de cuviinþã.

Inspector de Poliþie ªeful Serv. de Sig.
Popovici Valeriu Stãnilã Ioan

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.89-90)

295
Poliþia oraºului Piteºti
Bir. Administrativ
Nr. 41.062/1942 decembrie 3

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei

La ordinul telegrafic nr. 48.800/1942, avem onoare a raporta urmãtoarele:
Þiganul Marin Bratu, cu domiciliul actual în Piteºti, strada Fundãtura Eliade

Rãdulescu nr. 4, a fost trecut împreunã cu familia sa compusã din ºase persoa-
ne pe tabelul de þiganii de pe raza acestui oraº care urmau a fi evacuaþi în Trans-
nistria. Aceasta pentru motivul cã numitul nu avea o profesiune precisã, fiind
muncitor manual, din care sã trãiascã ºi sã-ºi întreþinã familia.

La data de 12 septembrie 1942, când s-a efectuat ridicarea, îmbarcarea ºi
evacuarea þiganilor în Transnistria, numitul era lipsã din localitate, astfel cã a
fost evacuatã numai familia sa, iar numitul înapoindu-se dupã plecarea trenu-
lui a rãmas în localitate.

Þiganul Marin Bratu este în vârstã de 60 ani, munceºte cu ziua la motoarele
pentru tãiat lemne de mulþi ani. Avere mobilã nu are, de asemenea nici avere
imobilã, ºi pânã la evacuarea familiei sale în Transnistria era embaticar al
primãriei Piteºti; locuinþa ce ocupa a fost dãrâmatã, de aceasta, dupã evacuare.
Cazier la aceastã poliþie nu are nici numitul ºi nici membrii familiei sale.

Motivat de faptul cã numitul a rãmas în Piteºti, în împrejurãrile arãtate mai
sus, fiind astfel separat de familia sa, de faptul cã nici numitul ºi nici membrii
familiei sale nu au cazier la aceastã poliþie, cã membrii familiei sale, cu

504



excepþia unuia singur, sunt mari ºi deci pot munci ca sã-ºi câºtige existenþa,
avizul nostru este favorabil pentru revenirea în þarã a familiei sale.

ªeful Poliþiei
T. Damian

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.57)

296
Nr. 19.138-S/1942 decembrie 4                                                             Secret
Inspectoratul de Poliþie Constanþa

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
(Dir. Pol. de Siguranþã) Bucureºti

La ordinul d-vstrã nr. 40.033-S din 31 octombrie a.c. 
Am onoarea a vã raporta cã în urma cercetãrilor efectuate de Poliþia de Re-

ºedinþã Cãlãraºi, cu privire la cele arãtate de petiþionarul Gogu Ionescu din
Cãlãraºi în plângerea sa cãtre Domnul Mareºal Ion Antonescu, anexatã în copie
la ordinul d-vstrã de mai sus, s-au constatat urmãtoarele:

Þiganul Marin Ionescu zis Nicolae Dumitru D. Ion a fost evacuat în Trans-
nistria la cererea sa, întrucât soþia sa Maria Borduºan urma sã fie evacuatã ca
una care intra în condiþiunile ordinului Direcþiunei Generale a Poliþiei nr. 7880
din 18 mai 1942, neavând mijloace de existenþã, fiind nemobilizabili ºi decla-
rând cã înþelege sã-ºi urmeze de bunã voie soþia în Transnistria. 

Numitul este þigan ºi nu a avut nici un mijloc de existenþã în oraºul
Cãlãraºi. 

Marin Ionescu nu este fratele petiþionarului Gogu Ionescu, ci a fost crescut
de mama acestuia, încã de la vârsta de 3 sãptãmâni. Nu are carte de meºter
tinichigiu, ci a ajutat pe fratele sãu la lucrãrile tinichigeriei.  

Nici evacuatul ºi nici petiþionarul nu sunt proprietari de imobile – dupã
cum se aratã în petiþiune –, ci mama lor, anume Zamfira Dumitru Ion, are o ca-
sã de locuit în oraºul Cãlãraºi, care însã nu-i produce nici un venit. 

Avizul Poliþiei de Reºedinþã Cãlãraºi este nefavorabil de a fi retrimis la
domiciliul sãu din oraºul Cãlãraºi.

Inspector de Poliþie                                                       ªeful Serv. de Siguranþã
S. Strãtilescu                                                                         Petre Gheorghiu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.112)
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297
România
Inspectoratul Regional de Poliþie Chiºinãu
Serviciul Siguranþei
Nr. 29.593/1942 decembrie 4

Direcþiunea Generalã a Poliþiei. 
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã. Bucureºti

Avem onoare a raporta urmãtoarele:
Organele Comisariatului de Poliþie Reni, în noaptea de 16 noiembrie a.c., la

controlul fãcut trenului personal nr. 7060 ce venea din direcþia Tighina-Galaþi,
au gãsit fãrã nici un fel de acte ºi autorizaþie un numãr de cinci indivizi, cu
patru copii în etate pânã la 7 ani, care nu posedau asupra lor nici un act sau
autorizaþie.

Fiind conduºi la acel Comisariat, în urma cercetãrilor fãcute s-a stabilit cã
toþi sunt þigani ºi fac parte dintre cei care au fost internaþi în lagãrele din Trans-
nistria, de unde au fugit, ºi se numesc:

1. Bârleanu Radu, originar din comuna Drãgãneºti, jud. Teleorman, de ani
43, fiu al lui Grigore ºi Stanca, cãsãtorit cu copii, serviciul militar satisfã-
cut în Divizia de Dunãre, cu gradul de soldat, fost condamnat 15 zile pen-
tru lovire;
2. Drãgoi Iancu, originar din comuna Dãieºti, jud. Vâlcea, de ani 64, fiul lui
Stancu ºi Ilinca, vãduv, cu serviciul militar satisfãcut în Regimentul 2 Tul-
cea, fost condamnat la 2 ani închisoare, pentru lovire;
3. Pleºa Ion, originar din comuna Vãleni, jud. Vâlcea, de ani 50, muncitor,
fiul lui Petre ºi Maria, cãsãtorit,  cu un copil, cu serviciul militar satisfãcut
în Reg. 2 Dorobanþi;
4. Elena Florea Bala, originarã din comuna Vãleni, jud. Vâlcea, de ani 40,
fiica lui Ilie ºi Maria, cãsãtoritã, cu trei copii; 
5. Drãgoi Eva, originarã din comuna Dãeºti, jud. Vâlcea, de ani 30, fiica lui
Iancu ºi Gherghina, cãsãtoritã, cu trei copii.
Toþi cei de mai sus, împreunã cu actele dresate, au fost înaintaþi de Comi-

sariatul de Poliþie Reni la Legiunea de Jandarmi Ismail, pentru a fi trecuþi peste
Nistru.

Tot de cãtre organele Comisariatului Reni au fost gãsiþi în seara de 20 noiem-
brie a.c., în trenul Tighina-Galaþi, un grup de 33 þigani, între vârstele 2-60 ani.
Capii de familie se numesc Grancea, de 43 ani, cu 4 membri în familie; Ciurar
Gheorghe, de 35 ani, cu patru membri în familie; Ciurar Nicolae, de 50 ani, cu
trei membri în familie; Miluº Sava, de 49 ani, cu cinci membri în familie; Cãl-
dãraru Nicolae, cu patru membri în familie; Cãldãraru Maria, cu cinci membri
în familie; Uca Maria de 20 ani ºi Ludii Eva de 24 ani. Toþi aceºtia sunt originari
din Ardeal, din localitãþile: Dobârlov, jud. Braºov; Ocna Sibiului, Alamor, Slim-
nic ºi Avrig, jud. Sibiu; ºi Ciucea, jud. Cluj – refugiaþi la Târgoviºte.
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Susþin cã au fost ridicaþi din localitãþile menþionate mai sus ºi trimiºi în
Transnistria unde au fost plasaþi în localitatea Bradiovca, de unde s-a format
un grup cãrora li s-ar fi admis înapoierea la vechile lor domicilii, iar pe drum
s-au pierdut de ºeful lor, care avea autorizaþia de înapoiere. Neavând asupra lor
nici un fel de acte ºi susþinerile lor pãrând neverosimile, au fost opriþi provizo-
riu la Reni, cazaþi într-o casã liberã ºi puºi sub pazã, asigurându-li-se întreþi-
nerea prin Comitetul de Patronaj local.

Cerându-se telefonic relaþiuni de la Inspectoratul de Jandarmi Chiºinãu ºi
de la Inspectoratul de Jandarmi Tiraspol, ni s-a comunicat cã n-au nici o cu-
noºtinþã despre vreun grup de þigani cãrora li s-ar fi admis înapoierea în þarã ºi
dacã aceºti þigani n-au asupra lor dovezi individuale sã fie retrimiºi la Tiraspol,
pentru a fi plasaþi în localitãþile unde au fost evacuaþi.

Cu ordinul nostru telefonic nr. 29.593 din 30 noiembrie a.c., am ordonat
Poliþiei Ismail sã trimitã aceºti þigani prin Legiunea de Jandarmi Ismail la In-
spectoratul de Jandarmi Tiraspol.

Inspector Regional                                                            ªeful Serviciului Sig.
[Indescifrabil]                                                                           [Indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.104)

298
[înregistrat la 4 decembrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnatul, soldat Gheorghe M. Gheorghe, ctg. 1943, din Regimentul 23
Infanterie, Batalionul 4 Marº Chitila, actualmente militar activ, viu înaintea
Domniei Voastre cu lacrimi în ochi a vã aduce la cunoºtinþã urmãtoarele:

În luna august, autoritãþile poliþieneºti ºi jandarmeria localã din oraºul
Piteºti au ridicat un convoi de þigani, în care convoi au ridicat ºi pe tatãl meu
împreunã cu mama, anume Iustina D. Mihalache, ºi cu fiul ei Vasile Gheorghe,
recrutat pentru a fi încorporat cu ctg. 1944. 

Cum fratele meu urmeazã sã fie încorporat în cursul acestui an, pentru a-ºi
face datoria faþã de Þarã, Tron ºi Rege, dupã cum ºi eu doresc sã mi-o fac cu
credinþã, cu respect vã rog domnule ministru sã binevoiþi a aproba ca pãrinþii
mei, împreunã cu fratele meu Vasile Gheorghe, sã fie înapoiaþi din Transnistria
la gospodãria lor în oraºul Piteºti, judeþul Argeº, unde posedãm case proprii,
executând dãrile cãtre stat, conform legilor.

Recurg cu aceastã cerere înaintea domniei voastre, întrucât sunt rãmas fã-
rã nici un sprijin ºi gãsindu-mã în prezent militar nu are cine sã-mi îngrijeas-
cã casa ºi pãmântul, pentru care eu sunt gata sã-mi jertfesc chiar viaþa dacã
va fi cazul.

Cu încredere cã rugãmintea mea va fi satisfãcutã de cãtre domnia voastrã,
cu respect vã rog sã binevoiþi a aproba sã li se punã la dispoziþie mijloace de
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transport (foi de drum), din Transnistria la Piteºti, întrucât eu nu am posibili-
tatea sã-i transport.

Cu profund respect
Soldat Gheorghe M. Gheorghe 

D-sale, Domnului Ministru al Afacerilor Interne. Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.143)

299
Confidenþial

5 decembrie 1942
Domnule Director General,

La ordinul d-voastre no. 46.410-S din 25 noiembrie 1942, avem onoare a
raporta cã þiganca Margareta D. Alexandru, nãscutã Duduianu, în anul 1920,
este fiica lui Grigore ºi Elena Duduianu, care a fost trecut pe tabelele de þiganii
ce au fost evacuaþi din localitate la data de 13 septembrie 1942, în conformita-
te cu ordinul telegrafic no. 20.693 din 3 sept. 1942 al Inspectoratului Regional
de Poliþie Iaºi.

Susnumita, fiind cãsãtoritã cu Dumitru Alexandru, care la data când s-au
fãcut evacuãrile se gãsea pe frontul din Rãsãrit, a cerut sã-ºi urmeze pãrinþii în
Transnistria, dimpreunã cu cei doi copii, Emil ºi Nouricã, în care scop i s-a luat
o declaraþie a cãrei copie se anexeazã. Petiþionarul Dumitru Alexandru nu po-
sedã nici un fel de proprietate în localitate, dupã cum afirmã.

Asupra revenirii în localitate a soþiei sale ºi a celor doi copii, avizul nostru
este favorabil.

ªeful Poliþiei Bacãu                                                            ªeful Bir. de Siguranþã
[indescifrabil]                                                                            [indescifrabil]

D-sale, Domnului Director General al Poliþiei. Dir. Poliþiei de Siguranþã.
Bucureºti

[ANEXÃ]

Datã în faþa noastrã 10 septembrie 1942
ªeful Circ. a III-a Poliþie
Comisar  aj. Cavalaru Andrei

Declaraþie

Subsemnata, Margareta Dumitru Alexandru, de ani 22, casnicã, cãsãtoritã
cu Dumitru Alexandru, concentrat pe front la Serviciul de capturi telegrafice
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Odessa, având doi copii, Emil de 4 ani ºi Nouricã de 1 an, domiciliatã în Ba-
cãu, strada Basarabiei no. 48, declar urmãtoarele:

Doresc sã merg cu pãrinþii mei Grigore ºi Ileana Duduianu oriunde vor fi
evacuaþi. Îmi urmez pãrinþii împreunã cu copii mei, Emil de 4 ani ºi Nouricã
de 1 an, de bunãvoie ºi nu vreau sã rãmân în Bacãu singurã pânã va veni soþul
meu de pe front.

Declar, susþin ºi semnez propriu
Margareta Dumitru Alexandru

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.86-87)

300
Dare de Seamã

din 5 decembrie 1942.
Asupra serviciului executat în judeþul Oceacov
de la data de 19 noiembrie la 4 decembrie 1942

– Atât autoritãþile civile, cât ºi jandarmii se comportã bine cu populaþia
civilã.

– Preþurile de vânzare ale alimentelor de primã necesitate, precum ºi ordo-
nanþele ce s-au dat în acest sens, sunt cele arãtate în ultima dare de seamã a
subsemnatului din luna noiembrie a.c. Alte ordonanþe noi în acest sens nu au
apãrut. 

– Aliment raþionalizat este doar pâinea, dar ºi aceasta numai la oraº. Li se dã
câte 250 gr. pâine din fãinã de orz de persoanã. Locuitorii din comunele rurale
au pâine din cerealele ce li s-au dat ca cotã parte de cãtre colhozuri (obºti).

– Funcþionarii din judeþul Oceacov nu exercitã comerþ sub nici o formã. 
– Marca se comercializeazã pe piaþã de cãtre ostaºii care vin în þarã – mai

ales în Odessa ºi Tighina – la 25-30 lei. Dar afarã de aceºtia se mai ocupã cu
acest comerþ ºi o parte din populaþia civilã româneascã, care duce prin contra-
bandã mãrfuri în Transnistria ºi pe care le vând în mãrci. Neputând schimba
mãrcile în mod oficial, le vând acelora care au nevoie, la preþul de mai sus, ast-
fel cã tot realizeazã un câºtig destul de mare[1]. 

– Contrabandã de mãrfuri din ºi în Transnistria, aproape de toþi cãlãtorii
din tren, civili ºi militari. Se transportã: spirt, mãtãsuri, ciorapi, aþã, sodã caus-
ticã, sticle de lampã, þigãri etc. Dar în special invalizii se ocupã pe o scarã
întinsã cu astfel de transporturi. Sunt invalizi care nu se ocupã cu altceva – în
þarã – decât cu astfel de contrabandã.

În oraºul Oceacov se mai aduc diferite mãrfuri prin contrabandã de cãtre
marinarii germani. Astfel, în ziua de 29 noiembrie a.c., în bazar am vãzut când
un marinar german i-a vândut unei vânzãtoare din bazar 5 pacheþele de zahari-
nã a 100 pastile pachetul. Aceasta apoi la rândul ei le vindea populaþiei pe pre-
þul de 10 pastile la o marcã. De asemenea, am vãzut când un marinar german
i-a vândut unei alte vânzãtoare din bazar 4 perechi ciorapi bãrbãteºti.
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Comercianþii din Oceacov posedã pentru marfa din magazine facturi elibe-
rate de magazinele engrosiste din Odessa, adicã de unde au cumpãrat aceste
mãrfuri. Micii vânzãtori din bazar însã n-au astfel de facturi, spunând cã ei nu
cumpãrã marfa de la Odessa, ci de la alþi comercianþi, care ei la rândul lor aduc
marfa din Odessa ºi le-o vând apoi lor. Cei care aduc marfa de la Odessa au fac-
turi, deoarece trebuie sã treacã cu ea prin punctul de control Koblievo ºi dacã
n-au facturã riscã sã li se confiºte marfa, dar ei, cei care cumpãrã marfã de la
aceºti comercianþi, n-au astfel de facturi, ci doar autorizaþia de a exercita co-
merþul în bazar.

– Pe raza judeþului Oceacov sunt 10 ferme. Doar vreo trei din ele au directori
români, la celelalte tot personalul, în frunte cu directorul, sunt ucrainieni. Toatã
scriptologia se face în limba rusã. Fermele sunt administrate ºi controlate direct
de cãtre Guvernãmânt. Prefectul ºi pretorul n-au nici o atribuþie în administrarea
sau controlul lor. Guvernãmântul a numit ºi a trimis în Oceacov, acum câtva
timp, un director al fermelor, un oarecare Novodvorschi din Basarabia, care are
competenþã de control ºi îndrumare a tuturor fermelor din judeþ.

Dar ceea ce se petrece azi la ferme este o crimã. Astfel: la ferma Petrovschi
sunt neculese de pe câmp 400 ha porumb ºi 50 ha floarea soarelui, la ferma
ªuºtacovo 10 ha porumb ºi la ferma Reno 60 ha porumb. Tractoriºtii de la fer-
me sunt neplãtiþi din iulie a.c. Fermele nici pânã azi nu au justificat vânzarea
recoltei din acest an.

– În ceea ce priveºte starea de spirit a populaþiei din judeþul Oceacov, în
general aceasta este bunã (afarã de aceea a populaþiei din comunele de pe ma-
lul Bugului, unde au fost cazaþi þiganii) ºi s-au acomodat cu ocupaþia româ-
neascã, ba chiar – spun cã ei – o duc foarte bine faþã de regimul sovietic sau fa-
þã de ceilalþi conaþionali ai lor care trãiesc sub ocupaþia germanã (fãceau alu-
zie la ruºii de peste Bug). Acest lucru se adevereºte, cãci pânã ce locuitorii din
stânga Bugului – cei de sub administraþie germanã – n-au nici un fel de aliment
afarã de ceea ce li se distribuie raþionalizat, ucrainienii din Transnistria, dar
mai ales cei din judeþul Oceacov, au cereale de pot vinde ºi pe piaþã. De altfel,
pe piaþa din Oceacov, duminicã 29.XI.1942 a fost foarte multã fãinã de orz ºi
fãinã de porumb de vânzare. Se vindea cu 38 mãrci pudu (1 pud = 16 kg).

Aceasta însã nu se poate vedea în stânga Bugului.
– În ceea ce priveºte chestiunea evreilor de pe raza judeþului Oceacov, in-

formez cã în comuna Slivina a fost o colonie de evrei în numãr de 187, dar pe
ziua de 27.XI a.c. au fost evacuaþi în judeþul Golta, astfel cã în prezent pe raza
judeþului Oceacov nu se aflã stabilit nici un evreu.

– În ceea ce priveºte chestiunea þiganilor, informez cã rezultatul comisiu-
nilor ce au fost pentru verificarea lor este cã s-au întocmit tabele de toþi þiganii
pe categorii de la 1-13, ºi anume: 1. de invalizi, din rãzboiul 1916/18; 2. de cei
ce au luat parte în rãzboiul 1916/18; 3. vãduve din rãzboiul 1916/18 cu pensii;
4. vãduve din rãzboiul 1916/18 fãrã pensii; 5. familiile morþilor din rãzboiul
actual (soþii); 6. pãrinþii care au copii morþi în actualul rãzboi; 7. familiile mobi-
lizaþilor de rãzboi; 8. pãrinþii celor ce au luat parte în lupte în 1941/42; 9. cei ce
au luat parte în rãzboiul actual ºi se aflã demobilizaþi; 10. de familiile care au
ofiþeri ºi subofiþeri pe front; 11. de românii luaþi din eroare; 12. de þiganii ce nu
intrã în nici una din categoriile de mai sus ºi 13. de turcii luaþi din eroare. 
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În ziua de 28 noiembrie a.c. s-au trimis din þiganii aflaþi la cazãrmile Alexan-
drudar diferiþi meseriaºi, cu întreaga lor familie, pe la unele ferme din judeþ.
Astfel: la ferma Niceainoie s-au trimis 5 familii (1 ferar, 2 lemnari ºi 2 zidari); la
ferma M-ºal Antonescu s-au trimis  5 familii; la ferma Volciar s-au trimis 3 fa-
milii; la ferma Petrovschi s-au trimis 7 familii; la ferma Berezanschi s-au trimis
12 familii; la ferma Feodorovca s-au trimis 7 familii; la ferma Reno s-au trimis
4 familii. În total 43 familii. 

Pânã la data de 29 noiembrie 1942, þiganii în judeþul Oceacov erau plasaþi în
trei tabere: a. în comuna Kovaliovka, b. în comuna Balºoi-Karanika ºi c. cazãr-
mile Alexandrudar de pe raza postului de jand. Beicuºul Mare. Primele douã
tabere se aflã cazate în câte jumãtate din comuna respectivã, pe când ultimii
erau cazaþi în niºte cazãrmi pe marginea unui liman, la o distanþã de 8-10 km
de oraºul Oceacov.

Din cauza cã nu li s-au dat lemne sau alt combustibil pentru fierberea hra-
nei ºi încãlzit, þiganii – în decurs de 2 luni de când se aflã cazaþi în aceste ca-
zãrmi – au devastat aproape toatã partea lemnoasã a clãdirilor, ca uºi, ferestre,
acoperiº ºi zidurile interioare de paente ºi le-au pus pe foc. Ferestrele le-au
înfundat cu cãrãmidã.

Întrucât peste iarnã era imposibil ca þiganii sã fie þinuþi în aceste cazãrmi,
deoarece pe de o parte erau ameninþaþi ca sã se surpe pe ei acoperiºul din ca-
uza stricãciunilor ce le-au fãcut þiganii la partea lemnoasã, iar pe altã parte ar fi
murit cu toþii din cauza frigului, prin faptul cã sunt dezbrãcaþi într-un aºa hal
cã au ajuns de plâns, prefectul în unire cu comandantul de Legiune au ajuns la
hotãrârea ca þiganii de la Alexandrudar sã fie cazaþi prin comune. În acest sens
s-a evacuat câte o jumãtate din sat (mutându-se ucrainienii de aici în cealaltã
jumãtate de sat) din satele: Bogdanovca, Dimirovca, Kozirka, Katelina ºi Certo-
vata – toate pe malul Bugului sau aproape de acesta – ºi s-a început trimiterea
þiganilor în aceste localitãþi. Primul transport a început pe ziua de 29. XI, când
un numãr 300 de þigani au fost duºi cu cãruþele la Ancekrak pentru a fi depara-
zitaþi ºi apoi trimiºi mai departe spre comunele de mai sus. În felul acesta, pânã
pe ziua de 15 decembrie se va putea termina cu þiganii de la Alexandrudar, adi-
cã vor fi deparazitaþi ºi cazaþi în comunele respective. Dar þiganii sunt atât de
slãbiþi ºi pãtrunºi de frig cã mor pe drum în cãruþã. Astfel, în prima zi, din cei
300 au murit pe drum 4. Pe timpul cât au stat în cazãrmile de la Alexandrudar,
þiganii au trãit într-o mizerie de nedescris. Erau alimentaþi insuficient. Li se
dãdeau 400 gr. pâine pentru cei capabili a munci ºi câte 200 gr. pentru bãtrâni
ºi copii. Li se mai dãdeau puþini cartofi ºi foarte rar peºte sãrat, ºi acestea în can-
titãþi extrem de mici. Din cauza proastei alimentãri, unii þigani – ºi aceasta o for-
meazã majoritatea – au slãbit într-atât cã au ajuns numai schelete. Zilnic mu-
reau – mai ales în ultimul timp – câte 10-15 þigani. Erau plini de paraziþi. Vizi-
ta medicalã nu li se fãcea de loc iar medicamente nu aveau. Sunt goi, fãrã haine
pe ei, iar rufãria ºi încãlþãmintea le lipseºte de asemenea completamente. Sunt
femei a cãror corp (partea inferioarã) este gol în adevãratul sens al cuvântului.
Sãpun nu li s-a dat de când au venit, din care cauzã nu s-au spãlat nici ei ºi n-au
putut sã-ºi spele nici singura cãmaºã ce o au.

În general situaþia þiganilor este groaznicã ºi aproape de neînchipuit. Din
cauza mizeriei, mulþi dintre ei au ajuns niºte umbre ºi aproape sãlbateci.
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Aceastã stare a lor se datoreºte din cauza relei cazãri ºi alimentãri, precum ºi
a frigului. Din cauza foametei la care sunt supuºi, i-au speriat pe ucrainieni cu
furturile. Dacã în þarã unii þigani se þineau de furturi, o fãceau din obiºnuinþã,
pe când acolo ºi þiganul care în þarã era cinstit s-a pus pe furt, cãci foamea l-a
dus la acest gest ruºinos. 

Din cauza rãului tratament, pânã în ziua de 25 noiembrie a.c. au murit 309
þigani. Au fost gãsite cadavre de þigani pe ºoseaua Oceacov-Alexandrudar.
Aceºtia au murit de foame ºi de frig. 

Dar cã þiganii din cazãrmile Alexandrudar au fost cazaþi mai omeneºte prin
comunele arãtate mai sus, încã nu s-a rezolvat problema þigãneascã din judeþul
Oceacov. Li s-a ameliorat întrucâtva doar situaþia, fiind expuºi mai puþin frigu-
lui ºi cã au fost deparazitaþi. Dar dacã nu li se va da ºi lemne sau alt combus-
tibil, þiganii vor fi în stare sã facã din case ceea ce au fãcut din cazãrmi, niºte
locuinþe nelocuibile. ªi frigul o sã-i ducã ºi la aceasta, fãrã sã se gândeascã cã
rãul ºi-l agraveazã ºi cã pericolul de a muri de frig este mai mare. De aseme-
nea, dacã nu li se va da o alimentaþie mai omeneascã, asistenþã medicalã ºi me-
dicamente, precum ºi îmbrãcãminte la unii, mortalitatea þiganilor nu o sã sca-
dã, dar va creºte pe zi ce gerul va creºte ºi el. De asemenea vor intensifica fur-
turile de la ruºi. De altfel, populaþia bãºtinaºã este foarte revoltatã ºi starea de
spirit a acesteia este foarte scãzutã prin faptul cã au fost evacuaþi din casele lor
în timp de iarnã pentru ca aceste case sã fie date pe seama þiganilor pe care nu
pot sã-i sufere. 

Stând de vorbã cu þiganii de la Alexandrudar ºi cu cei de la Balºoi-Karani-
ka, toþi sunt nemulþumiþi prin faptul cã unii dintre ei, care au avut caziere, au
plecat în þarã cu forme în regulã (cazul þiganului Ion Bãlteanu din Craiova care,
ce este drept, are 7 proprietãþi în acel oraº, dar, zic ei, toate acestea ºi le-a câº-
tigat pe bani furaþi; de asemenea, un oarecare þigan poreclit Daulicã tot din
Craiova, care de asemenea are cazier, a plecat în þarã cu forme în regulã). Þiga-
nii zic: „domnule, plecã hoþii în þarã ºi de aici. Da. Cei ce au caziere pleacã în
þarã, deoarece alþi pungaºi care au rãmas în þarã de la început cautã sã-ºi sal-
veze complicii care din diferite motive n-au putut a se învârti de la început ca
sã nu mai vinã aici, pe când unii din noi care n-avem caziere ºi îndeplinim
toate condiþiunile sã rãmânem în þarã suntem þinuþi aici ca sã murim de foame,
sã suferim de frig ºi sã ne umplem de paraziþi”. „Mai bine ar pune mitraliera
în noi decât sã ne mai þinã în situaþia aceasta în care trãim”.

Îºi poate închipui oricine revolta de care sunt cuprinse cele 62 familii de
români luaþi din eroare drept þigani ºi þinuþi între aceºtia, precum ºi cele 6
familii de turci care de asemenea au fost luaþi din eroare ºi trãiesc cu þiganii în
mijlocul cãrora se aflã.

Þiganii din taberele Balºoi-Karanika ºi Kovaliovka urmeazã sã fie mai rãriþi
prin aceea cã vor fi cazaþi prin comunele vecine. Aceasta însã dupã ce se va
termina cu deparazitarea ºi cazarea þiganilor de la Alexandrudar.

Dar partea de nord a judeþului Oceacov – unde se aflã ºi tabãra Kovaliovka –
urmeazã sã fie anexatã judeþului Berezovka. În cazul cã în urma acestei anexãri
de teritoriu de la un judeþ la altul, þiganii din Kovaliovka vor fi evacuaþi (pen-
tru ca toþi þiganii sã rãmânã ºi pe mai departe numai în judeþul Oceacov ºi sã
nu fie ºi în judeþul Berezovka), acest fapt va întâmpina alte greutãþi autoritãþi-
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lor ºi noi nemulþumiri printre rândurile ucrainienilor, care ar urma a fi evacu-
aþi pentru ca în casele lor sã fie cazaþi þiganii. 

Informaþiuni sigure. 
Ag[ent] 29. 

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol.I, f.128-132)

[1] Deºi Transnistria era încredinþatã guvernului român spre administrare, statutul acesteia
nu era încã bine definit, o decizie finalã trebuind sã se ia la sfârºitul rãzboiului. De aceea,
singura monedã permisã oficial aici era marca germanã (R.K.K.S.).

301
Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
Nr. 20.145-S/7 decembrie 1942

Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Dir. Poliþiei de Siguranþã. Bucureºti

La ordinul dvs. nr. 47.077-S/1942, avem onoare a raporta urmãtoarele:
Prin raportul informativ nr. 16.571-S din 20 noiembrie 1942 al acestui In-

spectorat s-a raportat informaþiunea cã printre þiganii din Buzãu ºi Galaþi s-a
produs o mare neliniºte, în urma trimiterii în Transnistria a acelor þigani care
se încadrau în categoriile de evacuabili prevãzute de ordinele superioare. 

Aceastã stare de neliniºte s-a propagat între þigani de la om la om, lansând
ei singuri ºi colportând zvonul cã, aºa cum au fost trimiºi în Transnistria unii
dintre ei, vor mai fi trimiºi ºi alþii.

Pe de altã parte, rudele unora dintre cei ce au fost evacuaþi în Transnistria
au fãcut plângeri la forurile superioare, invocând motive cã acei evacuaþi nu
au nici un fel de vinã ºi cerând readucerea lor la vechiul domiciliu. 

În realitate însã, reclamaþiile care au fost fãcute sunt neîntemeiate ºi în
cazul þiganului Gheorghe Florea din Galaþi s-a raportat netemeinicia reclama-
þiunii sale cu raportul nostru nr. 18.633-S din 29 noiembrie 1942, pe care-l a-
nexãm alãturat în copie. 

Inspector Regional de Poliþie                                                  ªeful serviciului
[indescifrabil]                                                                           [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.149)
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302
[Înregistrat la 7 decembrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnatul, jandarm fruntaº Ion M. Nicolae, ctg. 1936, domiciliat în Pi-
teºti, strada Libertãþii nr. 3, cu supus respect aduc la înalta cunoºtinþã a Dom-
niei Voastre cã în timpul când eram concentrat mi s-a ridicat de la domiciliu
soþia mea Constanþa Ion M. Nicolae, cu 4 copii, pe mama mea Maria Ion M.
Nicolae, pe tata Dumitru M. Gh., care a murit în Transnistria, pe fratele meu
Nicolae V. Ion ºi sora mea Lenuþa Maria Ion M. Nicolae, iar eu când am venit
din concentrare am gãsit pustiu întreaga mea familie iar astãzi mã vãd fãrã nici
un ajutor pe drumuri. 

Domnule Ministru, întreaga mea familie nu are nici un fel de cazier ºi ne bu-
curãm de o onorabilitate recunoscutã în societate ºi în populaþia piteºteanã unde
ne-am purtat cuviincios cu toatã lumea unde am trãit numai din muncã cinstitã. 

Vã rog cu lacrimi în ochi sã aprobaþi Domnule Ministru ca sã pot sã mã
transport în Oceacov-Transnistria, cazarma Alexandrudar, unde se gãseºte în-
treaga mea familie ºi sã-i pot aduce la cãminul nostru unde avem casã proprie-
tate ºi tatãl meu este de meserie fierar ºi care astãzi populaþia piteºteanã este
în suferinþã de meseriaºi fierari. 

Primiþi vã rog Domnule Ministru asigurarea deosebitului meu respect. 
Cu supus respect, Ion M. Nicolae

D-sale, Domnului Ministru al Afacerilor Interne. Bucureºti

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.215)

303
Subinspector de poliþie C. Dumitrescu
7 decembrie 1942

Referat 

Domnule Inspector,

Coform ordinului nr. 28.440-S din 2 septembrie 1942, de a se trimite în
Transnistria þiganii care nu au un domiciliu fixat sau mijloace sigure de trai,
precum ºi cei care sunt recidiviºti în fapte ce pun în joc liniºtea publicã,
Chestura Poliþiei Alba Iulia a propus pentru trimiterea în Transnistria, pe lângã
alþi þigani, ºi pe familia þiganului reclamant, pe tatãl sãu vitreg, anume Stoica
Samuilã de 57 ani, soþia sa Ana de 55 ani, copiii Ioan ºi Petre gemeni, de 22
ani, Maria, Constantin ºi Livia, copii între 15-20 ani, precum ºi femeia Stoica
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Ana, rudã mai îndepãrtatã. Printr-o petiþie adresatã d-lui Ministru al Afacerilor
Interne, fiul vitreg al lui Samoilã Stoica, anume Adam Nicolae, a reclamat cã
pe nedrept i s-a trimis familia în Transnistria, motivând reclamaþia sa pe fap-
tul cã are un frate pe front ºi însuºi el ar fi fost pe front, cerând sã se dispunã
readucerea în Alba Iulia a familiei trimisã în Transnistria.

Cerându-se relaþiuni Chesturii de Poliþie Alba Iulia, cãtre Legiunea de Jan-
darmi, asupra motivelor trimiterii acestor þigani în Transnistria, Chestura cu
adresa nr. 8735 din 13 noiembrie 1942 motiveazã cã „Numiþii þigani nu fãceau
parte din cei neevacuabili” lãsând la  apreciere chestiunea retrimiterei în Alba
Iulia a þiganilor.

Legiunea de Jandarmi Alba Iulia, înaintând raportul Chesturii de Poliþie
Alba Iulia Ministerului Afacerilor Interne, d-l ministru subsecretar de stat a
pus pe acest raport rezoluþia de a se cerceta „dacã þiganii de care se reclamã
trebuiau sã fie trimiºi în Transnistria, sau nu trebuiau, ºi dacã nu trebuiau
trimiºi, pentru ce i-a trimis Poliþia?”

Direcþiunea Generalã a Poliþiei, prin ordinul nr. 46.844-S din 2 decembrie
1942 trimite actele spre cercetare acestui Inspectorat. Procedând la cercetarea
celor reclamate, am dispus chemarea înaintea noastrã a reclamantului, þiganul
Adam Nicolae, care ne-a dat o declaraþie prin care îºi susþine în totul recla-
maþia fãcutã. Am chemat la oficiul nostru pe comisarul Georgescu Anton de la
Chestura Poliþiei Alba Iulia, comisar care s-a ocupat îndeaproape cu chestiu-
nea þiganilor la Alba Iulia ºi care ne-a dat de asemenea o declaraþie, care s-a vi-
zat de noi ºi s-a ataºat la procesul-verbal încheiat.

Din cele constatate în dosarul cu actele întocmite în cauzã, credem cã
organele Chesturii de Poliþie Alba Iulia nu au procedat ilegal, ci în conformi-
tate cu ordinele primite, în ceea ce priveºte trimiterea þiganilor în Transnistria.
Chiar dacã familia trimisã în Transnistria a avut pe cineva mobilizat, faþã de
instrucþiunile precise primite de Chesturã, alegaþiunea reclamantului nu poate
fi luatã în considerare. 

Într-adevãr, prin nota telefonicã nr. 385 din 11 sept. 1942, Legiunea de Jan-
darmi Alba Iulia comunicã Chesturii de Pol. Alba Iulia cã „în conformitate cu
ordinul Inspectoratului de Jandarmi nr. 720/1942, nu vor fi evacuate familiile
din sânul cãrora sunt membri concentraþi, mobilizaþi, sub arme sau rãniþi. 

Dar în aceeaºi zi, cu nota telefonicã nr. 386, se transmite un nou ordin al
Inspectoratului, cu nr. 701, prin care se „anuleazã ordinul telefonic nr. 385”.
Notele se anexeazã în copie la prezentul referat. 

Faþã de aceastã situaþie, Chestura Poliþiei Alba Iulia nu mai era þinutã sã
aprecieze dacã cei trimiºi în Transnistria au sau nu pe cineva pe front, sau mo-
bilizat sau rãnit.

Faptul cã þiganii trimiºi nu aveau o meserie precisã, ceva mai mult, din
declaraþia comisarului Georgescu Anton reieºind cã erau chiar firi turbulente,
credem cã trimiterea lor intrã în cadrul dispoziþiunilor ordinelor Ministerului
Afacerilor Interne. Dar ordinul Direcþiunii Generale a Poliþiei nr. 46.944-S din
2 decembrie 1942 precizeazã cã „din raportul Chesturei Poliþiei Alba Iulia re-
zultã cã þiganii nu erau evacuabili; or, raportul în cauzã prevede textual:
„Nefãcând parte din cei neevacuabili”, ceea ce denotã cã însuºi Chestura, prin
raportul nr. 8735 din 13 nov. 1942, a afirmat cã þiganii erau evacuabilii.
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Faþã de aceste constatãri, opiniem cã organele Chesturei de Poliþie Alba Iu-
lia s-au conformat ordinelor primite; în ceea ce priveºte cererea reclamantului
de reîntoarcere a þiganilor din Transnistria, chestiunea rãmâne la aprecierea
organelor superioare.

Subinspector de Poliþie
C. Dumitrescu

[ANEXA 1]

Declaraþiune

Subsemnatul Adam Nicolae, domiciliat în Alba Iulia, strada Lumea Nouã
nr. 72, de profesiune ºofer, de religiune greco-catolicã, cãsãtorit, fãrã copii, la
cele întrebate declar urmãtoarele:

Am înaintat cerere la Ministerul Afacerilor Interne, prin care am solicitat ca
sã fie retrimiºi la Alba Iulia urmãtorii membri ai familiei mele, ºi anume: 1. Stoi-
ca Samuilã tatã; 2. Stoica Ana n. Adam, mama; 3. Stoica Ioan frate; 4. Stoica
Petru frate; 5. Stoica Constantin frate; 6. Stoica Maria sorã; 7. Stoica Livia sorã.

Subsemnatul, în anul 1941 am fost concentrat în calitate de ºofer ºi am ple-
cat cu automobilul ducând pe dl. dr. Purjiu, medic cãpitan, cu care am trans-
portat rãniþi de pe front. 

Mai am un frate cu numele de Iov Samuilã, care este caporal în armatã, a
luat parte la luptele pentru recucerirea Basarabiei ºi Bucovinei, ºi este decorat
cu „Bãrbãþie ºi Credinþã” ºi care actualmente se aflã în Alba Iulia în concediu
de una lunã de zile. Tatãl meu, Stoica Samuilã, poseda în Alba Iulia pe strada
Lumea Nouã la nr. 71 ºi 72 douã case proprietatea lui, a fost hamal la gara auto-
buzelor C.F.R. din Alba Iulia, unde câºtiga câte 200-300 lei pe zi, din care îºi
putea întreþine familia în condiþiuni normale, nefiind avizat la nici un ajutor
din partea autoritãþilor.

Întrucât familia mea îºi poate crea aceeaºi situaþie pe care a avut-o la evacu-
area în Transnistria, rog încã o datã insistent ca sã fie readuºi la Alba Iulia, eu
obligându-mã a-i întreþine ºi ajuta ca sã nu fie o povarã pentru autoritãþi.

Aceasta îmi este declaraþiunea pe care o susþin ºi semnez cu mâna proprie.

Alba Iulia, la 5 decembrie 1942
Adam Nicolae
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[ANEXA 2]

5 decembrie 1942
Datã în faþa noastrã spre neschimbare. 
Subinspector dr. C. Dumitrescu

Declaraþie

Subsemnatul Georgescu Anton, comisar la Chestura Poliþiei Municipiului
Alba Iulia, la ordinul dvs. privitor la þiganii evacuaþi în Transnistria, declar
urmãtoarele:

Situaþia þiganilor din Alba Iulia în cursul lunii mai, din cercetãrile fãcute
de noi, s-au constatat urmãtoarele:

1. Sub raportul comportãrii lor în societate.
În majoritatea þiganilor, minori sau majori, se ocupau cu meseria de hamali

ocazionali. Cu prilejul târgurilor sau la staþia autobuzelor, când nu erau retribu-
iþi de persoanele strãine de localitate cu sumele pe care le cereau, atunci azvâr-
leau banii pe jos ca semn de protest, punând acele persoane în situaþia de a le
da cât cer, numai pentru a nu se face de ruºine.

Prilejul de scandaluri, þiganii îl avea numai în piaþa din centrul oraºului,
unde prin cuvinte triviale ºi gesturi lipsite de bun simþ le dau loc la scene care
se terminau la Oficiul Chesturii, fiind ambele pãrþi date în judecatã. Aceastã
mãsurã a trimiterii lor în judecatã nu îi jena cu nimic, fiind puºi la adãpostul
unor apãrãtori care cãutau a-i absolvi de pedeapsã sau a le uºura pedeapsa,
comutându-se în bani.

Mulþi þigani nu cunoºteau nici cele mai elementare elemente ale bunei
purtãri. Am avut cazul unui þigan care îmbrãcat într-un costum sumar, cu cã-
maºã plesnitã în spate, se freca de zidul unei case în piaþa publicã, scuipând
foarte dezinteresat în vãzul publicului. 

În zilele de târguri, þigãncile ºi copii lor adunau din gunoaiele de zarzavaturi
rãmase, resturi de zarzavat pe care duceau acasã ºi din care se întreþineau.
Adunãrile zarzavaturilor din gunoaie le fãceau la îndemnul bãrbaþilor care nu
munceau, trimiþând femeia ºi copii sã adune ce poate de mâncare. În cazul când
nu erau târguri ºi nu aveau posibilitate sã gãseascã de mâncare, îºi trimiteau
copiii pe la casele oamenilor dupã mâncare sau dupã bani. 

2. Sub raportul moral
Au fost cazuri când soldaþi strãini de localitate, concentraþi sau veniþi sã-ºi

facã serviciul militar în garnizoanã, erau ademeniþi de þigãncile ce vindeau
fructe pe la curþile regimentelor, cã le pot procura femei pentru a avea cu aces-
tea raporturi sexuale. 

Aceste þigãnci aveau grijã cã dinainte sã aleagã soldaþii ce aveau asupra lor
bani. Aºa am avut cazul unui soldat care fiind ademenit cã poate avea rapor-
turi sexuale cu o þigancã, la locuinþa acesteia fiind îmbãtat, în momentul când
dormea i s-au sustras bani în sumã de 9000 lei, pe care îi avea ascunºi la picior,
fiind legaþi la indispensabil.
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În urma raziilor efectuate, s-au gãsit soldaþi din garnizoana localã ºi din alte
garnizoane dezertori ce se aflau la þigãncile ce profeseau prostituþia. S-a gãsit
soldat dezertor cu armã ºi efecte la o þigancã. Unii din soldaþi, la declaraþiile ce
li s-au luat, au afirmat cã nu au venit sã aibã raporturi ocazionale cu þigãncile,
ci au intenþii de a se cãsãtori cu ele. Cazuri nu am avut ca soldaþi sã se cãsã-
toreascã cu þigãnci.

S-au gãsit de asemeni persoane cu situaþie bunã din oraºul Alba Iulia care sã
fie gãsiþi cu ocazia descinderilor la þigãncile ce profeseau prostituþia clandestinã.

S-au gãsit fete mãritate ºi minore grupate în numãr de 5-6 în câte o casã, îm-
brãcate sumar, alta chiar goalã sub o plapumã. La interogãrile fãcute au declarat
cã au venit sã stea de vorbã. Realitatea faptului era cã profeseau prostituþia. 

Unii din þigani înscenau ºantajuri în cazuri când diferite persoane au avut
raporturi sexuale cu soþia lor sau una din fiice. Realitatea era cã persoanele care
nu îi cunoºteau erau ademenite de a avea raporturi sexuale, dupã care erau puºi
în situaþia cã dacã nu dau diferite sume de bani îi reclamã sau îi face de râs.

3. Din punct de vedere al locuinþelor
Þiganii evacuaþi aveau locuinþe insalubre cu mobilier sumar. În unele case

mobilierul nici nu exista, toþi membrii familiei dormind pe paie. În casã, copii
îºi fãceau necesitãþile, mamele ºi mai mult bãrbaþii neglijându-ºi copii, în
jocuri de cãrþi sau concubinaj cu alte femei.

4. Din punct de vedere al meseriilor
Din þiganii evacuaþi, unii erau cãrãmidari, alþii fierari, alþii lãutari, sau fãrã

profesie. Nici unul nu avea o profesie permanentã în meseria ce poseda. Cãrã-
midarii, meserie de anotimp, dacã puteau sã aibã ocazia ca se înºele pe cineva,
îi înºelau luându-le bani, dupã care plecau, angajându-se în altã parte. Aceste
fapte le sãvârºeau în alte localitãþi, fiind daþi în urmãrire pentru înºelãciune.
Lãutarii erau numai cu numele, fiindcã un repertor muzical nu-l cunoºteau,
cântând diferite arii naþionale la ocaziuni. Restul timpului trãiau din fonduri
dubioase.

Þiganii se împrumuteau între ei cu bani ºi se legau pe diferite jurãminte ca
sã nu spunã provenienþa banilor, care în majoritatea cazurilor erau procuraþi
pe cãi ilegale. 

Þiganii evacuaþi nu erau în cadrul unor industrii unde sã munceascã ca ori-
care muncitor în mod permanent ºi de unde puteau avea un viitor asigurat. Ei
lucrau ocazional ºi de câte ori puteau se speculeze lumea, fãceau aceasta.
Mulþi cetãþeni ai oraºului ajunseserã sã nici nu mai aducã cazul la cunoºtinþa
poliþiei.

5. Din punct de vedere al justiþiei 
Între þiganii din oraºul nostru era o legãturã permanentã convenþionalã, cã

în cazul când unii din ei sunt cercetaþi de poliþie, atunci ceilalþi sã le sarã ime-
diat în ajutor, punându-se martori mincinoºi sau sã creeze alibi, fapt ce îngre-
una cu mult lucrãrile de cercetare ºi uneori chiar denaturau elementele in-
fracþiunii.
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În cazul când ei erau trimiºi în justiþie cu diferite fapte sãvârºite, erau capa-
bili sã sacrifice sume importante de bani pe care le dãdeau avocaþilor pentru a
fi puºi în libertate. Astfel a fost cazul unui avocat din Alba Iulia, care în mod
sfidãtor ne-a arãtat personal suma de 5000 lei, pe care o primise de la un þigan
înaintat Parchetului ºi pe care îl scãpase. Menþionez cã la percheziþia corporalã
ce am fãcut acelui þigan nu gãsisem aceastã sumã ºi îl ºtiam cã nu putea avea
atâþia bani pentru a suporta un onorariu atât de mare. 

6. Din punct de vedere al angajãrilor
În cursul verii, primãria din localitate a fãcut apel la mânã de lucru, de care

se simþea foarte mare nevoie atât la curãþatul strãzilor, cât ºi la serviciul salu-
britãþii. Nici unul din þigani nu s-a angajat, preferând a face servicii ocazionale,
din care nu puteau avea o existenþã precisã ºi permanentã. Minorii nu erau tri-
miºi de pãrinþii lor pentru a îmbrãþiºa o meserie, ci preferau sã adopte acelaºi
sistem ca ºi pãrinþii, de a vagabonda prin oraº. Femeile refuzã angajãrile ca ser-
vitoare, sau în cazul când se angajau fãceau aceasta numai cu interesul de a fura
alimente de la stãpâni. Fetele prefereau sã se prostitueze ºi renunþau la munca
cinstitã. 

7. Din punct de vedere al stãri civile
Faþã de puþine familii a þiganilor, toþi trãiau în concubinaj. La recensãmin-

tele fãcute s-au gãsit soþi ºi soþie care aveau câte un copil: tatãl avea un copil
cu altã femeie trecut la Oficiul Primãriei pe numele acelei femei; soþia avea de
asemenea un copil sau doi cu un alt bãrbat, trecuþi la Oficiul Primãriei pe nu-
mele acelui bãrbat. 

Din cãsãtoria lor rezultau alþi copii, pe care îi treceau pe numele lor în ca-
zul dacã erau cãsãtoriþi legitim. În aceastã situaþie, familia unui þigan se conto-
pea cu altã familie, iar în actuala situaþie invocã motive pe pretenþiuni amoroa-
se avute cândva, care pretenþiuni pânã la ocazia evacuãrii lor în Transnistria
nu a avut ocazia sã le arate. 

8. Din punct de vedere comparativ
Prin cele relatate mai sus, am arãtat situaþia realã din toate punctele de

vedere. Astãzi, dupã evacuarea acelor þigani, statul poate observa cu mulþu-
mire cã din punct de vedere moral, al muncii, al justiþiei, al angajãrilor, þiganii
rãmaºi au început sã se comporte în mod mulþumitor.

Reclamaþiile lor, cã trãiesc rãu în Transnistria, acestea sunt fãcute la îndem-
nul unor persoane asupra cãrora suntem în urmãrire, deoarece storc pe þiganii
rãmaºi de bani, ca sã-i aducã pe ceilalþi, astfel fãcând un venit permanent de
pe urma celor rãmaºi. 

La reclamaþiile celor rãniþi, concentraþi sau mobilizaþi pentru a li se înapoia
familiile lor, declar cã în baza notei telefonice nr. 386 al Legiunei de Jandarmi
Alba Iulia, înregistratã la Oficiul Chesturei cu nr. 14.102 din 11 septembrie
1942, anulându-se nota telefonicã nr. 385, prin care sã dãdea dreptul ca sã rã-
mânã pe loc familiile din sânul cãrora sunt membri concentraþi sau rãniþi, acele
reclamaþii nu sunt întemeiate, deoarece persoanele evacuate intrau în ordinul
cã nu aveau o situaþie materialã precisã ºi permanentã din care sã trãiascã.
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Privitor la numiþii Iancu Ioan, Iancu Mihai, Schamu Mihai, Moldovan Petru,
Iancu Traian, Stoica Nicolae, Bumbu Catrina, Tiru Rudi ºi Bumbu Dumitru,
declar cã numiþii au fost evacuaþi în Transnistria pentru considerentul cã nu a-
veau o situaþie materialã precisã ºi o existenþã asiguratã în mod permanent din
care sã trãiascã.

Asupra familiilor evacuate în Transnistria, dl. chestor Liviu Murgãu, dl. se-
cretar de Chesturã Gh. Bariþiu ºi subsemnatul, înainte de evacuare am fãcut o
verificare amãnunþitã din toate punctele de vedere menþionate în declaraþia de
mai sus, considerând cã þiganii evacuaþi intrau în prevederile ordinelor. 

Privitor la reclamaþia lui Adam Nicolae, prin care cere ca tatãl sãu Stoica
Samuilã, împreunã cu familia sa, sã fie readus din Transnistria, declar cã numi-
ta familie intra în prevederile ordinului, cã nu aveau o existenþã precisã ºi asi-
guratã din care sã trãiascã. Stoica Samuilã nu era în serviciul statului la C.F.R.,
adicã funcþionar public, ci îndeplinea funcþia de hamal ocazional, fiind prote-
jatul unui funcþionar de la Centrul de Autobuze din Alba Iulia.
Aceasta declar, susþin ºi semnez.

Georgescu Anton
Alba Iulia, la 5 decembrie 1942

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.155-164)

304
Inspectoratul General al Jandarmeriei         Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 48.407/9 decembrie 1942

Cãtre Domnul Colonel Ivaºcu Lucian

Pentru a se stabili cu certitudine situaþia þiganilor nenomazi evacuaþi în
Transnistria ºi pentru a se pune capãt nenumãratelor reclamaþii asupra evacuã-
rilor fãcute în mod neregulat ºi care de cele mai multe ori s-au constatat cã
sunt în totul neîntemeiate, 

Am hotãrât:
1. Sã se cerceteze prin trei comisiuni în zonele în care aceºti þigani se gã-
sesc astãzi, pentru a se stabili situaþia lor ºi dacã printre cei evacuaþi se gã-
sesc persoane ce prin eroare sau abuz au fost evacuate, contrar ºi peste dis-
poziþiile date de Ministerul Afacerilor Interne.
Aceste comisiuni se formeazã ºi lucreazã astfel:
Comisiunea 1. Colonel Ivaºcu[1] asistat de comandantul legiunii Oceacov
în zona Katurga (Alexandrovka).
Comisiunea 2. Colonel Moldoveanu C-tin asistat de un ofiþer superior de la
Inspectoratul Transnistria, în zona Karanika.
Comisiunea 3. Colonel Moldoveanu Sandu, asistat de un alt ofiþer de la
Inspectoratul Transnistrian în zona Kovaliovka.
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Localitãþile care intrã în zona de cercetare a fiecãrei comisiuni se vor sta-
bili precis de cãtre comandantul legiunii Oceacov, care cunoaºte situaþia
dislocãrii taberelor de þigani. În acest scop, înainte de a se trece la operaþi-
une, toate cele trei comisiuni vor lucra la Oceacov cu comandantul legiu-
nii, pentru a stabili detaliile de execuþie ºi normele unitare de lucru.
2 .. Comisiunile vor cerceta situaþia tuturor celor evacuaþi ºi preciza urmã-
toarele:

a. Care þigani aparþinând unuia din elementele armatei au fost evacuaþi
contrar ordinelor. Se va arãta numeric ºi numãrul membrilor familiei
(soþie, copii).
b. Care þigani invalizi derãzboi, din actualul rãzboi sau din rãzboiul din
1916-1918, au fost evacuaþi, arãtându-se de asemenea numãrul mem-
brilor familiei (soþie, copii).
c. Familiile þiganilor mobilizabili ce au fost evacuate neregulat, în lipsa
soþilor aflaþi pe front ori concentraþi, arãtându-se numãrul membrilor
din aceastã categorie. Se înþelege cã este vorba de familiile ale cãror so-
þii se gãsesc evacuate fãrã soþi, aceºtia gãsindu-se dupã cum am arãtat
pe front ori în zona interioarã concentraþi.
d. Care sunt pãrinþii evacuaþi (tatãl, mama) care au fii pe front sau sub
arme concentraþi. Se va arãta la aceastã categorie ºi numãrul celorlalþi
membri din familie minori.
e. Care sunt concubinele evacuate (care au copii) ale ostaºilor mobilizaþi
pe front sau concentraþi ce au fost totuºi evacuate.
f. Care sunt ºi dacã sunt români evacuaþi, fiind consideraþi din eroare
drept þigani, arãtându-se numãrul membrilor familiei acestora.
g. Care sunt þiganii evacuaþi care nu intrã în nici una din aceste catego-
rii, care cer însã repatrierea invocând motive demne de luat în seamã.
Se înþelege cã în aceastã categorie trebuie sã se aprecieze cu foarte mare
atenþiune seriozitatea ºi temeinicia motivelor invocate.

3. Pentru fiecare din categoriile arãtate mai sus se vor întocmi tabele nomi-
nale ºi numerice dupã modelele anexate (capul familiei nominal, iar numã-
rul membrilor de familie numeric).
4. Comisiunile vor lucra foarte circumspect în ce priveºte înscrierea în
aceste tabele ºi numai pe bazã de probe bine definite, adicã probe materia-
le, nu simple afirmaþii. Dacã (ºi desigur vor fi cazuri) unii þigani vor susþine
cã intrã într-una din categoriile de mai sus, dar nu pot proba, ei vor fi în-
scriºi într-un tabel separat anexat tabelului fiecãrei categorii indicate ante-
rior, pentru a se face cercetãri la domiciliul de origine.
5. Pentru orientarea dvs. asupra condiþiilor în care evacuarea trebuia sã se
execute de cãtre organele de poliþie ºi jandarmerie, se anexeazã în copie
ordinul Ministerului Afacerilor Interne no. 2383/1942, pe baza cãruia s-a
executat operaþiunea. Studiindu-l, veþi fi în mãsurã sã cunoaºteþi spiritul
care stã la baza acestuia ºi sã apreciaþi în cunoºtinþã de cauzã ºi deci mai
just erorile sau abuzurile.
6. Toþi ofiþerii desemnaþi a face parte din aceste comisiuni se vor gãsi la
Inspectoratul Jandarmi Odessa, în ziua de vineri 11 decembrie 1942, orele
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19, unde comisiunile se vor completa cu ofiþerii de la Inspectorat ºi de
unde vor pleca în scopul arãtat mai sus la Oceacov.
7. Tabelele încheiate de comisiuni se vor preda Inspectoratului General al
Jandarmeriei personal de cãtre preºedinþii respectivi ai comisiunilor, de
îndatã ce fiecare a terminat operaþiunea.

Odatã cu aceste tabele se va înainta ºi o dare de seamã în care veþi arãta con-
diþiile în care se gãsesc cazaþi ºi trãiesc aceºti þigani evacuaþi.

Inspector General al Jandarmeriei                                  ªeful Serv. Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu                                                           Colonel C. Tobescu

N.B. A se proceda cu atenþiune pentru ca în rândul þiganilor categoria stabili,
pentru care se executã operaþiunea, sã nu fie strecuraþi þigani nomazi, veniþi
din alte judeþe ale Transnistriei ºi a cãror evacuare s-a fãcut fãrã nici un fel de
excepþie (s-au evacuat ºi mobilizaþii ºi familiile lor).

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f.32-34)

[1] În timpul cercetãrilor efectuate de col. Lucian Ivaºcu – numit între timp prefect la
Oceacov – printre þigani, acesta s-a molipsit de tifos exantematic, murind la începutul lunii
ianuarie 1943.

305
Ministerul Afacerilor Interne
Cabinet Subsecretar de Stat Poliþie
Nr.  48.642 din 11 decembrie 1942

Cãtre Guvernãmântul Transnistria 

Am onoarea a vã face cunoscut urmãtoarele în legãturã cu evacuarea þiga-
nilor ce s-a efectuat în Transnistria:

În urma dispoziþiunilor Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, Ministerul Afa-
cerilor Interne a stabilit criteriile pe baza cãrora anumite categorii de þigani au
fost evacuate de pe întreg cuprinsul rural ºi urban al þãrii în Transnistria, urmând
ca acolo plasarea în zonã sã se facã prin îngrijirea ºi dupã indicaþiunile dvs.

Dupã efectuarea operaþiunii, s-au ivit nenumãrate reclamaþiuni, unele vi-
zând anumite erori ce s-au fãcut cu ocazia înscrierii ºi evacuãrilor, altele vizând
situaþia foarte grea din punct de vedere al plasãrii ºi mijloacelor lor de exis-
tenþã acolo. 

I. Pentru prima situaþie ºi pentru a se pune capãt reclamaþiunilor þiganilor
din categoria stabili, care în cele mai multe cazuri s-au dovedit neîntemeiate,
Ministerul Afacerilor Interne a luat mãsura ca prin trei comisiuni prezidate de
trei colonei de jandarmi, ofiþeri superiori de control, din Inspectoratul General
al Jandarmeriei, sã se cerceteze în judeþul Oceacov toate reclamaþiunile asupra
evacuãrilor executate de organele poliþiei ºi jandarmeriei, contrariu dispoziþi-
unilor date. 
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Pentru orientarea domniei voastre, alãturãm ordinul instrucþiune, dat comi-
siunilor. Þinem sã precizãm însã cã Inspectoratul General al Jandarmeriei a
fost informat cã în unele zone de evacuarea þiganilor au lucrat anterior unele
comisiuni (ofiþeri de jandarmi) probabil din ordinul Guvernãmântului ºi care
au întocmit tabele de urmãtoarele 13 categorii de þigani din categoria stabili. 

1. Invalizi din rãzboiul 1916-1918.
2. Cei care au luat parte la rãzboiul din 1916-1918.
3. Vãduve din rãzboiul 1916-1918, cu pensie.
4. Vãduve din rãzboiul 1916-1918, fãrã pensie.
5. Familiile morþilor din actualul rãzboi (soþii).
6. Pãrinþii care au copii morþi în actualul rãzboi.
7. Familiile mobilizaþilor de rãzboi.
8. Pãrinþii celor ce au luat parte în rãzboiul din 1941-1942.
9. Cei ce au luat parte în rãzboiul actual ºi se aflã demobilizaþi.
10. Familiile care au ofiþeri ºi subofiþeri pe front.
11. Românii luaþi din eroare drept þigani.
12. Þiganii care nu intrã în nici una din categoriile de mai sus.
13. Turcii luaþi din eroare.
Prin stabilirea acestor categorii s-a nãscut în rândurile acestora ideea cã toþi

cei înscriºi vor fi repatriaþi, ceea ce însã nu este posibil faþã de normele Preºe-
dinþiei Consiliului de Miniºtri, aplicatã de Ministerul Afacerilor Interne, prin
care s-a stabilit cã din cei consideraþi evacuabili pentru motive de ordine pub-
licã (condamnaþi sau în suspiciune poliþieneascã), nu sunt exceptaþi decât mo-
bilizabilii ºi mobilizaþii, ori concentraþii cu familiile lor. 

II. În ceea ce priveºte însã repartiþia ºi mijloacele de existenþã ale þiganilor
evacuaþi, suntem informaþi cã aºezarea þiganilor nenomazi numai în judeþul
Oceacov, ºi acolo numai în trei zone, ºi anume: Katurga, Karanika ºi Kovaliov-
ka, a creat acestora o situaþie disperatã, deoarece aºezarea în masã nu este co-
respunzãtoare mijloacelor de trai, hranã, cazare, îmbrãcãminte, mai ales acum
iarna, din aceastã cauzã majoritatea a ajuns într-o stare de mizerie fiziologicã,
fapt ce a dus la o mortalitate de proporþie foarte mare. Spre documentare se
alãturã o serie de fotografii scoase la faþa locului, din care se constatã mizeria
în care aceºtia mor de inaniþie ºi ger. 

Desigur cã plasarea a unui numãr de 13.000 þigani într-un numãr restrâns
de comune a creat aceastã situaþie ºi credem cã ar fi necesar ca pe cât posibil
aºezarea þiganilor sã se extindã ºi în alte judeþe, nu numai în Oceacov.

Plasarea în sate în numãr de maximum 100-200 familii noi credem cã ar
uºura mult situaþia. Credem de asemenea cã aceastã mãsurã nu ar împiedica
nici posibilitatea de supraveghere poliþieneascã ºi cã în acest mod ei ar putea
fi folosiþi ºi mai uºor la muncã.

Faþã de aceastã situaþie, vã rugãm sã binevoiþi a dispune a ni se comunica
hotãrârea dvs.

Ministerul Subsecretar de Stat
General de Corp de Armatã
C.Z. Vasiliu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.121-123).
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306
România  Confidenþial
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã                                                                
Nr. 50.918-S/17 decembrie 1942

Ministerului Afacerilor Interne
Subsecretariatul de Stat al Poliþiilor 

Am onoare a vã raporta cã în ziua de 10 decembrie 1942 a sosit în gara Si-
biu din Transnistria un vagon de marfã cu un numãr de 64 þigani, dintre cei
care au fost evacuaþi din Sibiu la data de 13 septembrie a.c.

Anterior au mai sosit în oraºul Sibiu alte douã familii de þigani tot dintre
cei evacuaþi în Transnistria. Toþi susþin cã au fost înapoiaþi în þarã de autoritã-
þile din Transnistria, cu autorizaþia Ministerului Afacerilor Interne.

Cum pânã în prezent nu am primit nici un ordin asupra revenirii acestor
þigani la locurile de unde au fost evacuaþi, vã rugãm sã binevoiþi a hotãrî dacã
se poate permite instalarea lor în oraºul Sibiu ºi în caz afirmativ sã ne daþi dis-
poziþiuni asupra bunurilor pe care aceºtia le-au avut în Sibiu ºi care au fost
predate comisiunii judeþene pentru administrarea bunurilor expropriate, pen-
dinte de Centrul Naþional de Românizare. 

Director General                                                                                 Director
[indescifrabil]                                                                            [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.204)

307
Comandamentul de Cãpetenie al Armatei                                             Confidenþial
Departamentul Guvernatorului Civil al Transnistriei

Decizia nr. 3149 [18 decembrie 1942]

Noi, Ion Antonescu, mareºal al României ºi comandant de cãpetenie al
armatei, prin profesor Gh. Alexianu, guvernator civil al Transnistriei[1]. 

Având în vedere raportul Inspectoratului de Jandarmi, înregistrat sub nr.
135.812/1942, prin care se cere a se lua mãsuri pentru întrebuinþarea la munci
a þiganilor plasaþi în Transnistria. Având în vedere referatul Direcþiei Muncii,
înregistrat sub nr. 136.937/1942, prin care se fac propuneri cu privire la modul
de întrebuinþare la lucru al acestora.

În virtutea deplinelor puteri acordate prin Decretul nr. 1 din 19 august 1941,
dat la Tighina[2]: 
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Decidem:
Art.1. Toþi þiganii aflãtori pe teritoriul Transnistriei vor fi aºezaþi în sate, în

grupuri de 150-350, dupã necesitãþi ºi posibilitãþi de utilizare la muncã, sub
conducerea unuia dintre ei, cu obligaþiunea de a presta munca ce li se impune,
fiind retribuiþi ca ºi muncitorii localnici. 

Art.2. Organele Jandarmeriei, împreunã cu birourile de muncã raionale, vor
proceda la înscrierea lor nominalã, pe profesiuni, iar Legiunile de Jandarmi,
împreunã cu Oficiile de Muncã Judeþene, vor centraliza datele înscrierii ºi vor
întocmi situaþii numerice pe judeþe. 

Art.3. Toþi þiganii muncitori calificaþi vor fi întrebuinþaþi potrivit meseriei
lor, în atelierele existente ºi în cele ce se vor înfiinþa. 

Art.4. Þiganii care nu vor fi întrebuinþaþi conform art. 3, vor fi constituiþi de
cãtre Prefecturile de Judeþ în echipe de lucru, sub supravegherea unuia dintre
ei. Aceste echipe de lucru vor fi utilizate: la munci agricole, la tãiatul ºi fasona-
tul lemnelor în pãduri, confecþionarea de obiecte din lemn brut (lopeþi, mãturi,
coºuri de nuiele, coveþi, linguri etc); strângerea pieilor, maþelor ºi pãrului, co-
lectarea metalelor neferoase, a fiarelor vechi, maculaturii, zdrenþelor ºi rezidu-
rilor de tot feluri, colectarea ºi curãþirea pufului ºi fulgilor etc. 

Art.5. Atelierele ºi echipele de lucru vor activa sub directiva pretorilor ºi
controlul prefecþilor. 

Art.6. Toþi þiganii în vârstã de la 12 ani la 60 ani, fãrã deosebire de sex, sunt
obligaþi sã munceascã în ateliere sau în echipele de lucru constituite. 

Art.7. Uneltele ºi maºinile necesare atelierelor se vor procura prin grija
Direcþiei Industriei ºi Direcþiei Comerþului. 

Art.8. Þiganilor, care în cadrul muncii astfel organizate vor da un randa-
ment superior celui normal, li se vor da premii egale cu 30% din valoarea sur-
plusului de muncã prestatã. 

Art.9. Conducãtorii grupelor în sate rãspund de prezenþa în localitate a þi-
ganilor de sub conducerea lor, iar supraveghetorii echipelor de lucru, de pre-
zenþa la muncã a celor din echipa respectivã. 

Art.10. Toþi acei þigani care vor pãrãsi localitatea în care li s-a fixat domicili-
ul, sau vor lipsi din aceastã localitate fãrã autorizaþia pretorului, în cursul raio-
nului sau a prefectului, în cuprinsul judeþului, precum ºi toþi aceia care vor lipsi
nemotivaþi de la lucru în atelierele sau echipele în care au fost repartizaþi, vor fi
sancþionaþi cu internarea în lagãrul de represalii ce va fi înfiinþat în fiecare judeþ.

Art.11. Direcþia Administraþiei, Direcþia Muncii ºi Inspectoratul de Jan-
darmi se însãrcineazã cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni. 

Guvernator                                                                            Directorul Muncii
Gh. Alexianu                                                                             Dr. Gh. Balcaº

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.119)

[1] Gh. Alexianu (1897-1946), profesor de drept constituþional comparat la Universitatea
din Cernãuþi. În timpul dictaturii regale a lui Carol II a ocupat funcþia de rezident regal al
þinutului Suceava (13 august 1938-1 februarie 1939) ºi al þinutului Bucegi (1 februarie
1939-6 septembrie 1940). La recomandarea lui I. Marinescu, ministrul Economiei Naþiona-
le, mareºalul Ion Antonescu l-a numit guvernator al Transnistriei. Dupã rãzboi, în urma
procesului din mai 1946 intentat guvernului Antonescu pentru „crime de rãzboi”, Tribu-
nalul Poporului l-a condamnat la moarte, sentinþa fiind adusã la îndeplinire în data de 1
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iunie 1946. Asupra activitãþii lui Gh. Alexianu, ca guvernator al Transnistriei, vezi cartea
fostului sãu director de cabinet, Olivian Verenca, Administraþia civilã românã în Transnis-
tria, 1941-1944, Bucureºti, Edit.Vremea, 2000.
[2] Decret ce prevedea Administrarea Civilã a Transnistriei ºi numirea lui Gh. Alexianu
ca guvernator (vezi Arhiva Ministerului de Externe Bucureºti, fond U.R.S.S., dos. 71,
vol.129, f.37).

308
No. 17.204/20.XII.1942
Legiunea Jandarmi Argeº

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
(Serv. Jandarmeriei)

Urmare la raportul nostru telefonic no. 2129 din 9 decembrie 1942 ºi la
ordinul dvs. telefonic no. 154.111 din 9 decembrie 1942, prin care am raportat
cã þiganii Ciobanu Gheorghe ºi Stãnculescu Gheorghe, cu membrii familiilor
lor din Piteºti, ºi þiganul Stan Niculae cu nepoata ºi nepotul sãu din Sibiu, au
plecat din Transnistria în þarã cu autorizaþii false.

Am onoare a raporta cã Legiunea Jandarmi Argeº a raportat cu raportul tele-
fonic de mai sus Inspectoratului General al Jandarmeriei, iar Inspectoratul cu
ordinul de mai sus a ordonat ca cei ce sunt mobilizabili sã fie plasaþi la domi-
ciliul lor, iar þiganul Stãnculescu Marin care nu este mobilizabil sã fie trimis
în Transnistria cu soþia sa. Legiunea, conform ordinului, a plasat la domiciliul
lor pe þiganii Ciobanu Gheorghe cu soþia sa ºi copilul, pe þiganca Zamfira
Stãnculescu cu fiica sa, al cãrui soþ este mobilizabil, iar pe þiganul Stan Nicu-
lae care este invalid, precum ºi pe nepoata ºi nepotul sãu, i-a plasat la Chestura
Sibiu pentru a fi plasaþi la domiciliile lor, pe þiganul Stãnculescu Gheorghe
care avea situaþia militarã neclarificatã l-a înaintat Cercului de Recrutare Ar-
geº, deoarece numitul þigan, ctg. 1922, a fost reformat, în anul 1939 chemat
pentru revizuire ºi neprezentat ºi apoi dat nesupus, poziþie în care se gãseºte
ºi în prezent, iar soþia sa a fost plasatã la domiciliul sãu prin poliþia oraºului
Piteºti.

Dosarul cu acte cu autorizaþiile false a fost înaintat de aceastã Legiune cu
raportul no. 1983 din 13 decembrie 1942 Inspectoratului Jandarmi Transnis-
tria pentru facerea cercetãrilor ºi descoperirea autorilor falsului. 

În prezent, Inspectoratul Jandarmi Transnistria, cu ordinul telegrafic no.
19.225 din 18 decembrie 1942, ne ordonã ºi face cunoscut cã autorizaþiile sunt
false ºi sã trimitem sub escortã sigurã pe þiganii Ciobanu Gheorghe, Stãnculescu
Gheorghe ºi Stan Ion, primii 2 fiind din Piteºti iar secundul din Sibiu.

Rugãm sã binevoiþi a ne ordona cine transferã pe aceºti þigani la Inspecto-
ratul Jandarmi Transnistria ºi cine le elibereazã foi de drum pentru transportul
lor, deoarece þigani sunt 2 din Piteºti, iar unul din oraºul Sibiu.

Comandantul Legiunii Jandarmi Argeº
Maior Valentin Niculescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.45)
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309
Inspectoratul G-ral al Jandarmeriei                      Comisiunea III. zona Covaliovca
Serviciul Jandarmeriei                                  Androtefca, V. Rusino, Jud. Berezovca

Colonel Moldoveanu Sandu
Secret Maior Ursuleanu Octav

Memoriu nr. 63 din 21 decembrie 1942

Asupra controlului ºi stabilirii situaþiei þiganilor nenomazi, evacuaþi în
Transnistria ºi stabiliþi în zona: Covaliovca, Androtefca-Varuºine, judeþul Bere-
zovca, fãcut în zilele de 12 la 19 decembrie 1942, conform ordinelor Inspecto-
ratului General al Jandarmeriei nr. 48.405 telefonic din 9.XII.1942 ºi nr. 48.407
secret din 9.XII.1942.

I. Stabilirea situaþiei
1. Este cea fãcutã prin tabelele a, b, c, d, e, f ºi g, pentru acei care au pose-

dat acte, ºi prin tabelele a.bis, b.bis, c.bis, d.bis, e.bis, f.bis ºi g.bis, pentru acei
care nu au avut acte sau au avut acte dar dubioase, sau indescifrabile din cauza
uzului.

2. Din studiul acestor tabele, se vede cã au fost evacuaþi contrar ordinelor
urmãtorii capi de familie ºi membrii, dupã cum urmeazã:

3. Pentru cei din tabelele a.bis, b.bis, c.bis, d.bis, e.bis, f.bis ºi g.bis urmeazã
de a se face o verificare amãnunþitã la autoritãþile în drept, cãci unele din afir-
maþiile acestora este posibil sã nu corespundã adevãrului.

4. Restul de þigani de la 5.100, câþi au fost stabiliþi în aceastã zonã, sunt par-
te care nu intrã în nici una din categoriile de mai sus, parte sunt morþi, iar parte
sunt fugiþi din lagãre. Printre cei care nu au fost clasaþi în nici una din cate-
goriile de mai sus, sunt parte din ei care au fãcut rãzboiul din 1916-1918 ºi ar
fi cred just sã fie ºi aceºtia repatriaþi.
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Cu ac teCu ac te FF ãrã acteãrã acte

Deta l i i  a supra  ca tegor i i lo r  s tab i l i t eDeta l i i  a supra  ca tegor i i lo r  s tab i l i t e
C a p iC a p i

f ami l i ef ami l i e M e m b r i iM e m b r i i T o t a lT o t a l
C a p iC a p i

f ami l i ef ami l i e M e m b r i iM e m b r i i T o t a lT o t a l

Categoria a. ºi a.bis. Cei care aparþin unuia
din elementele armatei.

165 794 959 234 978 1212

Categoria b. ºi b.bis. Invalizii din actualul
rãzboi ºi cei din rãzboiul 1916–1918.

4 13 17 8 32 40

Categoria c. ºi c.bis. Familiile celor
mobilizaþi sau concentraþi.

18 53 71 32 101 133

Categoria d. ºi d.bis. Pãrinþii (tata ºi mama)
care au copii pe front sau concentraþi.

47 196 243 133 480 613

Categoria e. ºi e.bis. Concubinele cu copii
ai celor mobilizaþi sau concentraþi.

12 45 57 26 91 117

Categoria f. ºi f.bis. Românii evacuaþi, fiind
consideraþi þigani.

6 21 27 5 12 17

Categoria g. ºi g.bis. Þigani care nu intrã în
categoriile de mai sus, dar cer repat- rierea
pe motive demne de luat în seamã.

33 91 124 89 339 428

Total 285 1213 1498 527 2033 2560



În tot timpul celor 5 zile de control ºi stabilirea situaþiei acestor þigani, am
avut în continu un du-te vino de þigani, prinºi prin judeþele Transnistriei ºi aduºi
aci, alþii plecaþi în satele vecine dupã hranã, iar alþii ocupaþi cu înmormântarea
celor din familie, astfel cã stabilirea situaþiei celor prezenþi s-a fãcut cu multe
greutãþi, iar þiganii fugiþi au rãmas necontrolaþi.

5. Este la fel de remarcat ºi faptul cã la 14-18 octombrie 1942, atunci când
aceºti þigani au fost aduºi de la fermele Pitilovea ºi Sastacova, pe raza postului
Covaliovca, nu au fost predaþi cu forme ºi câþi sunt, nici postului de jandarmi
ºi nici celor 2 primãrii, Covaliovca ºi Varuºina din raza acestui post, ºi nici
postul de jandarmi ºi nici primãriile nu au avut evidenþa acestor þigani, nici
nominalã ºi nici numericã, ºi abia pe la 10 noiembrie 1942 s-a fãcut de postul
de jandarmi verificarea lor, în unire cu sublocot. Vasilescu Mircea de la Legiu-
nea Oceacov ºi care tabele au fost trimise la legiune ºi postul a rãmas în conti-
nuare tot fãrã nici o evidenþã. ªi deci tot timpul nu s-a fãcut acestor þigani nici
un control ºi nici nu li s-a impus nici un fel de reguli de avut în vedere în
taberele unde au fost încartiruiþi ºi au fãcut ce au voit, plecând când au voit, fie
spre a sãvârºi furtiºaguri, fie de a trece în þarã, fie de a-ºi agonisi hrana.

ªeful postului Covaliovca, sergentul major Sãpunaru Dumitru, s-a arãtat tot
timpul foarte indiferent de situaþia þiganilor de pe raza postului ºi avea chiar
aerul de a spune cã el nu trebuie a se ocupa de aceºti þigani ºi apoi, în plus de
aceasta, acest subofiþer este slab pregãtit din toate punctele de vedere ºi în plus
este ºi leneº ºi lipsit de spiritul de educaþie ºi disciplinã militarã.

6. Din studiul tabelelor de clasare, rezultã în general cã parte din posturile
de jandarmi ºi poliþii de oraºe nu au fãcut o triere a þiganilor, conform dispozi-
þiilor din ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 2383 cab. V din 21 iulie
1942, ci au ridicat ºi evacuat pe cine le-a ieºit în cale ºi au urmãrit numai de a
avea numãrul de þigani pe care îl raportaserã cã intrã în categoria ordinului sus
citat, fãrã de a controla dacã aceºtia sunt aceia care trebuiesc evacuaþi, cãci
numai aºa se explicã numãrul aºa de mare a celor evacuaþi prin abuz sau prin
neglijenþã ºi se impune de a se lua severe mãsuri contra celor vinovaþi.

Dacã s-ar pune temei pe unele afirmaþii ale þiganilor evacuaþi prin abuz,
cum cã au dat bani alþii care trebuiau evacuaþi ºi în locul acelora i-a pus pe ei,
cã din u rã personalã cã nu le-a satisfãcut diferite cereri, fie organelor de poliþie,
fie organelor de la primãrie, fie organelor de la posturile de jandarmi etc au fost
evacuaþi, ar fi cazul chiar de a se face cercetãri ample, iar vinovaþii sã fie trimiºi
la puºcãrie, cãci nu este permis a se evacua invalizi, soldaþi aflaþi în permisie,
din cei care au fãcut rãzboiul actual ºi au diploma de recunoºtinþã, copii ro-
mâni etc, etc ºi mã mir cum aceste categorii nu au fost raportate de Legiunea
Oceacov la Inspectoratul Odessa ºi acesta sã fi fãcut propuneri de a fi imediat
retrimiºi în þarã, unde dupã spusele chiar a þiganilor se gãsesc o mulþime de
borfaºi, sau fãrã ocupaþie ºi avere ºi nu au fost evacuaþi.

II. Cazarea
1. Cei 5100 þigani stabiliþi în zona Covaliovca, Androtefca, Varuºino au fost

cazaþi astfel: a. Cei 1100 din Covaliovca, în 54 case din care a fost evacuatã po-
pulaþia. b. Cei 3500 din Androtefca, sat pendinte de comuna Covaliovca, a fost
tot satul de circa 122 case evacuat ºi în care s-au încuartiruit þiganii. c. Cei 400
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din comuna Varuºino s-au cartiruit în 10 case din acest sat, din care a fost eva-
cuatã populaþia.

2. În general, la toate aceste trei localitãþi, cazarea lasã foarte mult de dorit
din cauzã cã în case cu 2-3 camere cu dimensiuni de 2/3 ºi 3/4 m s-au cazat
câte 25-40 persoane.

3. Casele în care sunt cazaþi nu au paturi, iar majoritate din þigani nu au
aºternut ºi unii nici îmbrãcãminte ºi cum nici lemne nu li se dã, nici pentru
încãlzit ºi nici pentru preparatul hranei, parte din ei au degerat de frig ºi apoi
în plus au devastat grãdini de pomi fructiferi, garduri etc spre a-ºi procura
lemne.

III. Hrana
1. Cu hrãnirea acestor þigani, autoritãþile superioare au dispus de a li se da

fie fãinã de orz sau ovãz ºi în ultimul timp ºi fãinã de porumb, câte 400 grame
pentru persoane mari ºi 200 grame pentru copii, sare ºi cartofi 150 grame.

2. În realitate însã, nu li se dã zile întregi absolut nimic de mâncare ºi chiar
în timpul cât subsemnatul am stat în zonã, celor de la Covaliovca ºi Androtefca
nu li s-a dat de cãtre primãria Covaliovca 2 zile nimic de mâncare, pe motiv cã
morile sunt stricate ºi nu pot mãcina etc.

Dupã declaraþiile þiganilor ºi în special a celor însãrcinaþi cu primirea hra-
nei lor ºi chiar dupã cele arãtate de ºeful de post ºi comandantul Escadronului
de Cavalerie de la Divizia a 2-a Pazã ºi Comandantul Garnizoanei Covaliovca,
cãpitanul Andreescu, rezultã la fel cã uneori nu li s-a dat nimic ca hranã câte
4-8 zile ºi deci de la sine se înþelege cã atunci când nu li se dã nici aceste mini-
me cantitãþi de alimente sã plece dupã jafuri, tâlhãrii ºi distrugeri, iar cei în
neputinþã de a face astfel de operaþiuni, de a muri de foame.

3. Deºi am comunicat domnului pretor Albu, de la raionul Spaer, care a ve-
nit la Covaliovca spre a se interesa de scopul vizitei subsemnatului, cum cã þi-
ganii nu sunt hrãniþi zile întregi, nu s-a arãtat tocmai îngrijorat de aceastã situ-
aþie ºi mi-a spus cã domnia sa a dat toate dispoziþiile necesare.

4. S-a furat pânã în prezent de cãtre þigani, de pe câmp ºi de prin curþile
locuitorilor, circa 20-25 hectare porumb, 7 vite, 5 porci, numeroase pãsãri ºi
alte alimente, numai din satele unde sunt cazaþi ºi alte cantitãþi mult mai mari
din satele învecinate, dar totuºi au murit de foame ºi de mizerie circa 200 per-
soane ºi zilnic mor între 5-10 persoane ºi dacã se va continua cu situaþia actu-
alã de hrãnire, cazare ºi igienã, pânã în primãvarã când urmeazã a fi puºi la
munci nu vor rãmâne nici circa 500 capabili de muncã, majoritate ajungând cu
figuri cadaverice.

IV. Asistenþa socialã
1. Este inexistentã ºi nimeni nu se ocupã de igiena locuinþelor, a þiganilor,

de bolile care bântuie printre ei ºi din care cauzã la Varuºino s-au declarat între
populaþie 2 cazuri de tifos exantematic ºi sunt siguri cã trebuie sã fie cazuri de
tifos ºi între þigani, atât la Varuºino, cât ºi la Androtefca ºi Covaliovca.

2. Parte din þigani nu au nici schimburi de lenjuri ºi parte sunt aproape goi
ºi nici sãpun pentru spãlat rufele ºi deci nu se poate face nici un fel de igienã
a efectelor ºi corporalã.
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3. Nu se dispune de nici un fel de mijloace ºi materiale pentru deparazitare
ºi când va izbucni epidemia cu greu va fi stinsã ºi se va întinde ºi la populaþie[1].

V. Starea de spirit a populaþiei
1. Populaþia evacuatã din Covaliovca, Androtefca ºi Varuºino este nemulþu-

mitã ºi chiar ºi agitatã, dar tacit, pentru cã au fost evacuaþi din gospodãriile lor
ºi încredinþate acestor þigani, care au început a le distruge.

2. Locuitorii din jurul centrelor unde sunt cartiruiþi aceºti þigani sunt la fel
nemulþumiþi ºi alarmaþi din cauza furtiºagurilor ºi tâlhãriilor sãvârºite de aceºti
þigani ºi care jafuri ºi tâlhãrii se fac ºi din cauzã cã nu li se dã de mâncare ºi au
fost nevoiþi a-ºi aranja gãrzi de pazã în comune ºi sate ºi nu rareori aceste gãrzi
au maltratat pânã la sânge pe þiganii prinºi la furturi.

3. Numeroase furturi se întâmplã chiar între þigani, din cauzã cã nimeni nu
se ocupã cu hrana, organizarea ºi paza etc, iar ºeful de post pe lângã cã este slab,
dar cu jandarmii de care dispune nu poate face faþã tuturor nevoilor de servi-
ciu, fiind ºi prea mulþi þigani, circa 4500-5000 ºi dislocaþi în trei sate.

VI. Reclamaþii ºi propuneri
1. Þiganul Filan Nicolae din comuna Patule, jud. Mehedinþi, ºi alþii au re-

clamat cã au dat între 400-600 mãrci ºi câte 4000, 6000 lei domnului director
al fermei Pitilovca, I. Ionescu, care le-a fãgãduit cã le va da autorizaþii ºi vagoa-
ne spre a fi repatriaþi, operaþiune care se zice cã ºi începuse a se efectua, dar a
fost opritã, ºi cã la parte din þigani li s-au dat banii înapoi, dar lui ºi la alþii nu
li s-au dat.

2. Am dispus ca þiganul sã facã o reclamaþie scrisã, care s-a înregistrat la
postul de jandarmi la nr. 795 din 16.XII.1942, pe care am dispus sã se dea notã
informativã la autoritãþile jandarmereºti, iar ºeful de post sã înceapã cercetãri.
Am comunicat verbal acest caz ºi domnului colonel Iliescu, inspectorul In-
spectoratului Jandarmi Transnistria, cum ºi toate stãrile de lucruri arãtate în
prezenta dare de seamã, în ziua de 18.XII.1942 p.m. ºi în ziua de 19.XII.1942
a.m., când am scris pe curat lucrãrile, la reºedinþa Inspectoratului.

3. Pentru o bunã cazare, organizare, hrãnire ºi utilizare la lucru etc a þiga-
nilor ce vor rãmâne evacuaþi, propun de a fi împãrþiþi pe comune, câte circa
150-200, cãci aºezaþi aºa cum sunt astãzi, în grupe mari, este greu ºi de cazat
ºi de hrãnit ºi de supravegheat ºi de utilizat la lucru ºi apoi în grupãri mari pot
la un moment dat sã prezinte ºi un pericol la ordinea ºi siguranþa de stat, aºa
cum sunt un pericol la ordinea ºi siguranþa publicã în prezent.

Preºedintele Comisiunii 3
Ofiþer controlor din Inspect. G-ral al Jand.
Colonel Sandu Z. Moldoveanu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f.47-50)

[1] Într-o declaraþie din 15 aprilie 1945, locotenent-colonelul Vasile Gorsky, fost prefect al
judeþului Oceacov, descrie ºi el condiþiile mizerabile de viaþã ale þiganilor, text reprodus
parþial de Radu Ioanid în cartea sa Evreii sub regimul Antonescu, Bucureºti, Edit. Hasefer,
1997, p.316-322.
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310
Inspectoratul Jand. Transnistria
No. 18.576/27.XII.1942

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

Am onoare a raporta:
În gara Odessa a fost prins þiganul Ciolan Ion, asupra cãruia s-a gãsit autori-

zaþia noastrã no. 15.868/1942 pentru a merge în þarã cu 2 persoane: soþia ºi
cumnatul sãu Vasile Lãutaru minor. Autorizaþia i s-a eliberat pe baza ordinului
Ministerului de Interne no. 52.408/1942.

Autorizaþia noastrã însã era contrafãcutã prin aceea cã se ºtersese cu radie-
ra locul unde era scris persoanele nominal – se vede în anexa 1 – ºi înlocuit cu
80 (optzeci) persoane. Þiganul Ciolan Ion a fost reþinut ºi în urma cercetãrilor
fãcute la Inspectorat s-a stabilit:

Autor principal al falsului este serg. Niculescu V. Ioan din Regimentul 2 Cãi
Ferate, care a mai falsificat ºi alte autorizaþii. Sergentul, pentru aceastã falsifi-
care, a cerut 6000 lei din care a primit 3000 lei ºi urma sã i se mai dea la ple-
care restul de 3000 lei. Complice este funcþionara Anastasiu Aneta de la In-
specþia miºcare C.F.R.T. Odessa, care a scris textul falsificat la maºinã ºi pen-
tru care operaþie a primit 700 lei.

Þiganul Ciolan Ioan, þiganca Didina Bucur, serg. Niculescu V. Ioan, funcþio-
nara Anastasiu Aneta au fost înaintaþi Curþii Marþiale Odessa.

Din cercetãrile întreprinse a reieºit cã acest sergent a mai falsificat ºi alte
autorizaþii în baza cãrora þiganii au ajuns în þarã. În interesul ca mãsurile luate
de guvern prin evacuarea þiganilor în Transnistria sã rãmânã bine aplicate, iar
înapoierea în þarã sã nu se facã decât pe baza ordinului domniei voastre ºi nu-
mai pentru persoanele aprobate, cu onoare vã rog sã binevoiþi a da ordin cir-
cular ca sã se controleze bine toate autorizaþiile cu care þiganii s-au înapoiat în
þarã, pentru a nu fi contrafãcute sau cu ºtersãturi ºi adãugiri.

Noi am comunicat tuturor legiunilor din þarã pe teritoriul cãrora s-au îna-
poiat þiganii din Transnistria.

Inspector Jandarmi Transnistria
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol.I, f.185)
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311
[decembrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnatul, soldatul Nicolae Cãmpianu, din Reg. 26 Dorobanþi, domiciliat
în comuna Craiova, str. Faþa Luncii nr. 28, prin prezenta cerere vin a vã supune
cunoºtinþei dvs. urmãtoarele:

În timpul când mã aflam la datorie, familia mea a fost ridicatã ºi trimisã în
Transnistria, familia mea compusã din urmãtoarele persoane:

Soþia mea Maria N. Cãmpianu, împreunã cu 5 copii, primul Emilia N. Cãm-
pianu în etate de 18 ani, Ion N. Cãmpianu în etate de 14 ani, Genoveva N.
Cãmpianu în etate de 12 ani, Maria N. Cãmpianu în etate de 10 ani, Nicoliþa
N. Cãmpianu în etate de 8 ani, pãrinþii mei – tatãl meu Grigore Cãmpianu, ma-
ma Elena N. Cãmpianu – toþi aceºtia scumpii mei, au fost ridicaþi ºi trimiºi.

Cu profund respect vin a vã ruga sã binevoiþi a dispune eliberarea  unei
autorizaþiuni, pentru a-mi putea aduce pe cei mai sus, spre a nu muri de
foame ºi frig. Cu prezenta alãtur ºi un certificat doveditor, referitor la purtãrile
familiei mele.

Supus la ordine
Nicolae Cãmpianu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.183)

312
[decembrie 1942]

Domnule Mareºal,

Subsemnaþii: Dumitru N. Dumitru, invalid din rãzboiul 1916-1918 ºi pro-
prietar domiciliat în Ploieºti, str. Fundãtura a III-a Viiºoara nr. 3; Gheorghe V.
Dumitru, de profesiune fierar ºi proprietar din Ploieºti, str. Cantacuzino Ra-
foveanu nr. 28; Ursaru Ion din Ploieºti, str. Viiºoara nr. 7; Gheorghe Dumitru,
invalid din rãzboiul 1916-1918, din Ploieºti, str. Macului nr. 24; Gheorghe M.
Gheorghe din str. Fundãtura III Viiºoara nr. 5; Ilie Rãducanu din Fundãtura III
Viiºoara nr. 7; Pandele Barbu din Ploieºti, str. Macului nr. 6; Ion Pavelici din
Ploieºti, str. Macului nr. 21, toþi veterani din rãzboiul 1916-1918, luând cu toþii
parte pe linia de foc; Rãducanu Gheorghe Paraschiv, proprietar din Ploieºti, str.
Macului nr. 21, Nicolae Dumitru Gh. Ion din Ploieºti, str. Macului nr. 21; Mihai
Nicolae din Ploieºti, str. Macului nr. 15; Gheorghe Ilie din Ploieºti, str. Apolo-
dor nr. 2; Lupu Vasile din Ploieºti, str. Apolodor; Gheorghe Elisabeta Stavara-
che din Ploieºti, str. Fundãtura I Viiºoara nr. 5; Gheorghe Gh. Constantin, fiul
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lui Gheorghe Dumitru, invalid de rãzboi, din Ploieºti, str. Fundãtura Macului
nr. 15; Dumitru N. Ion din Ploieºti, str. Fundãtura III Viiºoara nr. 3; Vasile Alexe
din Ploieºti, str. Cantacuzino Rafoveanu nr. 30; Gheorghe Pavelici din Ploieºti,
str. Fundãtura III Viiºoara nr. 3; Ion Pavel Radu din Ploieºti, str. Macului nr. 10;
Mandache Dumitru din Ploieºti, str. Fundãtura III Viiºoara nr. 8, Gheorghe Du-
mitru din Ploieºti, str. Fundãtura III Viiºoara nr. 6 bis.; Ion Bacã din Ploieºti,
str. Fundãtura III Viiºoara nr. 8; Mihai Elisabeta Stavarache din Ploieºti, str. Ra-
du de la Afumaþi nr. 12; Aurelian Alexe S. Gheorghe, acelaºi domiciliu; Nicu-
lae Rãducanu, având acelaºi domiciliu; Dumitru Dobrogeanu, str. Viiºoara nr. 7,
Ploieºti. 

Toþi proprietari ºi meseriaºi care ne câºtigam existenþa zilnicã muncind cin-
stit ºi parte din noi având copii care în actualul rãzboi luptã cu cea mai mare
tragere de inimã pe linia de foc, în rãzboiul ce-l suportãm contra bolºevicilor
duºmani, cei mai temuþi ºi din veacuri a scumpei noastre patrii, cu lacrimi în
ochii avem onoare a vã supune cunoºtinþei Excelenþei Voastre urmãtoarele:

Suntem români etnici din tatã în fiu, care ne-am fãcut datoria, parte din noi
fiind chiar ºi rãniþi ºi invalizi, ºi pentru simplu motiv cã avem pielea corpului
brunã, concetãþenii noºtri ne-au dat denumirea de þigani care umblã cu cor-
turile ºi sunt periculoºi societãþii, ocupându-se numai cu furturile ºi suntem ºi
noi calificaþi ca fãcând parte din rasa þiganilor propriu-ziºi, fiind ameninþaþi a
fi duºi în lagãrele de þigani din Transnistria. 

Astfel fiind, pentru a nu se face o mare nedreptate, iar noi care suntem oa-
meni muncitori, proprietari ºi paºnici, nefiind niciodatã certaþi cu justiþia, spre
a nu fi trataþi ca þigani vagabonzi, care nu au nici un rost în viaþã ºi care exis-
tenþa ºi-o câºtigã numai prin furturi ºi crime, cu respect vã rugãm sã  binevoiþi
a dispune facerea diferitelor cercetãri pentru stabilirea faptului cã noi suntem
români, oameni muncitori paºnici ºi care fãcându-ne datoria cãtre þarã, iar co-
piii noºtri se gãsesc pe frontul de luptã, pentru ca cu riscul vieþii lor sã apere
scumpa noastrã þarã de duºmanii bolºevici, care sunt cei mai periculoºi duº-
mani ai scumpei noastre patrii sã nu fim depãrtaþi în Transnistria, fiind trataþi
astfel ca toþi þiganii vagabonzi. 

Sã trãiþi Domnule Mareºal. 

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.193)

313
[decembrie 1942]

Domnule Ministru,

Subsemnatul, soldat Petre Ioan din Regimentul Grupul 58 cercetare, domi-
ciliat în Tg. Jiu, str. Obraja I nr. 36, prin prezenta cerere vin a vã supune cu-
noºtinþei dvs. urmãtoarele:

În timpul când eu îmi fãceam datoria pe front în Crimeea, vãrsându-mi sân-
gele, familia mea a fost ridicatã ºi trimisã în Transnistria, familia compusã din
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urmãtoarele persoane: soþia mea Angelica I. Petre, socrul meu Constantin Bobu
zis Dinache, soacra mea Salomeia Bobu, fraþii soþiei mele, primul Lenuþa Bobu
în etatea de 16 ani, Miþa Bobu în etate de 12 ani, Paulina Bobu în etate de 6
ani, Natalica Bobu în etate de 4 ani, Ionel Bobu în etate de un an – toþi aceºtia
scumpii mei au fost ridicaþi ºi trimiºi în Transnistria.

Cu profund respect vin a vã ruga sã binevoiþi a dispune eliberarea unei au-
torizaþiuni, pentru a-mi putea aduce pe cei de mai sus înapoi în comuna unde
posedã ºi proprietãþile noastre.

Pãtru Ion

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.211)
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Proces-verbal

Astãzi, doi ianuarie, anul una mie nouã sute patruzeci ºi trei, în comuna
Maciova.

Noi, jandarm sergent major Iova Boru, ofiþer de poliþie judiciarã de la pos-
tul jandarmi Cãvãran din Legiunea Jandarmi Severin.

Având în vedere ordinul dat cu ocazia inspecþiei din 31.XII.1942 de dl. co-
lonel comandantul Legiunii Jandarmi Severin, prin care ne ordonã a lua decla-
raþii celor trei þigãnci din comuna Maciova, care în toamna anului 1942 au fost
evacuate în Transnistria ºi care la data de 28.XII.1942 au sosit înapoi fugind de
acolo, azi, data mai sus arãtatã, transportându-ne în comuna Maciova, Colonia
þiganilor, am procedat la interogarea lor faþã de martori asistenþi, care ne decla-
rã urmãtoarele:

1. Mã numesc Ana Cârpaci, de ani 20, de religie ortodoxã, necãsãtoritã, a-
vere n-are, carte nu ºtie, domiciliatã în comuna Maciova, Colonia Þiganilor,
asupra celor întrebate declarã:

Am fost evacuatã în Transnistria împreunã cu ceilalþi þigani ºi ne-au dus
dincolo de Odessa, dar nu ºtiu ce localitate. Acolo am fost mulþi ºi nimeni nu
avea grijã de noi ºi nici nu m-a pãzit nimeni. Cu vreo douã zile înainte de
Crãciun am plecat de acolo mai mulþi, aproape 60 inºi, oameni ºi muieri, fiind-
cã un domn cãpitan care ne împãrþea mâncarea a zis cã dacã putem sã scãpãm,
sã ne ducem care unde putem sã nu murim de foame.

Am plecat de acolo împreunã cu consãtencele Elena Cârpaci ºi Maria Ciu-
rariu (Bircuþa) spre Odessa, unde am ajuns în ziua de 24 decembrie 1942, de
acolo ne-am suit cu toþii pe un tren de persoane ºi am plecat cãtre þarã ºi în
acel tren nu ne-a întrebat nimeni de bilete pânã când am ajuns la Tighina; aco-
lo, un conductor ne-a întrebat de bilete ºi unde mergem, la care noi i-am rãs-
puns cã bilete nu avem ºi mergem acasã din Transnistria, deoarece acolo mu-
rim, dupã care ne-a lãsat mai departe în tren. Când am ajuns la Bucureºti, am
schimbat trenul ºi am întrebat oamenii care tren sã luãm, dupã care din nou
ne-am suit pe tren ºi pe acest tren ne-au întrebat de bilete, dar vãzându-ne aºa
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urmãtoarele persoane: soþia mea Angelica I. Petre, socrul meu Constantin Bobu
zis Dinache, soacra mea Salomeia Bobu, fraþii soþiei mele, primul Lenuþa Bobu
în etatea de 16 ani, Miþa Bobu în etate de 12 ani, Paulina Bobu în etate de 6
ani, Natalica Bobu în etate de 4 ani, Ionel Bobu în etate de un an – toþi aceºtia
scumpii mei au fost ridicaþi ºi trimiºi în Transnistria.

Cu profund respect vin a vã ruga sã binevoiþi a dispune eliberarea unei au-
torizaþiuni, pentru a-mi putea aduce pe cei de mai sus înapoi în comuna unde
posedã ºi proprietãþile noastre.

Pãtru Ion

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 195/1942, f.211)
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tul jandarmi Cãvãran din Legiunea Jandarmi Severin.

Având în vedere ordinul dat cu ocazia inspecþiei din 31.XII.1942 de dl. co-
lonel comandantul Legiunii Jandarmi Severin, prin care ne ordonã a lua decla-
raþii celor trei þigãnci din comuna Maciova, care în toamna anului 1942 au fost
evacuate în Transnistria ºi care la data de 28.XII.1942 au sosit înapoi fugind de
acolo, azi, data mai sus arãtatã, transportându-ne în comuna Maciova, Colonia
þiganilor, am procedat la interogarea lor faþã de martori asistenþi, care ne decla-
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dincolo de Odessa, dar nu ºtiu ce localitate. Acolo am fost mulþi ºi nimeni nu
avea grijã de noi ºi nici nu m-a pãzit nimeni. Cu vreo douã zile înainte de
Crãciun am plecat de acolo mai mulþi, aproape 60 inºi, oameni ºi muieri, fiind-
cã un domn cãpitan care ne împãrþea mâncarea a zis cã dacã putem sã scãpãm,
sã ne ducem care unde putem sã nu murim de foame.

Am plecat de acolo împreunã cu consãtencele Elena Cârpaci ºi Maria Ciu-
rariu (Bircuþa) spre Odessa, unde am ajuns în ziua de 24 decembrie 1942, de
acolo ne-am suit cu toþii pe un tren de persoane ºi am plecat cãtre þarã ºi în
acel tren nu ne-a întrebat nimeni de bilete pânã când am ajuns la Tighina; aco-
lo, un conductor ne-a întrebat de bilete ºi unde mergem, la care noi i-am rãs-
puns cã bilete nu avem ºi mergem acasã din Transnistria, deoarece acolo mu-
rim, dupã care ne-a lãsat mai departe în tren. Când am ajuns la Bucureºti, am
schimbat trenul ºi am întrebat oamenii care tren sã luãm, dupã care din nou
ne-am suit pe tren ºi pe acest tren ne-au întrebat de bilete, dar vãzându-ne aºa
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nenorocite ne-au lãsat în pace, ba alþi cãlãtori chiar ne dãdeau pâine. În felul
acesta am ajuns în gara Cãvãran în ziua de 28.XII.1942, de unde am plecat pe
jos pânã acasã.

Mai declar cã în Transnistria stãteam foarte mulþi la un loc prin grajduri ºi
nu ni se dãdea de mâncare decât foarte puþin, încât zilnic mureau câte 8-10
indivizi. Noi poate am fi plecat mai de mult de acolo, fiindcã nimeni nu avea
grija noastrã, dar am aºteptat sã vinã Crãciunul, deoarece ºtiam cã va fi trenul
gratis ºi mai uºor putem veni.

Aceasta îmi este declaraþia pe care o dau, susþin ºi semnez propriu prin
punere de deget, neºtiind carte, dupã ce mi s-a citit. Ana Cârpaci

2. Mã numesc Elena Cârpaci, þiganã, de ani 60, de religie ortodoxã, cãsãto-
ritã, cu domiciliul în comuna Maciova declar:

Am fost evacuatã în Transnistria împreunã cu soþul meu Cârpaci Nicolae,
care însã, în urma rãului tratament de acolo, a murit ºi dupã aceea m-am hotãrât
ºi eu împreunã cu ceilalþi sã plecãm înapoi în þarã, fapt ce l-am ºi fãcut, iar în
ce priveºte felul cum am ajuns menþin ºi eu în totul cele declarate de femeia
Ana Cârpaci, deoarece tot împreunã am venit. Mai declar însã cã ºi eu, din
cauza rãului tratament ce am avut acolo ºi pe drum, acum sunt foarte bolnavã.

Acestea declar, susþin ºi semnez propriu prin punere de deget, neºtiind car-
te, dupã ce mi s-a citit. Elena Cârpaci

3. Mã numesc Maria Ciurariu zis Bircuþa, þigancã de ani 17, necãsãtoritã,
avere n-are, carte nu ºtie, cu domiciliul în comuna Maciova, Colonia þiganilor,
declar:

Am fost ºi eu evacuatã în Transnistria, deoarece eu de bunã voie m-am ofe-
rit ca sã mã duc cu concubinul meu Romulus Ciurariu, care era obligat sã se
evacueze. Vãzând însã cât de rãu este acolo, eu am fugit împreunã cu ceilalþi,
precum ºi cu concubinul meu, dar el a rãmas în Bucureºti nu ºtiu din ce cauzã,
dar cred cã s-a rãtãcit ºi a fost prins de poliþie. În ce priveºte felul cum am a-
juns pânã acasã menþin ºi eu în totul cele declarate de Ana Cârpaci de sub
punctul 1 din prezentul proces-verbal, deoarece am fost împreunã tot timpul ºi
aºa s-au petrecut lucrurile pânã când am ajuns acasã. Acestea declar, susþin ºi
semnez propriu prin punere de deget, neºtiind carte, dupã ce mi s-a citit. Maria
Ciurariu zisã Bircuþa.

Drept pentru care am dresat prezentul proces-verbal care se va înainta
Legiunii Jandarmi Severin spre cele legale[1].

ªeful postului Cãvãran                                                           Mart[ori] asist[enþi]
Iova Boru                                                                                       [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.85-86)

[1] În baza ordinului nr. 155.522/14 februarie 1943, semnat de col. C. Tobescu, cele trei
þigãnci au fost retrimise în Transnistria (Ibidem, f.83).
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Inspectoratul Jandarmi Transnistria
Nr. 132-S/15 ianuarie 1943

Buletin informativ
Pentru Transnistria pe luna decembrie 1942

[...]*
Þiganii

Deºi s-au luat mãsuri de cãtre prefecturi în unire cu Legiunile de Jandarmi,
pentru asigurarea cazãrii ºi hrãnirii þiganilor, totuºi nu s-a putut ajunge la re-
zolvarea acestei chestiuni, în primul rând pentru cã þiganii pãrãsesc comunele
unde au fost plasaþi, fugind de muncã, umblând dupã furtiºaguri.

Plasarea þiganilor s-a fãcut astfel:
– În jud. Balta: Având un numãr mic (753) þigani, aceºtia au fost încadraþi

în obºtii, fiind plasaþi în general în satele din regiunea pãduroasã pentru a fi
întrebuinþaþi pe timpul iernii la tãiatul lemnelor.

– În jud. Golta: Þiganii au fost plasaþi astfel:
– Þiganii nomazi în bordeie sãpate în pãmânt în comuna Crasnenki.
– Þiganii nenomazi au fost plasaþi în general în partea de cãtre Bug a

judeþului, în comune ºi sate, în proporþii de 10% faþã de numãrul populaþiei.
Din cauzã cã în colhoz nu este de lucru, numai o micã parte din aceºti þigani
pot fi întrebuinþaþi la lucru. Pentru asigurarea existenþei acestor þigani, li s-au
fixat raþii de hranã.

În judeþul Oceacov, în prezent se gãsesc 12.384 þigani cazaþi în 12 comune.
Li s-au dat case de locuit. Situaþia acestora este îngrijorãtoare, deoarece în ulti-
mul timp au fost declarate numeroase cazuri de tifos exantematic printre ei.

S-au dovedit a fi elemente foarte rele prin aceea cã:
– Nu muncesc unde au fost puºi, sau dacã muncesc produc foarte puþin.
– Distrug casele în care au fost cazaþi, arzând pe foc uºile ºi pervazurile de

la ferestre.
– Umblã dupã furturi, fugind din satele unde au fost plasaþi.
– Nu se supun hotãrârii autoritãþilor prin aceea cã au falsificat multe autori-

zaþii ºi au reuºit sã fugã în þarã de unde i-am înapoiat în Transnistria. Zilnic
sunt gãsiþi prin trenuri, sate ºi oraºe, dând mult de lucru cu strângerea lor.

Pentru reglementarea situaþiei ºi stabilirea regimului þiganilor, Guvernã-
mântul Transnistriei a dat Decizia nr. 3142 din 18 decembrie 1942 prin care
hotãrãºte:

– Þiganii aflaþi pe teritoriul Transnistriei sunt aºezaþi în sate, în grupe pânã
la 350 suflete sub conducerea unuia dintre ei.

– Sunt obligaþi a presta muncã, fiind retribuiþi ca ºi muncitorii locali.
– Muncitorii calificaþi sã fie întrebuinþaþi potrivit meseriei lor, iar ceilalþi sã

fie formaþi în echipe de lucru ºi puºi la munci agricole, tãiat lemne, strângere
deºeuri de toate felurile etc. Pentru munca care va da un randament superior
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celui normal i s-a fixat premii egale cu 30% din valoarea surplusului de muncã.
Þiganii nu au voie a pãrãsi localitãþile în care sunt fixaþi, sub pedeapsa

internãrii în lagãr.
[...]*

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 140/1943, f.427-428)

* Pãrþile lipsã se referã la alte probleme, fãrã legãturã cu romii.
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Comitetul Restrâns Pentru Combaterea Epidemiilor
Nr. 118/1943 ian. 15

Cãtre P[reºedinþia] C[onsiliului] M[iniºtri], 
C[abinetul] M[ilitar] al Conducatorului

Avem onoarea a va face cunoscut cã s-au semnalat în ultima vreme nume-
roase cazuri de tifos exantematic apãrute în interiorul þarii, la þiganii repatriaþi
din Transnistria ºi la persoanele care au venit în contact cu aceºtia.

Convoaiele de þigani repatriaþi au fost introduse în þarã fãrã a fi fost însoþite
de organe sanitare de poliþie ºi fãrã a se fi anunþat autoritãþile sanitare din lo-
calitãþile unde aceºtia au fost aduºi. Pentru remedierea acestei stãri de lucruri,
ce prezintã o gravitate deosebitã pentru întinderea tifosului exantematic în in-
teriorul þãrii, cu onoare propunem urmãtoarele:

1. Sã se suspende, pânã la o nouã avizare din partea acestui Comitet, orice
convoi de acest fel din ºi spre Transnistria.
2. În cazul în care interese superioare de stat impun asemenea deplasãri de
populaþie, este necesar:

a. Sã se prezinte din timp Comitetul restrâns pentru combaterea epi-
demiilor.
b. Orice convoi sã fie însoþit de organe sanitare de poliþie, date prin gri-
ja Batalionului Sanitar de Dezinfecþie ºi Deparazitare al Armatei, cu
sediul la Tighina Cetate.
c. Toate convoaiele sã fie deparazitate complet la unul din punctele de
trecere pe care-l va fixa Batalionul Sanitar, în raport cu necesitãþile lo-
cale ºi mãrimea convoaielor.
d. Sã se anunþe din timp organele sanitare ale localitãþilor de debarcare
pentru a se lua mãsuri de izolarea ºi carantinarea acestor oameni, pre-
cum ºi pentru asigurarea hranei lor pe tot timpul carantinei.

Carantinarea va dura 20 zile de la apariþia ultimului caz de tifos exantema-
tic printre aceºtia.

p. Comitetul Restrâns pentru Combarea Epidemiilor
Lt. col. rez. prof. dr. M. Ciucã[1]

(Arh.St.Bucureºti, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri. Cabinetul Militar, dos. 22/1942, f.150)
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[1] Este vorba de Mihai D. Ciucã, profesor la catedra de bacteorologie a Universitãþii din
Bucureºti, membru al Academiei Române din 1936. Între 1929-1934 fusese delegatul þãrii
noastre în cadrul Organizaþiei de igienã de pe lângã Societatea Naþiunilor.
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România Nr. 61.980 din  22  ianuarie 1943
Ministerul Apararii Naþionale                       
Subsecretariatul de Stat al Armatei de Uscat
Direcþiunea Intendenþei-Serv.Transporturi
Adresa poºtalã:                                                                                                
M.A.N., Piaþa Valter Mãrãcineanu
Bucureºti, telefon: 42.800

Cabinetul Militar al Conducatorului Statului

Avem onoarea a trimite în copie mai jos adresa nr. 740.185 din 14.I.1943 a
Ministerului Finanþelor. Vã rugãm sã binevoiþi a da dispoziþiuni de urmare bi-
rourilor din subordinea dvs.

Dir. Direcþiei Intendenþei                                              Seful Serv. Transportuei
Int. colonel C. Sireteanu                                                Int. cãpt. Gr. Grigoriu

*

Copie dupã adresa nr. 740.185/1943  a Ministerului Finanþelor.
Ca urmare la adresa dvs. nr. 4890 din 24 noiembrie 1942, avem onoarea a

vã face cunoscut cã în conformitate cu rezoluþia ministerialã pusã pe referatul
acestei Direcþiuni, Jurn. nr. 740.185/1943, s-a aprobat ca transporturile solda-
þilor þigani care-ºi cautã familiile în Transnistria sã cãlãtoreascã pe C.F.R. cu foi
de drum eliberate de Legiunile de Jandarmi, suma respectivã urmând a fi su-
portatã de acest Minister, prin decontare.

În acest sens s-a fãcut cunoscut ºi R.A. C.F.R., cu adresa noastrã nr. 740.185
din 14 ianuarie 1943.

p. Ministru                                                                                         p. Director
[indescifrabil]                                                                            [indescifrabil]

p. conformitate
Sub. ªef. Bir. N. Moga

(Arh.St.Bucureºti, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri. Cabinetul Militar, dos. 79/1943, f.25)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Ordin circular nr. 154.996
din 24 ianuarie 1943

Ministerul Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale a adus la cunoºtinþa Preºedinþiei
Consiliului de Miniºtri situaþia îngrijorãtoare rezultatã din faptul cã þiganii
reînapoiaþi din Transnistria au fost în parte bolnavi de tifos exantematic, rãs-
pândind apoi maladia printre populaþia unde s-au plasat la reînapoiere în þarã. 

Pentru a se preîntâmpina o epidemie cu efecte dezastruoase pentru întrea-
ga populaþie, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri a hotãrât ca pânã la mai 1943
sã nu se mai aprobe nici o reînapoiere a celor evacuaþi în Transnistria. 

Cei care au obþinut pânã în prezent aprobãri de revenire în þarã ºi cei ce
vor mai obþine eventual astfel de aprobãri, nu vor fi valabile decât dupã data
de 1 mai 1943, când li se vor da curs Inspectoratului Jandarmi Transnistria. 

Pânã la acea datã arãtatã mai sus, se sisteazã orice repatriere. 
Vi se dã mai jos în copie ordinul nr. 20.771 din 20 ianuarie 1943, al Minis-

terului Afacerilor Interne. 

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei
Colonel C. Tobescu

[ANEXÃ]

Ordinul nr. 20.771/1943, al Ministerului Afacerilor Interne[1]

Cu onoare vi se face cunoscut cã Ministerul Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale,
cu adresa nr. 3644/1943, a adus la cunoºtinþã Preºedinþiei Consiliului de Mi-
niºtri cã organele sanitare din capitalã ºi restul þãrii au semnalat un numãr de
48 cazuri de tifos exantematic la þiganii care au fugit sau care au fost autorizaþi
sã se repatrieze din Transnistria. 

Aducându-se la cunoºtinþa Domnului Mareºal Conducãtor aceastã situaþie,
Domnia Sa a hotãrât ca Ministerul de Interne sã ia mãsuri drastice ca nici un
þigan din Transnistria sã nu mai poatã intra în þarã, pe toatã durata actualei pe-
rioade epidemice a tifosului exantematic (ianuarie-mai 1943). 

Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a lua mãsurile dvs. de urmare. 

Ministrul Subsecretar de Stat                                            Director de cabinet
General de Corp de Armatã                                             Lt. col. Al. Mãdârjac
C.Z. Vasiliu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.63)

[1] Separat, ordinul se aflã în acelaºi fond arhivistic, dos. 77/1943, f.15.
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 154.997/24 ianuarie 1943

Cãtre Legiunea Jandarmi Sibiu

Binevoiþi a lua cunoºtinþã de anexata adresã a Ministerului Sãnãtãþii ºi Ocro-
tirilor Sociale nr. 90.569/1943 cãtre Ministerul Afacerilor Interne.

Raportaþi despre ce þigani trateazã corespondenþa în cauzã ºi despre modul
reînapoierii celor viraþi de serviciul sanitar al municipiului Sibiu. Inspectoratul
General al Jandarmeriei nu cunoaºte pe baza cãror aprobãri cei în cauzã s-au
înapoiat, iar în cazul când reîntoarcerea lor s-a fãcut în mod ilegal, ce mãsuri
s-au luat fie de legiune, fie de poliþia oraºului Sibiu.

Rezultatul, restituind ºi anexa, se va primi la Inspectoratul General al Jan-
darmeriei pânã la data de 10 februarie 1943.

D.O.
ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                      Cãpitan N. Diaconescu

[ANEXÃ]

Ministerul [Muncii], Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale 
Nr. 90.569/1943

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne

Organele noastre exterioare ne raporteazã o serie de cazuri de tifos exante-
matic atât la þiganii fugiþi sau aduºi din Transnistria, cât ºi la populaþia venitã
în contact cu ei.

Astfel, de exemplu, Serviciul epidemiilor din Direcþia Sanitarã a Capitalei
ne raporteazã numai în douã zile consecutive 6 asemenea cazuri. De asemenea,
Serviciul Sanitar al Municipiului Sibiu raporteazã cã printre 67 þigani aduºi în
þarã pânã în prezent s-au îmbolnãvit 8 de tifos exantematic iar toþi ceilalþi, fiind
contacþi, pot face boala, rãspândind-o în restul populaþiei. Menþionãm cã aceºti
67 þigani au fost aduºi într-o stare groaznicã de promiscuitate ºi toþi laolaltã,
într-un singur vagon de marfã, având pe lângã cei bolnavi de tifos exantematic
ºi 2 morþi cu ei, pe care i-au debarcat abia în gara Sibiu.

Cum asemenea cazuri ni s-au semnalat ºi în alte regiuni ale þãrii ºi cum toþi
aceºti þigani vin din regiuni intens contaminate cu tifos exantematic, aducerea
lor în þarã constituie un permanent pericol de contaminare, de o gravitate excep-
þionalã pentru populaþia cu care vin în contact. 

Pentru aceste considerente, am intervenit la Preºedinþia Consiliului de Miniº-
tri pentru a dispune ca pânã la trecerea actualei perioade epidemice (mai 1943)
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sã nu se mai admitã repatrierea nici unui þigan. Pânã la primirea, însã, a unui
rãspuns la intervenþia noastrã, avem onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune fie
oprirea repatrierii þiganilor din Transnistria, fie – dacã o asemenea mãsurã, din
diferite motive, este imposibil de luat – ca organele noastre sanitare de pe Nistru
sã fie încunoºtinþate de punctul de intrare în þarã a lor, pentru a lua mãsurile
necesare de deparazitare a tuturor þiganilor ºi eventuala carantinare a celor
gãsiþi bolnavi sau suspecþi de tifos exantematic. De asemenea sã fie încunoº-
tiinþate la vreme ºi Serviciile Sanitare ale locurilor de sosire ale þiganilor even-
tual repatriaþi pentru a se lua la sosire mãsurile de control sanitar, deparazitare,
dezinfecþie ºi izolare etc.

Despre mãsurile pe care aþi binevoit a le lua, vã rugãm Domnule Ministru
a dispune sã se facã cunoscut ºi Ministerului Sãnãtãþii.

Primiþi, vã rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitelor noastre conside-
raþiuni.

Ministru
Petre Tomescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.145-146)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei                                                         Secret
Serviciul Jandarmeriei
No. 52.211/1943 febr. 2 

Cãtre P.C.M., C.M. al Conducãtorului Statului

La ordinul dvs. nr. 102.230/M din 25 ianuarie 1943, cu care s-a trimis adre-
sa nr. 118/1943 a Comitetului restrâns pentru combaterea epidemiilor, cu pri-
vire la observaþiunile ºi la propunerile în legaturã cu convoaiele de þigani re-
patriaþi din Transnistria, am onoarea a raporta urmãtoarele:

Inspectoratul General al Jandarmeriei ºi Ministerul Afacerilor Interne nu a
dat autorizaþiuni de repatriere decât în mod individual ºi numai excepþional
pentru familiile celor raniþi pe front. Deci nu s-au efectuat readuceri în con-
voaie. S-au produs totuºi douã cazuri de acest gen, la Sibiu ºi la Roman, înapo-
indu-se 2 vagoane de þigani, dar aceºtia au uzat de autorizaþii false ºi s-au luat
mãsuri pentru înapoierea lor în Transnistria.

De asemenea, s-au luat mãsuri prin I. J. Odessa de a se verifica orice pro-
bare ºi a efectua un sever control la toate punctele de trecere pentru a se înlã-
tura complet posibilitatea ca þiganii sã se poatã înapoia.

Faþã de ordinul nr. 20.771 din 20 ianuarie 1943 al Ministerului Afacerilor
Interne, dat în conformitate cu dispoziþiunile P.C.M., orice reînnapoiere a þiga-
nilor din Transnistria este suspendatã în momentul de faþã pânã la 1 mai 1943,
în scopul de a se preveni o eventualã epidemie de tifos exantematic.
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Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune. Se restituie adresa
nr. 118/1943 a Comitetului Restrâns pentru Combaterea Epidemiilor.

Inspector General al Jandarmeriei                                        Sef Serv. Jandarmeriei
Gen. C.Z. Vasiliu                                                                  Col. C-tin Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri. Cabinetul Militar, dos. 22/1942,
f.148-149)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

REFERAT
din 5 februarie 1943

Am onoare a refera urmãtoarele:
Pe baza tabelelor întocmite de cãtre cele trei comisiuni, care au cercetat în

decembrie 1942, la faþa locului, plângerile þiganilor evacuaþi în Transnistria,
Inspectoratul General al Jandarmeriei a extras nominal capii de familii recla-
manþi, pe legiuni, ºi trimis tabelele legiunilor ºi poliþiilor respective, pentru a
cerceta ºi verifica dacã afirmaþiile fãcute de þigani în faþa comisiunilor sunt
juste ºi ca urmare a-ºi da totodatã ºi avizul asupra cererilor þiganilor pentru re-
patrierea acestora.

Din centralizarea fãcutã ca rezultat al verificãrilor efectuate de legiuni ºi
poliþii, dupã cum se vede din situaþia anexã, reies urmãtoarele:

Cu aviz favorabil........311 capi familie.........950 memb. = 1261
Aviz nefavorabil.......1312 capi familie.......4725 memb. = 6037
Total General............1623 capi familie.......5675 memb. = 7298
Din examinarea rapoartelor legiunilor cu care acestea au înaintat tabelele

cu rezultatul verificãrilor se mai constatã cã:
1. Unii þigani prevãzuþi în tabele nu au fost gãsiþi la adresele indicate, pro-
babil cã erau nomazi (rap. Legiunilor Olt, Tr. Mare, Constanþa, Orhei).
2. Dupã plecarea þiganilor, furturile ºi spargerile au scãzut simþitor, ceea ce
dovedeºte cã mãsura de evacuarea lor a dat rezultate (rap. Legiunilor Ro-
manaþi, Ialomiþa, Vlaºca, Teleorman).
3. La data evacuãrii, situaþia þiganilor mobilizabili ºi nemobilizabili nu era
clarã, ei nefiind înscriºi în controalele militare ºi neavând ordine din care
sã rezulte situaþia lor de mobilizabili. Aceeaºi situaþie o au ºi acum unde
þiganii care dupã etate ar fi mobilizabili, dar nu posedã acte în consecinþã.
Deci ei se prevaleazã de situaþia lor de mobilizabil sau nemobilizabil, dupã
caz, pentru a trage profit (vezi raportul Legiunii Lãpuºna).
4. Unele afirmaþii ale celor evacuaþi arãtând cã nu sunt þigani s-au dovedit
neîntemeiate (rap. Leg. Bihor).
5. Alþi þigani eliberaþi de prin spitale au declarat cã au fost reformaþi, ceea
ce nu a corespuns adevãrului (rap. Legiunii Vaslui).
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În ceea ce priveºte readucerea þiganilor pentru care se dã aviz favorabil, se re-
aminteºte totodatã ordinul Ministerului Afacerilor Interne no. 20.771 din 20 ia-
nuarie 1943, prin care s-a hotãrât cã pânã la mai 1943 sã nu se mai facã nici o
repatriere a þiganilor din Transnistria, din cauza epidemiei de tifos exantematic.

Faþã de acest ordin, urmeazã a se aprecia dacã:
1. Mai este cazul de a se da în prezent vreun curs acestor tabele.
2. De a se hotãrî în ce condiþii ar urma ºi când ar urma sã se facã eventu-
alele readuceri ale celor care au obþinut aviz favorabil de reînapoiere.

ªeful Serviciului Jandarmeriei                                           ªeful Secþiei a III-a
Colonel C. Tobescu                                                       Cãpitan N. Diaconescu

[ANEXA 1]

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Situaþie de numãrul þiganilor evacuaþi în Transnistria, care au cerut a fi repa-
triaþi ºi care au fost cercetaþi de cãtre cele trei comisii
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NumNum ãrul membri lor pe categori iãrul  membri lor pe categori i
N o .N o .
crt.crt.

DenumireaDenumirea
legiuniilegiunii

C a p iC a p i
familiefamilie BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii TotalTotal ObservaObserva þiiþii

1 Prahova 11 – 10 33 54
2 Gorj 8 1 6 27 42
3 Olt 20 5 21 84 130
4 Braºov 1 – – 6 7
5 Dâmboviþa 10 – 14 12 36
6 Muscel 4 – 8 8 20
7 Teleorman 5 – 10 10 25
8 Vlaºca 13 2 10 42 67
9 Brãila 1 – – 5 6
10 Dorohoi 20 2 16 37 75
11 Constanþa 78 6 80 285 449
12 Ialomiþa 102 1 101 304 508
13 Tulcea 2 – 8 5 15
14 Hotin 7 – 5 19 31
15 Vâlcea 14 2 13 40 69
16 Romanaþi 84 8 75 300 467
17 Mehedinþi 106 11 65 329 511
18 Argeº 2 – 6 2 10
19 Dolj 133 20 116 496 771
20 Fãlciu 24 2 22 51 99
21 Iaºi 10 2 6 26 44
22 Neamþ 5 – 4 16 25
23 Roman 11 – 7 27 45
24 Vaslui 1 – 1 – 2
25 Alba 15 – 12 15 42
26 Hunedoara 22 – 23 38 83
27 Fãgãraº 7 – 14 12 33
28 Sibiu 16 1 22 14 53



Situaþie recapitulativã

[ANEXA 2]

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Situaþie de þiganii evacuaþi în Transnistria, care au cerut sã fie repatriaþi ºi care
au fost cercetaþi de cãtre cele trei comisii.
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29 Tr. Micã 8 – 6 13 27
30 Tr. Mare 19 – 23 31 73
31 Turda 18 – 10 34 62
32 Arad 7 – 7 21 35
33 Bihor 4 – 4 6 14
34 Caraº 1 – – 3 4
35 Severin 1 – 1 3 5
36 Timiºoara 7 1 5 16 29
37 Ilfov 16 – 29 9 54
38 Bucureºti 18 – 25 32 75
39 Putna 2 – 1 3 6
40 Bãlþi 17 2 15 52 86
41 Tighina 10 2 13 26 51
42 Lãpuºna 105 16 102 230 453
43 Bacãu 4 – 2 10 16
44 Suceava 1 – – – 1
45 Tecuci 2 – 1 2 5
46 Storojineþ 14 – 3 14 31
47 Tutova 13 – 13 46 72
48 Botoºani 42 2 27 128 199
49 R. Sãrat 1 – – – 1
50 Cahul 16 2 16 28 62
51 Buzãu 1 – 1 – 2
52 Ismail 1 – 3 1 5
53 Cetatea Albã 2 – 2 1 5
54 Baia 40 1 22 80 143

TotalTotal 11021102 9595 10061006 30323032 52355235

Pe teritoriul ruralPe teritoriul rural 1102 95 1006 3032 5235
Pe teritoriul urbanPe teritoriul urban 522 15 577 992 2106
Total  GeneralTotal  General 1624 110 1583 4024 7341

NumNum ãrul membri lor pe categori iãrul  membri lor pe categori i
N o .N o .
crt.crt. Denumirea Pol iDenumirea Pol i þieiþiei

Capi deCapi de
familiefamilie BB ãrbaþiãrbaþi FemeiFemei CopiiCopii TotalTotal ObservaObserva þiiþii

1 Poliþia Ploieºti 25 2 20 83 130
2      ”    Tg. Jiu 11 – 10 40 61
3      ”    Slatina 3 – 3 9 15
4      ”    Piatra Olt 5 – 6 31 42
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5 ”    Târgoviºte 4 – 7 6 17
6 ”    C-lung Muscel 1 – 1 – 2
7 ”    Tr. Mãgurele 3 – 3 3 9
8 ”    Alexandria 30 – 64 52 146
9 ”    Roºiori Vede 10 – 30 28 68
10 ”    Zimnicea 1 – – 1 2
11 ”    Giurgiu 1 – – – 1
12 ”    Brãila 2 – 1 3 6
13 ”    Dorohoi 8 – 1 6 15
14 ”    Constanþa 5 – 3 9 17
15 ”    Cernavodã 1 – 1 4 6
16 ”    Medgidia 1 – – – 1
17 ”    Mãcin 1 – 1 1 3
18 ”    Tulcea 25 1 20 62 108
19 ”    R. Vâlcea 1 – 1 2
20 ”    Caracal 2 – 2 10 14
21 ”    Piteºti 112 – 160 116 388
22 ”    C. Argeº 2 – – – 2
23 ”    Craiova 33 5 18 97 153
24 ”    Iaºi 22 1 11 49 83
25 ”    Piatra Neamþ 3 – – 5 8
26 ”    Roman 5 – 2 6 13
27 ”    Vaslui 1 – 1 1 3
28 ”    Alba Iulia 15 – 13 59 87
29 ”    Deva 1 – 2 3 6
30 ”    Orãºtie 10 – 22 12 44
31 ”    Fãgãraº 1 – 2 – 3
32 ”    Sighiºoara 3 1 1 6 11
33 ”    Copºa Micã 1 – – – 1
34 ”    Mediaº 2 – 2 9 13
35 ”    Turda 9 – 6 23 38
36 ”    Arad 1 – 4 3 8
37 ”    Beiuº 2 – 2 2 6
38 Pref. Pol. Capitalei 83 1 97 89 270
39 Poliþia Tighina 2 – – 2 4
40 ”    Baia 11 1 5 25 42
41 ”    Galaþi 8 – 5 2 15
42 ”    Bârlad 6 – 4 4 14
43 ”    Botoºani 8 – 5 24 37
44 ”    Cahul 6 – 5 13 24
45 ”    Bacãu 4 1 3 3 11
46 ”    Buzãu 1 – 2 1 4
47 ”    R. Sãrat 3 – 1 – 4
48 ”    Ismail 1 – 2 3 6
49 ”    Orhei 1 1 2 6 10
50 ”    Bãlþi 22 1 22 76 121
51 ”    Mãrãºeºti 2 – 2 3 7
52 ”    Odobeºti 1 – 2 2 5

Total General 522 15 577 992 2106



[ANEXA 3]

Inspector General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a

Situaþie cu rezultatul verificãrii þiganilor nenomazi evacuaþi în Transnistria

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f.64-65, 83-87)
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C u  a c t eC u  a c t e FF ã r ã  a c t eã r ã  a c t e
D e t a l i i  a s u p r a  c a t e g o r i i l o rD e t a l i i  a s u p r a  c a t e g o r i i l o r
s tabi l i tes tabi l i te

C a p iC a p i
fami l iefami l ie M e m b r i iM e m b r i i T o t a lT o t a l

C a p iC a p i
fami l iefami l ie M e m b r i iM e m b r i i T o t a lT o t a l

T o t a lT o t a l
g e n e r a lg e n e r a l

Categoria a. ºi a.bis.
Cei care aparþin uneia din
elementele armatei.

195 794 959 234 978 1212 2171

Categoria b. ºi b.bis.
Invalizi din rãzboiul actual ºi
din rãzboiul 1916–1919

4 13 17 8 32 40 57

Categoria c. ºi c.bis.
Familiile celor mobilizaþi
sau concentraþi

18 53 71 32 101 133 204

Categoria d. ºi d.bis.
Pãrinþii (tata ºi mama) care au
copii pe front sau concentraþi

47 196 243 133 480 613 856

Categoria e. ºi e.bis.
Concubinele cu copii ai celor
mobilizaþi sau concentraþi

12 45 57 26 91 117 174

Categoria f. ºi f.bis.
Români evacuaþi fiind
consideraþi þigani

6 21 27 5 12 17 44

Categoria g. ºi g.bis.
Þigani care nu intrã în
categoriile de mai sus, dar cer
repatrierea pe motive demne
de luat în seamã.

33 91 124 89 339 428 552

Categoria h. ºi h.bis.
Vãduve de rãzboi

– – – – – – –

Total 285 1213 1498 527 2033 2560 4058
Categoria a. ºi a.bis. 98 363 461 45 149 194 655
Categoria b. ºi b.bis. 3 9 12 5 26 31 43
Categoria c. ºi c.bis. 15 63 78 79 303 382 460
Categoria d. ºi d.bis. 1 – 1 40 141 181 182
Categoria e. ºi e.bis. 25 70 95 – – – 95
Categoria f. ºi f.bis. 13 21 34 24 43 67 101
Categoria g. ºi g.bis. 52 217 269 – – – 269
Categoria h. ºi h.bis. 2 9 2 5 13 18 29
Total 209 752 961 198 675 873 1834
Categoria a. ºi a.bis. 196 656 852 – – – 852
Categoria b. ºi b.bis. 1 5 6 – – – 6
Categoria c. ºi c.bis. 55 100 155 – – – 155
Categoria d. ºi d.bis. 66 183 249 – – – 249
Categoria e. ºi e.bis. 36 67 103 – – – 103
Categoria f. ºi f.bis. 28 18 46 – – – 46
Categoria g. ºi g.bis. 28 43 71 – – – 71
Total 410 1072 1482 – – – 1482
Total General 904 3037 3941 725 2708 3433 7374
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Comandamentul de Cãpetenie al Armatei                                             Confidenþial
Departamentul Guvernatorului Civil al Transnistriei
No. 929/6 februarie 1943

Ministerul Afacerilor Interne
Cabinet Subsecretar de Stat Poliþie

La no. 48.642/1942, relativ la situaþia þiganilor evacuaþi ºi aflaþi în judeþul
Oceacov, am onoare a face cunoscut:

1. În judeþul Oceacov avem în prezent 12.384 þigani.
2. Aceºtia sunt cazaþi încã din decembrie 1942 în urmãtoarele comune: Bul-
ganovca, Novogrigorevca, Petrovcoje, Marcovca, Novo Bogdanovca, Bogda-
novca, Vladimirovca, Crivoi Balca, Ilinscove.
3. Toþi au fost cazaþi în case bune ºi li se dã hranã suficientã. S-a constatat
însã cã toatã hrana ce li se dã pe mai multe zile o consumau o datã ºi apoi
rãbdau. Pentru normalizare s-a luat mãsura în prezent a li se da hranã zilnic.
4. Pentru a se da posibilitãþi mai bune de cazare ºi a reglementa regimul de
muncã al þiganilor din Transnistria, am dat decizia no. 3149 din 18 decem-
brie 1942, de pe care anexãm copia[1].

Guvernator
Gh. Alexianu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.118)

[1] Vezi „Buletinul muncii”, II, 1942, partea I (iulie-decembrie), p.699-670.
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Inspectoratul General al Jandarmeriei                                                              Secret
Serviciul Jandarmeriei. Secþia a III-a
No. 155.534/17 februarie 1943

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Cabinetul Subsecret. de Stat Poliþie

Ca urmare a ordinului no. 64.413 din 19 ianuarie 1943, al Ministerului
Afacerilor Interne, Direcþiunea Ad-þiei de Stat, cu care ni s-a trimis în copie
adresa no. 90.565/1943 a Ministerului Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale, prin care
se semnala pericolul ce-l prezintã þiganii reîntorºi din Transnistria în oraºul
Sibiu, ivindu-se printre ei 8 cazuri de tifos exantematic, am onoare a vã rapor-
ta urmãtoarele:
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Pe la începutul lunii decembrie 1942, poliþia Sibiu a fost anunþatã de orga-
nele C.F.R. de sosirea unui vagon cu þigani. Mergând la garã, vagonul în care
veniserã þiganii era gol. La 10 decembrie 1942 a sosit în gara Sibiu un alt trans-
port de þigani, în numãr de 64, printre care se aflau ºi 2 cadavre. Serviciul sani-
tar al oraºului Sibiu, fiind anunþat de cãtre Chestura Poliþiei despre acest caz,
s-a transportat la faþa locului ºi a luat mãsurile necesare.

S-a raportat de cãtre Chestura Poliþiei Sibiu Inspectoratului de Poliþie Alba
Iulia despre sosirea acestor þigani, cerând a se hotãrî asupra situaþiei lor.
Direcþiunea Generalã a Poliþiei, cu ordinul no. 53.310 din 4 ianuarie 1943, cere
Chesturii Sibiu de a-i trimite un tabel de þiganii reîntorºi din Transnistria, care
se ridicã la un numãr de 95.

Dupã înapoierea acestor þigani s-au constatat 20 cazuri de tifos, care au fost
internaþi în spitalul public, secþia de boli contagioase, iar 60 þigani au fost de-
parazitaþi ºi izolaþi într-o ºcoalã unde sunt þinuþi sub supraveghere (carantinã).
Au mai fost deparazitate ºi izolate ºi alte familii din oraº care au venit în con-
tact cu þiganii înapoiaþi din Transnistria.

Pe teritoriul rural al judeþului Sibiu, în comunele Porceºti, Slimnic, ªura
Mare, Cuºteriþa, Alãmor ºi Avrig au sosit 31 þigani, care au fost deparazitaþi de
organele sanitare, însã nu s-au ivit printre aceºtia cazuri de tifos exantematic.
Atât þiganii veniþi în oraºul Sibiu, cât ºi cei menþionaþi de pe teritoriul rural,
nu au nici un act din care sã rezulte cã s-au înapoiat pe baza vreunei aprobãri.
Numiþii declarã cã au fost alungaþi de autoritãþile de acolo, ceea ce nu poate fi
luat în considerare.

Faþã de cele de mai sus, vã rugãm sã binevoiþi a dispune dacã aceºti þigani
rãmân în þarã sau urmeazã a fi retrimiºi în Transnistria de unde au fugit. Pen-
tru soluþionarea întregii chestiuni este necesar ca prezenta corespondenþã sã
fie conexatã cu rezultatul ordinului dvs. no. 66.463 din 29 ianuarie 1943 al
Direcþiunii Ad-þiei de Stat, trimis Inspectoratului General al Jandarmeriei ºi
retransmis de noi Direcþiunii Generale a Poliþiei cu no. 155.243 din 5 februa-
rie 1943, care urmeazã a raporta direct rezultatul.

Inspector General al Jandarmeriei                                 ªeful Serv. Jandarmeriei
General C.Z. Vasiliu                                                           Colonel C. Tobescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.141-142)
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Inspectoratul Jandarmi Transnistria
Legiunea Jandarmi Balta

Dare de seamã 
asupra activitãþii informative pe luna februarie 1943,
întocmitã în conformitate cu ordinul nr. 48.285 ºi ordinul nr. 50.018 ale
I.G.J. ºi ordinul nr. 2533/1942 al I.J. Transnistria

[...]*

Þiganii

Þiganii evacuaþi în judeþul Oceacov ºi cazaþi prin colonii, continuã sã trã-
iascã în aceeaºi situaþie mizerabilã ca ºi în luna precedentã, din cauza lipsei de
combustibil, a hranei insuficiente ºi a boalelor. Dintre ei au murit zilnic circa
12-14 þigani.

Sunt foarte nemulþumiþi ºi chiar agitaþi pentru motivul cã nu li se distribuie
alimentele la timp ºi nici în cantitatea ºi calitatea distribuitã de Guvernãmânt.
Nu li se distribuie decât numai fãinã de porumb, iar în ultimul timp numai
boabe de porumb, ºi nici acestea întotdeauna. Sunt zile de-a rândul când nu
primesc nimic.

Din cauza lipsei de hranã, cu toate mãsurile de pazã severe ce s-au luat,
þiganii pãrãsesc coloniile ºi pleacã, mai ales noaptea, dupã furat ºi chiar dupã
cerºit prin comunele vecine.

Deºi þiganii sunt obligaþi ca sã declare toate cazurile de deces, majoritatea
nu fac acest lucru, numai pentru ca sã poatã obþine raþiile de alimente ºi a
acelor morþi.

Toate cele de mai sus au fost raportate I.J.T. ºi Prefecturii.

[...]*

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 80/1943, f.149)

* Pãrþile lipsã se referã la alte probleme, fãrã legãturã cu þiganii.
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Inspectoratul Jandarmi Transnistria
Legiunea Jandarmi Golta

Dare de seamã
Asupra activitãþii informative pe luna februarie 1943

[...]*

Þiganii

Starea de spirit a þiganilor se agitã pe zi ce trece, prin tratamentul ºi regimul
de viaþã ce li se aplicã.

Raþiile alimentare sunt cu mult prea insuficiente, condiþiunile igienice sunt
mediocre, asistenþa sanitarã aproape inexistentã, cazuri de mortalitate frecven-
te, combustibilul le lipseºte cu desãvârºire.

Curentul aspiraþiunilor lor se îndreaptã spre:
– Formarea unei delegaþii care cu orice preþ sã ajungã la d-l Mareºal, cãruia

sã-i explice situaþia realã.
– Odatã cu venirea primãverii, organizarea lor în bande pentru îndulcirea

prin forþã ºi jaf a regimului de viaþã de azi.
Raportat Insp. Jand. Trans. ºi intensificat mãsurile de pazã ºi supraveghere.

[...]*

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 80/1943, f.212-213)

* Pãrþile lipsã se referã la alte probleme, fãrã legãturã cu þiganii.
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Legiunea Jandarmi Balta                                                                                       Secret

Notã informativã
Nr. 19 din 3 martie 1943

1. Þiganii plasaþi pe raza Legiunii, din lipsã de lucru, care s-a terminat la
colhozuri, ºi neavând ce mânca, se dedau la diferite jafuri în dauna populaþiei.

Astfel, în noaptea de 12/13 februarie 1943, o bandã de þigani din comuna
Vâzdofca, judeþul Golta, au trecut pe raza Legiunii Balta, în comuna Nedelcova,
înarmaþi ºi mascaþi, jefuind populaþia. Din aceastã cauzã, populaþia este foarte
neliniºtitã, afirmând cã am adus þiganii din þarã ca sã-i jefuiascã ºi sã-i omoare.

2. Idem, basarabenii triaþi de Corpul 3 Armatã ºi plasaþi pe raza Legiunii
mor de foame, unii dintre ei sunt bolnavi de tifos exantematic. 
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Lucrul puþin care mai este de executat pe la colhozuri se face numai de
ucrainieni.

Am raportat cazul prefecturii Balta, pentru a da ordin preturilor ca toatã
munca ce se presteazã la colhozuri sã se facã numai de basarabeni ºi þigani.

Informaþie sigurã.

Comandantul Legiunii Jandarmi Balta
Colonel ªtefan Gavãt

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 59/1942, f.303)

327
Inspectoratul Jandarmi Craiova
Strada Sf. Gheorghe Nou no. 8
No. 1667/21.III.1943

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei

La ordinul dvs. nr. 53.695/1943 ºi urmare la raportul nostru nr. 1387 din
31.XII.1942 ºi nr. 2128 din 14 ianuarie a.c., am onoare a înainta alãturat dosa-
rul cu actele dresate de ºeful secþiei jandarmi Româneºti-Dolj, contra þigãncilor
Lina Gr. Gheorghe ºi Alexandra Gr. Gheorghe[1], ambele din comuna Româ-
neºti, raportând urmãtoarele:

Aceste þigãnci, în luna septembrie 1942, au fost evacuate în Transnistria îm-
preunã cu fraþii lor, anume Grigore Constantin, Petricã N. Gheorghe ºi Nicolae
N. Gheorghe, ca unii ce trãiesc numai din furturi, având la activul lor ºi con-
damnãri pentru asemenea fapte.

În luna noiembrie 1942, pe baza cererii fãcutã de Grigore Constantin, cã este
mobilizabil, Ministerul Afacerilor Interne, cu ordinul nr. 50.414/1942 cãtre In-
spectoratul Jandarmi Transnistria, a aprobat ca toþi cei de mai sus sã fie readuºi
în comuna Româneºti, judeþul Dolj. Înapoiaþi din Transnistria, s-au apucat de ve-
chea lor meserie, aceºtia fiind recunoscuþi prin toate împrejurimile cã trãiesc nu-
mai din furturi, situaþie ce s-a raportat dvs. cu numerele de mai sus ºi cu care am
înaintat ºi raportul nr. 1577/1942 al Legiunii Jand. Dolj, fãcut în acelaºi sens.

Prin ordinul dvs. nr. 53.695 din 15.II.1943, ca rezultat la rapoartele noastre
de mai sus, s-a dispus ca numitul Nicolae Gheorghe, frate cu Grigore Constan-
tin, sã fie retrimis în Transnistria, deoarece prin fals a fost introdus în autori-
zaþia nr. 50.404/1942 a Ministerului Afacerilor Interne.

Au rãmas însã aceste douã þigãnci, care odatã revenite în comuna Româneºti,
unde au fost recunoscute cã se ocupã numai cu furturile de prin târguri, bâl-
ciuri, trenuri etc, au ºi plecat în raza judeþului Vâlcea, fiind prinse de organele
Poliþiei Rm. Vâlcea în acel oraº, unde veniserã fiind zi de târg pentru a-ºi pune
în aplicare vechea lor meserie. Mai mult încã, numitele au cãlãtorit ºi fãrã auto-
rizaþie de cãlãtorie pe C.F.R.
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Întrucât prezenþa acestor þigãnci constituie un permanent pericol pentru
avutul cetãþenilor ºi cum acestea au cãlãtorit ºi clandestin pe C.F.R., cu onoare
vã rugãm sã binevoiþi a aproba internarea lor într-un lagãr sau retrimiterea lor
în Transnistria.

Inspector Jandarmi Craiova                                           ªeful Biroului Poliþiei
Colonel [indescifrabil]                                                              [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.212)

[1] Dosarul conþine o notã a Inspectoratului General al Jandarmeriei, din 28 martie 1943,
cu referire la aceºti þigani care îºi continuã vechile îndeletniciri (furturi); un referat medi-
cal, conform cãruia Nicolae Gheorghe este bolnav de bronºitã cronicã ºi prezintã greutate
în deplasare datoritã faptului cã are o infirmitate la piciorul stâng; dispoziþie de trimitere
a acestora în Transnistria ºi diverse alte acte (Ibidem, f.200-211).
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Inspectoratul Jandarmi Transnistria

Buletin informativ
pe luna martie 1943

[...]*

Þiganii

Se gãsesc plasaþi pe teritoriul judeþelor Balta, Golta, Berezovca ºi Oceacov.
Þiganii sunt nemulþumiþi din cauza regimului de domiciliu forþat ce li s-a

impus în Transnistria. Duc lipsuri de hranã, îmbrãcãminte ºi igienã, ceea ce se
soldeazã cu o mortalitate pronunþatã, cum ºi din cauza tifosului exantematic.

În luna martie au murit în judeþul Oceacov aproximativ 10 þigani pe zi, iar
în total au murit de tifos exantematic 20 þigani.

Þiganii pãrãsesc comunele de plasare, dedându-se la furtiºaguri ºi cerºind.

[...]*

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 80/1943, f.97)

* Pãrþile lipsã se referã la alte probleme, fãrã legãturã cu þiganii.
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329
Insp. Jand. Alba Iulia
Biroul Poliþie
No. 597/30 aprilie 1943

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Jandarmeriei. Bucureºti

La ordinul dvs. nr. 156.553 din 4 aprilie 1943, prin care se ordonã retrimi-
terea þiganilor fugiþi din Transnistria, am onoare a raporta cã retrimiterea þiga-
nilor în Transnistria, raportaþi de noi prin tabelele înaintate cu nr. 25.089 din
22 martie 1943, s-a executat dupã cum urmeazã:

– Legiunea Jandarmi Alba a evacuat un þigan, înapoiat în þarã fãrã nici un
fel de aprobare.

– Legiunea Jandarmi Fãgãraº a evacuat un numãr de 13 þigani, din totalul
de 17. Patru din aceºtia nu au putut fi evacuaþi, fiind dispãruþi de la domiciliu.
Cei 7 þigani din tabelul nr. 2 nu au fost evacuaþi nefiind elemente rele.

– Legiunea Jandarmi Hunedoara, din totalul de 14 þigani, a evacuat numai
8, deci mai puþin 6, dintre care o familie compusã din 4 membri, capul fami-
liei este mobilizabil, iar 2 sunt dispãruþi de la domiciliu.

– Legiunea Jandarmi Sibiu, din cei 36 þigani, a evacuat 19, plus 9 þigani
veniþi ulterior raportului nostru nr. 25.089 din 22 martie 1943. Din cei 17 þi-
gani care nu au fost înapoiaþi, 11 sunt dispãruþi de la domiciliu, iar 6 bolnavi
netransportabili.

– Legiunea Jandarmi Tr. Mare, din totalul de 5 þigani, a trimis numai 4, unul
fiind dispãrut de la domiciliu.

– Legiunea Jandarmi Turda nu a putut evacua o þigancã, deoarece aflând cã
urmeazã sã fie retrimisã în Transnistria a încercat sã se sinucidã tãindu-ºi bere-
gata. A fost internatã în spital.

Toþi þiganii dispãruþi au fost puºi în urmãrire.
Þiganii înapoiaþi din Transnistria fãrã aprobare au declarat cã ajunºi în

Transnistria nu li s-a dat nici un ajutor ºi au fost lãsaþi în voia soartei fãrã hra-
nã ºi locuinþã, din care cauzã mulþi au murit, fapt ce explicã întrebuinþarea di-
feritelor trucuri, din partea lor, ca încercãri de sinucideri, dispariþii de la domi-
ciliu etc, cu scopul de a se sustrage retrimiterii.

Inspector Jandarmi Alba Iulia                                          ªeful Biroului Poliþie
Colonel [indescifrabil]                                                       Maior V. Mihailovici

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.186)
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Inspectoratul Jandarmi Bucureºti
Biroul Poliþie
No. 10.450/15.V.1943

Cãtre Inspectoratul G-l al Jandarmeriei
Direcþia Sig. ºi Ordinii Publice

Am onoare a raporta urmãtoarele:
Legiunea Jand. Argeº, cu nr. 265/1943, trimite alãturata corespondenþã cu

un tabel nominal de þiganii din com. Stolnici-Argeº, care au fost condamnaþi
pentru furturi ºi tâlhãrii ºi nu au fost evacuaþi în Transnistria.

Din raportul Legiunii Jand. Argeº se constatã cã vinovat pentru netrimite-
rea acestor þigani în Transnistria se face plot. Stoica Petre, ºeful postului jand.
Stolnici, în prezent detaºat a urma cursurile ºcolii ºefi de secþie Cernãuþi, care
s-a mulþumit a raporta verbal ºefului de secþie despre aceºti þigani, fãrã a face
raport scris. Pentru acest fapt, Inspectoratul a pedepsit cu 10 zile arest pe nu-
mitul subofiþer, cu rugãmintea sã binevoiþi a aproba agravarea pedepsei.

Totodatã vã rugãm sã binevoiþi a aproba trimiterea þiganilor în Transnistria.

Inspector Jandarmi Bucureºti                                   ªeful Serviciului de Poliþie
Colonel Matei Mateescu                                                 Lt. colonel Alex. Popescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.273)

331
Preºedinþia Consiliului de Miniºtri                                             1943 iunie 9
Secretariatul General
Direcþia Relaþiilor cu Departamentele

Notã

Ministerul Afacerilor Interne aratã cã a fost sesizat de faptul cã pe unele
moºii ale marilor proprietari se gãsesc adevãrate colonii de þigani ce trãiesc de
zeci de ani locuind în bordeie, în mizerie ºi exploataþi la munci pe preþuri deri-
zorii de cãtre proprietari.

Aceºti þigani sunt în numãr de 1466 suflete, din care 317 bãrbaþi, 342 femei,
802 copii, locuind pe 19 moºii din judeþele Romanaþi, Ilfov, Dâmboviþa, Vlaºca,
Teleorman, Ialomiþa ºi Dolj. Proprietarii acestor moºii sunt: 

– 15 persoane particulare
– 1 Domeniul Coroanei (Sadova, jud.Dolj).
– 1 Ministerul Agriculturii ºi Domeniilor (Amãrãºti, jud.Romanaþi).
– 1 Academia Românã (Kiselet, jud.Ilfov)
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– 1 fostul Rege Carol II (Mãnãstirea, jud. Ilfov).
Ministerul Afacerilor Interne a obligat pe aceºti proprietari ca pânã la 1 mai

1943 sã construiascã adãposturi pentru þiganii pe care îi întrebuinþeazã pe moºii.
Deoarece s-a constatat cã dispoziþia datã nu a fost executatã, Ministerul

Afacerilor Interne roagã sã se hotãrascã dacã nu este cazul ca aceºti þigani sã
fie trimiºi, pentru colonizare, în Basarabia, în zonele lipsite de braþe de muncã
ºi sã se aprecieze în acelaºi timp dacã nu sunt necesare sancþiuni pentru pro-
prietarii ce au dat dovadã de rea voinþã ºi dezinteresare[1]. 

[ANEXÃ]

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ordinii Publice
Secþia a III-a

Situaþie de þiganii aflaþi pentru munci pe moºiile diverºilor proprietari care
trãiesc în bordeie în mizerie ºi cãrora nu li s-au construit case conform ordinu-
lui nr. 19.236/1942 al Ministerului Afacerilor Interne

Se certificã de noi prezenta situaþie[2]
ªeful secþiei a III-a
Cãpitan N. Diaconescu

(Arh.St.Bucureºti, Preºedinþia Consiliului de Miniºtri, dos. 1275/1943, f.7-8, 10)

[1] Documentul poartã urmãtoarea rezoluþie a lui I. Antonescu: „Ministerul de Justiþie sã
ancheteze ºi sã aplice sancþiunile legale. Dacã proprietarii nu le fac locuinþe convenabile
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LocalitateaLocalitatea NumNum ãrul þ iganilorãrul þ iganilorNumele  Numele  ºi  prenumeleºi  prenumele
proprietarului moproprietarului mo ºieiºiei JudeJude þu lþu l ComunaComuna BB ãrbaþiãrbaþi F eme iFeme i CopiiCopii TotalTotal
Domeniul Coroanei Dolj Sadova 29 41 12 82
Ferma Ocolna-M.Agr.Dom. Romanaþi Amãrãºti 30 25 132 187
Moºia Regalã Mãnãstirea Ilfov Mãnãstirea 56 63 155 274
Moºia Academ.Române Ilfov Kiselet 18 18 59 95
Avram Florea Dâmboviþa Puþul cu S. 2 4 4 10
Iordache Noica Vlaºca Rãsuceni S. 7 5 15 27
Dan Noica Vlaºca Rãsuceni S. 1 2 5 8
Andrei Noica Vlaºca Rãsuceni S. 3 3 7 13
Grigore Roºianu Teleorman Saele 34 40 116 190
Anghel Caprã Teleorman Mavrodin 35 42 71 148
Nicolae Caprã Teleorman Viiºoara 7 11 18 36
Ing. Anghel Stroescu Teleorman Lãceni 6 6 16 28
Ion Popescu Teleorman Lãceni 1 1 3 5
Radu Creþeanu Teleorman Orbeasca 9 4 17 30
Victor Antonescu Teleorman Vitãneºti 7 6 11 24
Nicolae Racotã Teleorman Sterebãneasa 17 17 36 70
Ion P.Noica Teleorman Beiu 21 22 41 84
Costea Chiroiu Ialomiþa Botãneºti 22 26 65 113
Marius Roºca Ialomiþa Eliza St. 12 11 19 42
[Total] 317 342 802 1466



(case sau barãci) pânã la 1 octombrie, sã fie ridicaþi ºi transportaþi în Transnistria. Domnul
Alexianu sã pregãteascã primirea lor”. 
[2] Finalmente, unii proprietari s-au conformat recomandãrii, de pildã Gr. Roºianu con-
struind 34 case, iar Nicolae Racotã 6 case (cf. Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General de
Jandarmi, dos. 86/1944, f.300).

332
Notã

La data de 26 iulie 1943, legiunea jandarmi Argeº a evacuat în Transnistria
un lot de þigani în numãr de 69 bãrbaþi, femei ºi copii, care reveniserã în Piteºti
în mod clandestin.

Legiunea Jandarmi Argeº, cu raportul nr. 1349/1943, raporteazã prin Inspec-
toratul Bucureºti cã în comuna Stolnici-Argeº mai este un numãr de þigani care,
deºi nemobilizabili, totuºi aceºtia au gineri ºi feciori mobilizabili ºi chiar con-
centraþi din ei, iar þiganul Grosu B. Stan este bolnav de paralizia picioarelor, mo-
tive pentru care legiunea nu a evacuat ºi aceºti þigani odatã cu cei de mai sus.

Faþã de cele arãtate mai sus, legiunea cere a se ordona dacã se evacueazã ºi
aceºti þigani sau nu.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.274)

333
[înregistrat la 5 august 1943]

Domnule Comandant, 

Respectuos vin a vã raporta urmãtoarele: 
Sunt soldat activ ctg. 1942 în Comp. Depozit Bat.1 Geniu Moto, de meserie

croitor. Sunt cãsãtorit cu fiica d-nei Ana Miu din comuna Poiana Lacului, jud.
Argeº, care este de neam þigancã. 

Soþia mea este operatã în spitalul „I.C. Brãtianu” din Piteºti, de „Mormurul
lui Gott”, pentru care motiv a venit soacra mea, mama soþiei, pentru a o îngri-
ji la spital.

În ziua de 25 iulie 1943 a fost gãsitã pe stradã de cãtre poliþie, în timp ce
venea acasã pentru a lua alimente pentru soþia mea; a fost ridicatã ºi trimisã în
Transnistria.

Suszisa este vãduvã, cu doi fii concentraþi ºi unul mort pe câmpul de lup-
tã[1]. Titlul de pensie no. 15.622 aici anexat. Restul familiei mele a fost trimi-
sã în Transnistria încã din anul trecut. Întrucât subsemnatul nu am pe nimeni
ºi soþia îmi este grav bolnavã în spital, iar eu fiind militar ºi neputând îngriji
de dânsa, respectuos vã rog sã binevoiþi a interveni locului în drept pentru a
se aproba ca sã fie readusã în þarã[2].
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Se anexeazã ºi titlul de pensie în copie, no. 15.622.

Supus la ordine
Sold. Nedelea Vasile, din Comp. Depozit

D-sale, d-lui comandant al Bat. 1 Geniu Moto

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. II, f.16)

[1] Fiul ei, Constantin Miu, ctg.1937, soldat în Regimentul 4 Dorohoi, a murit în 1941 în
ambulanþa Diviziei III Vignasador Ucraina în urma rãnilor primite. Mamei sale i se stabi-
lise o pensie de 750 lei/lunã.
[2] Conform investigaþiei întreprinse de comandantul Regimentului 8 Pionieri Moto, lt.col.
Ion Niculescu, s-a confirmat deportarea ilegalã a Anei Miu de cãtre Legiunea de Jandarmi,
solicitându-se repatrierea (Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos.
130/1942, vol. II, f.22).

334
Inspectoratul Jandarmi Bucureºti
Biroul Poliþie
No. 11.566/1943 august 8

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþia Sig. ºi Ordinii Publice

La ordinul dvs. nr. 15.2021/1943, referitor la evacuarea în Transnistria a
unor þigani din Piteºti.

Am onoare a raporta cã Legiunea Jandarmi Argeº, cu nr. 1390/1943, rapor-
teazã cã în ziua de 26 iulie 1943, cu trenul de ora 15.20, a evacuat la Legiunea
Jandarmi Odessa un numãr de 69 (ºaizeci ºi nouã) þigani, bãrbaþi, femei ºi
copii din oraºul Piteºti, ce au revenit în acel oraº din Transnistria în mod
clandestin.

De asemenea, conform ord. dvs. nr. 151.219 ºi nr. 151.750/1943, Legiunea
a mai evacuat la Legiunea Jand. Odessa un numãr de 13 þigani, bãrbaþi, femei
ºi copii, de fel din comuna Poiana Lacului – Argeº, care se ocupau cu furturile
silvice din pãdurile statului.

Tot cu acest tren au fost evacuaþi la Legiunea Jandarmi Odessa, de cãtre Le-
giunea Jandarmi Bucureºti, conform ord. dvs. nr. 150.479/1943, þiganii Grantu
Balotã ºi Bãiº Georgescu, împreunã cu familiile lor compuse din 12 membri.

Referitor la þiganii nemobilizabili prevãzuþi în tabelul înapoiat de dvs. cu
ord. nr. 151.449/1943, de fel din comuna Stolnici, jud. Argeº, Legiunea Jan-
darmi Argeº, cu nr. 1349/1943, raporteazã cã deºi þiganii sunt nemobilizabili,
însã au gineri ºi feciori mobilizabili ºi chiar concentraþi în prezent, iar þigan-
ul Grosu B. Stan este ºi bolnav de paralizia picioarelor ºi nu se poate trans-
porta singur. Pe aceºti þigani Legiunea nu i-a evacuat pe motivul arãtat mai
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sus, aºteptând rezultatul dacã Inspectoratul General al Jandarmeriei ordonã a
se evacua sau nu.

Rugãm sã binevoiþi a dispune.

Inspector Jandarmi Bucureºti                                    ªeful Serviciului de Poliþie
Colonel Matei Mateescu                                           Lt. colonel Alex. Popescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.275)

335
Legiunea Jandarmi Bãlþi
Biroul Poliþie ºi Comandament
No. 9665/1943 august 10

Cãtre Inspectoratul G-l al Jandarmeriei
Direcþia Siguranþei ºi Ord. Publice. Serviciul Ordinii Publice

Am onoare a vã raporta cã în seara zilei de 1-2 august 1943, pe la orele 21-
22, în marginea satului Lipovanca, la o distanþã de 6 km de oraºul Bãlþi, doi in-
divizi necunoscuþi au ieºit înaintea locuitorului Darie Profir din comuna Cor-
nova, jud. Orhei, care venea cu un butoi cu vin spre Bãlþi pentru vânzare, ºi
prin ameninþare cu armã i-au luat suma de lei 3000, dupã care l-au lãsat liber
sã-ºi continue drumul.

Cazul a fost adus la cunoºtinþa ºefului de post Biliceni abia în ziua de 7
august 1943, dupã ce reclamantul Profir Darie se înapoia din judeþul Soroca,
unde vânduse vinul.

Din cercetãrile fãcute de ºeful secþiei, Sângerel, ºi plot. Dabija Vasile, ºeful
postului Biliceni, s-a stabilit cã autorii tâlhãriei sunt þiganii Isachi Danilov ºi
Neculai Pitula, primul fiind recunoscut de reclamant.

Cu ocazia acestor cercetãri s-a descoperit mai multe furturi comise pe raza
judeþului, iar la percheziþia fãcutã acestor þigani la domiciliu s-au gãsit mai
multe obiecte provenite din furturi, care parte din ele fiind recunoscute de
pãgubaºi au fost restituite.

Þiganii mai sus arãtaþi lucrau în complicitate cu alþi þigani, ºi anume: Har-
conici Nichita, Gh. Miscoi, Ilie Butucanu, Ion Pitula, Ion Covalu zis Vasile ºi
Marcu Mereuþã, toþi din oraºul Bãlþi, cartierul „Podul Chiºinãului”.

Þiganii Nichita Harconici ºi Gh. Miscoi, în noaptea de 2-3 august 1943, au
încercat sã mai dea o loviturã la drumul mare, însã n-au reuºit.

Indivizii mai sus arãtaþi cu actele dresate ºi corpurile delicte au fost înain-
taþi Curþii Marþiale Chiºinãu cu nr. 9609 din 10 aug. 1943.

Comandantul Legiunii Jandarmi Bãlþi                                    ªeful Bir. Poliþiei
Maior Alfons Nãstase                                                       Plot. Mircea Nechita

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.300)
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336
Inspectoratul Jandarmi Bucureºti  Urgent
Biroul Poliþie
No. 11.727/1943 august 19

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþia Sig. ºi Ord. Publice

La ordinul dvs. verbal transmis de maiorul Penescu direct Legiunii Jan-
darmi Argeº, prin care i se ordonã a raporta motivul întârzierii escortei care a
transferat la Legiunea Jandarmi Odessa un numãr de 83 þigani din Piteºti ºi ju-
deþul Argeº, am onoare a raporta urmãtoarele:

Legiunea Jandarmi Argeº cu no. 1610/1943 raporteazã:
– Escorta compusã din 14 jandarmi (subofiþeri ºi jandarmi în termen ºi con-
centraþi) a plecat cu un numãr de 83 þigani din gara Piteºti în ziua de 26 iu-
lie 1943, orele 15,30. Aceste 2 vagoane cu þigani au fost ataºate la trenul
cursã care a sosit în Bucureºti la orele 18,30, unde au avut legãturã cu un
tren personal de Odessa la orele 21.
– Trenul cu care a sosit la Bucureºti a stat în staþie pentru descãrcarea baga-
jelor timp de 2 ore.
– ªeful escortei, plot. Popescu Gheorghe, cerând impegatului de serviciu sã
facã manevra necesarã pentru ataºarea acestor 2 vagoane cu þigani la trenul
de Odessa, acesta a dat ordin sã plece trenul cu þigani în triaj, unde stau tre-
nurile ºi unde i-a lãsat cu tot trenul.
– Plot. Popescu Gheorghe, vãzând în ce situaþie se gãseºte, s-a dus la ºeful
staþiei Triaj din al cãrui ordin se formeazã trenurile ºi expunându-i situaþia
s-a interesat la telefon ºi i s-a comunicat cã nu se mai pot ataºa aceste 2 va-
goane la trenul de Odessa, trenul fiind deja tras în garã pe linie.
– Au rãmas în aceastã situaþie pânã a doua zi, 27 iulie 1943, orele 15, când
aceste 2 vagoane cu þigani au fost ataºate la un tren permisionar cu direcþia
Odessa.
– Au sosit în Tighina în ziua de 28 iulie 1943, orele 16, unde au dezlegat
aceste 2 vagoane de la trenul permisionar ºi le-au dat pe linia moartã.
– În aceeaºi searã, ataºând aceste 2 vagoane la un tren personal ce mergea
spre Odessa la ora 20 seara, prezentându-se agenþii vãmii ca sã facã perche-
ziþie la þigani, spunând cã au primit telegramã cã þiganii au aur asupra lor
ºi cã sã dezlege aceste 2 vagoane de la tren pentru a nu-l întârzia, lucru ce
s-a ºi fãcut.
– Au fost percheziþionaþi þiganii dintr-un vagon pânã la 1 noaptea, iar al doi-
lea vagon a rãmas pentru a doua zi (29 iulie 1943), executând percheziþia ºi
la al doilea vagon, pânã la ora 12.
– ªeful escortei cerând staþiei respective sã fie ataºaþi la primul tren perso-
nal care era la ora 15 pentru Odessa, ºeful staþiei a refuzat aceastã propunere
ºi i-a ataºat de abia la orele 24 la un tren de marfã ce pornea spre Odessa.
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– În ziua de 30 iulie 1943 de la orele 3 dimineaþa au stat în staþia Tiraspol
pânã la orele 19, din cauzã cã pe linie înainte se ciocniserã 2 trenuri de
marfã ºi trebuia linia curãþatã pentru a se continua circulaþia trenurilor,
sosind cu acest tren de marfã de abia în ziua de 31 iulie 1943 la orele 9
dimineaþa în Odessa.
– Plutonierul Popescu Gheorghe, ºeful escortei, a mers la Legiunea Jan-
darmi Odessa pentru a raporta cazul ºi a delega pe cineva pentru primirea
acestor þigani.
– În gara Odessa a aºteptat pânã seara la orele 21, când a sosit un plutonier
de la Legiunea Jandarmi Odessa ºi i-a spus ca sã meargã mai departe tot
aceastã escortã cu þiganii pânã la staþia Grigoreºti, unde se va primi de pos-
tul jandarmi Trihate ºi cã alimentele pentru þigani ºi escortã se vor primi de
la prima staþie.
– Staþia Odessa a luat aceste 2 vagoane de unde erau garate de abia a treia
zi dimineaþa (2 august 1943), ora 10 dimineaþa, ºi au continuat transportul
þiganilor pânã la staþia Grigoreºti, fãrã nici un aliment primit pentru escorte
ºi þigani.
– În staþia Grigoreºti au sosit la ora 16, iar la ora 18 s-a prezentat un sergent
major de la postul jandarmi Trihaþi cu jandarmii necesari care au luat în pri-
mire þiganii, iar jandarmii care escortaserã pe þigani pânã la Grigoreºti au
plecat seara la orele 21 cu trenul la Legiunea Jandarmi Odessa, sosind în zi-
ua de 3 august 1943, unde au raportat executarea ordinului de a transporta
þiganii la staþia Grigoreºti.
– În ziua de 4 august 1943, ora 13.30, au plecat cu trenul din Odessa ºi au
sosit în Piteºti în ziua de 6 august 1943, orele 12.

Faþã de cele raportate mai sus se constatã cã cauza întârzierii se datoreazã
organelor C.F.R., pentru motivul cã nu au ataºat aceste 2 vagoane cu þigani la
primul tren personal ce mergea spre Odessa, stând în diferite gãri zile întregi.

Vã rugãm sã binevoiþi a dispune.

Inspector Jandarmi Bucureºti                                    ªeful Serviciului de Poliþie
Colonel M. Mateescu                                                   Lt. colonel Alex. Popescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. II, f.26-27)
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337
Legiunea Jand. Hunedoara
Bir. Poliþie
No. 9895/24 aug. 1943

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Dir. Siguranþei ºi Ord. Publice

La ordinul dvs. nr. 153.483 din 12 august 1943, cu care ni se trimite recla-
maþia þiganului Cãldãrar Trifu din comuna Ciopea, prin care cere readucerea
familiei sale din Transnistria, am onoare a raporta urmãtoarele:

La data de 15 septembrie 1942, þiganul Cãldãrar Trifu împreunã cu familia
sa au fost evacuaþi în Transnistria conform ordinelor în vigoare, ca unul ce nu
avea o ocupaþie precisã, nu avea din ce sã trãiascã, se ocupa cu furturile ºi
înºelarea locuitorilor. În luna noiembrie 1942, numitul împreunã cu familia sa
a fugit din Transnistria ºi s-a reîntors în comuna Ciopea. La data de 22 aprilie
1943 din nou a fost evacuat în Transnistria, de unde iarãºi a fugit ºi a stat as-
cuns în judeþul Severin, apãrând pe raza judeþului Hunedoara numai dupã ce
s-a prezentat la Bucureºti, unde a depus reclamaþia anexatã.

Imediat ce a sosit pe raza judeþului s-a ºi apucat de furturi, astfel cã în
noaptea de 10 august 1943 a fost prins în flagrant delict de cãtre locuitorul Cic
Ioan din comuna Sf. Mãria, pe când fura trifoi, pentru care fapt i s-au dresat
acte ºi în prezent este în curs de judecatã.

Nu corespunde adevãrului cã þiganul Cãldãrar Trifu este de origine etnicã
românã, numitul fiind þigan. De asemeni, nu corespunde adevãrului cã este in-
valid din rãzboiul mondial, neprimind nici o pensie ºi nici nu are acte de in-
valid. Toate cele arãtate în reclamaþie sunt numai înscenãri, fãcute cu scopul
de a obþine aprobarea sã nu mai fie evacuat în Transnistria. Numitul nu este
mobilizabil.

Faþã cu cele raportate mai sus, rugãm a nu i se aproba cererea de a rãmâne
în comuna Ciopea-Hunedoara, fiind un þigan care nu se lasã de furturi.

În prezent atât þiganul reclamant, cât ºi familia sa se aflã în comuna Ciopea,
fiind fugiþi din Transnistria. Cu 5 anexe[1].

Comandantul Legiunii Jandarmi Hunedoara
Lt. colonel Scarlat Lovin

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. I, f.305)

[1] Generalul C.Z. Vasiliu a dat ordin ca petiþionarul Cãldãrar Trifu sã fie reevacuat. Anexe-
le sunt note informative asupra persoanei în cauzã.
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338
Legiunea Jandarmi Covurlui
Biroul Poliþie
Nr. 1024/1943 octombrie 1

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Galaþi
Serviciul Poliþiei

În conformitate cu ordinul Inspectoratului General al jandarmeriei nr. 35.834
din 12 iunie 1943, am onoare a înainta alãturatul proces-verbal ºi douã tabele
de þiganii evadaþi din Transnistria ºi prinºi pe teritoriul acestei Legiuni.

Þiganii au fost ajutaþi a fi transportaþi în þarã cu un tren la care a fost ataºat
ºi un vagon în care se transporta corpul unui avion la Bucureºti, vagon ce era
însoþit de soldatul Strãtescu Ioan din Grupul 8 Asalt nr. 646 ºi care a permis
þiganilor a se ascunde în corpul avionului pentru a se transporta la Bucureºti.

Din declaraþiile þiganilor se constatã urmãtoarele:
1. Þiganul Florea Vasile, contingentul 1921, aparþine Regt. 10 Obuzieri, aratã

cã nu a fost condamnat, are casã de locuit în comuna Gãujani-Vlaºca, este de
meserie argintar ºi muncitor, are mijloace de existenþã ºi este mobilizabil. Acte
nu are asupra sa. Vrea sã rãmânã în þarã cu soþia sa Lina V. Florea ºi nepoþii sãi,
anume Elena Gh. Marin, Maria Gh. Marin ºi Traian Dumitru.

2. Þiganul Constantin Mihalache din Piteºti, strada Eliade Rãdulescu nr. 3,
aratã cã nu a fost condamnat pentru nici un fapt, are casã de locuit ºi mijloace
de existenþã, dar a fost evacuat fãrã sã fi fost cercetatã situaþia sa ºi cere a fi lãsat
a veni în þarã, întrucât a rãmas numai singur din familie ºi cu fiica sa, anume
Tudora V. Lãutaru, care a fost evacuatã în Transnistria deºi soþul ei, anume
Vasile Lãutaru, a rãmas mobilizat în þarã la Regimentul 1 Cãlãraºi.

3. Tudora V. Lãutaru din Piteºti, strada Eliade Rãdulescu nr. 3, aratã cã nu a
fost condamnatã, este soþia legitimã a ostaºului Vasile Lãutaru, mobilizat în Re-
gimentul 1 Cãlãraºi, care se aflã în þarã cu doi copii ai lor. Situaþia acestei þigãnci
este necesar a fi cercetatã ºi dacã corespunde adevãrului pe lângã cã ar trebui
sã i se aprobe venirea în þarã, dar ar trebui sancþionate ºi abuzurile.

4. Ilinca Ioan aratã cã este contingentul 1929 ºi aparþine Regimentului 4
Dorobanþi, nu are însã nici un act cu care sã dovedeascã afirmaþiile sale.

5. Florica Gheorghe din Piteºti, strada Libertãþii nr. 70, aratã cã nu a fost con-
damnatã, a avut mijloace necesare de trai, dar cu toate acestea a fost evacuatã.
Acum cere a fi lãsatã sã se înapoieze în þarã pentru a merge la fratele sãu Golaº
Nicolae ce se aflã în þarã, fiind concentrat la un Regt. C.F.R.

6. Constantina Ilie zisã Sticlan din Bucureºti, strada ªoseaua Pantelimon
nr. 4, aratã cã nu a fost condamnatã, a avut mijloace de existenþã, dar totuºi a
fost evacuatã. Cere a i se permite înapoierea în þarã la fiul sãu Constantin I.
Sticlan din Bucureºti, strada ªoseaua Pantelimon 4, în special cã are sub îngri-
jire pe nepoata sa Paulina Gh. Parã în etate de 7 ani, orfanã de pãrinþi ºi gãsitã
în Transnistria.
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7. Aurica Gh. Ilie din comuna Româneºti, judeþul Dolj, aratã cã nu a fost
condamnatã, are casã de locuit ºi are mijloace de existenþã ºi cere a fi lãsatã a
se înapoia în þarã.

8. Þiganul Dumitru Mãrgel de ani 18 din comuna Brezniþa de Ocol, judeþul
Mehedinþi, aratã cã nu a fost condamnat, are mijloace de existenþã ºi cere a fi
lãsat în þarã pentru a fi încorporat cu tinerii din contingentul sãu.

Faþã de cele raportate mai sus ºi având în vedere ordinul Inspectoratului
General al Jand. nr. 35.834 din 12 iunie 1943, care prevede a se face trierea a-
cestor þigani, raportându-se în prealabil ºi Inspectoratului General al Jand., vã
rugãm sã binevoiþi a dispune sã se intervinã la Inspectoratul Gl. pentru a hotãrî
asupra situaþiei acestor þigani care pânã la noi ordine sunt reþinuþi la reºedinþa
acestei Legiuni.

Comandantul Legiunii Jand. Covurlui
Maior A. Dãnulescu

[ANEXÃ]

PROCES-VERBAL

Astãzi douãzeci ºi nouã septembrie anul una mie nouã sute patruzeci ºi trei
în Galaþi.

Noi, maior Dãnulescu Aurel, comandantul Legiunii Jand. Covurlui, având
în vedere raportul nr. 1863 din 28 septembrie anul 1943 al companiei 213
Poliþie Z.I., cu care ne trimite sub escortã pe þiganii: Constantin Mihalache, Tu-
dora Lãutaru zis Mihalache, Ilinca Marin, Florica Gheorghe, Florea Vasile, Tra-
ian Florea, Lina Florea, Ileana Florea, Maria Florea, Dumitru Mãrgel, Constan-
tina Ilie, Paulina Gheorghe ºi Ana Constantin Aurica, ce au fost reþinuþi în gara
Barboºi dintr-un tren ce venea din Transnistria ºi unde numiþi þigani cu aju-
torul unor ostaºi, dupã ce au evadat din localitatea de unde au fost evacuaþi,
plecau spre Bucureºti.

Având în vedere cã aceºti þigani urmeazã a fi înapoiaþi în Transnistria de
unde au evadat, dupã ce mai întâi sã li se facã trierea, am dispus cercetarea lor,
rezultând urmãtoarele:

1. Mã numesc Florea Vasile de ani 45, de loc natal din comuna Gãujani,
judeþul Vlaºca, cãsãtorit cu Lina Florea nãscutã Lina Manole, nu am nici un
copil, am însã sub îngrijirea mea pe nepoþii mei, anume Elena Gh. Marin, Ma-
ria Gh. Marin ºi Traian Dumitru, toþi din comuna Gãujani, ai cãror pãrinþi au
murit în Transnistria, în judecatã ºi condamnat nu am fost niciodatã, am casã
de locuit în comuna Gãujani-Vlaºca, de profesiune muncitor agricol ºi de me-
serie argintar, asupra celor ce sunt întrebat declar:

În anul 1942 am fost evacuat în Transnistria odatã cu toþi þiganii din întrea-
ga þarã, dar pentru care motiv eu nu ºtiu întrucât nu am fost supus judecãþii
niciodatã ºi nici condamnat, am avut mijloacele necesare pentru câºtigarea
existenþei atât a mea, cât ºi a soþiei.
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Fiind trataþi rãu în localitatea unde am fost evacuaþi în Transnistria, în sea-
ra zilei de 21 septembrie 1943 în gara Grigoreºti, judeþul Oceacov, am gãsit un
tren ce mergea la Bucureºti cu niºte ostaºi ce transportau un avion cu trenul,
ne-am rugat de ei ºi am fost luaþi în tren, dar în gara Barboºi am fost aflaþi ºi
arestaþi de patrula de jandarmi.

Cer sã fiu lãsat în þarã, având mijloacele necesare de trai ºi fiind om cu
bunã purtare.

Aceasta îmi este declaraþia pe care o dau ºi cer sã fiu luat a face serviciu la
stat, întrucât am fãcut armatã la Regimentul 10 Artilerie Piteºti.

Carte nu ºtiu ºi semnez prin punere de deget.

2. Constantin Mihalache de ani 53, de religie creºtin ortodox, þigan din
oraºul Piteºti-Argeº, sunt vãduv, întrucât mi-au murit în Transnistria soþia ºi
patru copii, de profesiune geambaº de cai ºi am trãsurã cu cai pe piaþã, am casã
de locuit în Piteºti, strada Eliade Rãdulescu Nr. 3, serviciul militar satisfãcut în
Regimentul 28 Infanterie Ismail, am luat parte în rãzboiul din 1916, condamnat
nu am fost niciodatã dupã cum dovedesc prin certificatul de la cazierul judiciar
nr. 1651 din 5 iulie 1943, asupra celor ce sunt întrebat declar:

În anul 1942 am fost evacuat în Transnistria cu întreaga familie pentru ce
nu ºtiu, dar murindu-mi membrii familiei, în seara zilei de 21 septembrie m-am
hotãrât sã revin în þarã ºi am plecat cu un tren ce mergea spre Bucureºti cu os-
taºi români, pentru a merge la casa mea ºi cer sã fiu lãsat a reveni în þarã.

Drept care dau prezenta ºi semnez prin punere de deget.

3. Mã numesc Tudora V. Lãutaru zisã Mihalache, de ani 28, de religie creº-
tinã ortodoxã, domiciliatã în comuna Piteºti-Argeº, strada Eliade nr. 3, unde lo-
cuiesc în casa tatãlui meu, anume Constantin Mihalache, sunt soþie legitimã al
lui Vasile Lãutaru, azi în þarã fiind rãnit pe front, este contingentul 1937, am doi
copii în viaþã, iar doi mi-au murit în Transnistria, de profesiune spãlãtoreasã la
Cercul Recrutare Argeº-Piteºti, soþul meu este zugrav de meserie, condamnatã
nu am fost ºi nici soþul meu, asupra celor ce sunt întrebatã, declar:

În anul 1942, odatã cu evacuarea þiganilor din Piteºti, am fost luatã ºi eu
dimpreunã cu doi copii, rãmânâdu-mi în þarã doi copii ºi soþul meu care dupã
cât am aflat se aflã rãnit pe front. Cer sã fiu lãsatã sã merg în þarã întrucât am
soþul ºi copii în þarã ºi nu sunt motive pentru care sã fiu trimisã în Transnistria
ºi cred cã nu s-a procedat legal cu trimiterea mea în Transnistria.

Sã fie întrebat Cercul Recrutare Argeº care a primit comunicare de la Regi-
mentul 1 Cãlãraºi cu nr. 9476 din 27 august 1942 sã mi se achite ajutorul.

Drept care dau prezenta ºi semnez prin punere de deget.

4. Mã numesc Ilinca Marin, român de ani 36, de religie creºtinã ortodoxã, sa-
tisfãcut serviciul militar în Regimentul 4 Dorobanþi, fiind contingentul 1929, de
loc natal din Piteºti, strada Eliade Rãdulescu nr. 4, de profesiune geambaº cai, pã-
sãrar, sunt cãsãtorit ºi am avut cinci copii din care doi mi-au murit în Transnistria
iar trei se aflã în þarã la sora mea Lia Piþigoi din Piteºti, strada Eliade Rãdulescu
nr. 4, condamnat nu am fost niciodatã, asupra celor ce sunt întrebat declar:
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Am fost evacuat în Transnistria în anul 1942, de unde am evadat la data de
21 septembrie 1943 ºi cer sã fiu lãsat sã merg acasã pentru a-mi vedea copii ºi
apoi cer sã fiu mobilizat ºi sã fiu trimis pe front în linia I cu camarazii mei, eu
fiind contingent tânãr ºi mobilizabil. Am luat parte la rãzboi.

Drept care dau prezenta ºi semnez prin punere de deget.

5. Mã numesc Florica Gheorghe, þigancã de ani 30, de religie creºtinã orto-
doxã, am fost cãsãtoritã nelegitim, am trãit cu mama mea, anume Ioana Gheor-
ghe, în prezent moartã în Transnistria, posed casã de locuit în Piteºti, strada
Libertãþii nr. 70, de profesiune muncitoare, condamnatã nu am fost, asupra
celor ce sunt întrebatã declar:

Am fost evacuatã în Transnistria în anul 1942 numai cu mama mea care s-a
prãpãdit ºi acum voiesc a merge acasã, am ºi eu un frate concentrat, anume
Golaº Nicolae, într-un Regiment de C.F.R.

Drept care dau prezenta declaraþie ºi semnez prin punere de deget.

6. Mã numesc Constantina Ilie zisã Sticlan, de ani 60, de religie creºtinã
ortodoxã, de loc natal din Bucureºti, strada ªoseaua Pantelimon nr. 4, unde am
un fiu, anume Constantin Ion Sticlan, care este mobilizat, condamnatã nu am
fost, asupra celor ce sunt întrebatã declar:

În anul 1942, fiind în oraº vânzând pãsãri, am fost întâlnitã pe stradã cu
convoiul de þigani ºi am fost ºi eu luatã dimpreunã cu soþul meu, azi decedat
în Transnistria.

Cer sã fiu lãsatã sã merg la Bucureºti unde am pe fiul meu care se ocupã cu
vânzarea pãsãrilor ºi am ºi pãmânt la þarã în Comuna Amãrãºti, judeþul Dolj. Cer
sã fiu lãsatã în þarã ºi pentru a creºte pe nepoata mea, anume Paulina Gh. Parã,
în etate de 7 ani, pe care am gãsit-o în Transnistria dupã moartea întregii familii.

Drept care dau prezenta ºi semnez prin punere de deget.

7. Mã numesc Aurica  C. Ilie zisã Vãduva de ani 45, de religie creºtinã orto-
doxã, de loc natal din comuna Româneºti judeþul Dolj, cãsãtoritã, în prezent
vãduvã, bãrbatul meu a murit, copii nu am, am casã de locuit, de profesiune
muncitoare, condamnatã nu am fost, declar:

Am fost evacuatã în Transnistria în anul 1942 ºi la data de 21 septembrie
1943 am evadat ºi plecat acasã, însã în garã la Barboºi am fost arestatã cu cei-
lalþi 12 þigani cu care am evadat.

Cer sã fiu lãsatã sã plec în þarã la casa mea.
Drept care dau prezenta ºi semnez prin punere de deget.

8. Mã numesc Dumitru Mãrgel, de ani 18, de religie creºtinã ortodoxã, de
loc natal din comuna Brezniþa de Ocol, judeþul Tr. Severin, necãsãtorit, tatãl,
mama ºi sora mea au murit în Transnistria, rãmânând singur, avem casã bunã
de locuit, de profesiune muncitor, condamnat nu am fost niciodatã, asupra ce-
lor ce sunt întrebat declar:

Am fost evacuat în Transnistria în anul 1942 ºi dupã moartea lor la data de
21 septembrie 1943 am evadat din Transnistria ºi am voit a merge acasã, dar
am fost arestaþi în gara Barboºi.
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Cer sã fiu lãsat a pleca acasã ºi sã fiu recrutat la armatã, pe care voiesc a o
face cu bãieþii de seama mea.

Drept care dau prezenta ºi semnez propriu ºtiind carte. Dumitru Mãrgel.

Drept care am dresat prezentul proces-verbal spre cele legale.

Comandantul Legiunii Jand. Covurlui
Maior A. Dãnulescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. II, f.70-75)

339
Inspectoratul Jandarmi Odessa

Buletin
Asupra stãrii de spirit în jandarmerie
Pe luna septembrie 1943

[...]*

Þiganii

Se gãsesc plasaþi pe teritoriul judeþelor Berezovca ºi Oceacov, în total de
2441 þigani.

Aceeaºi tendinþã de a se sustrage de la muncile agricole se constatã din
partea þiganilor ºi în luna aceasta. 

Sunt profund nemulþumiþi din cauza strãmutãrii lor în Transnistria. Toþi
cautã, folosind toate mijloacele, sã se întoarcã în þarã. S-au prins grupãri com-
pacte de þigani încercând sã se înapoieze în þarã prin acte ºi autorizaþii false.
Necesitã intensã ºi continuã supraveghere de cãtre jandarmi, pentru a nu fugi
din coloniile de pe Bug.

Duc mare lipsã de îmbrãcãminte ºi au groazã de iarna ce vine, fiind aproape goi.
Datoritã acestei stãri de lucruri, la iarnã vor muri de frig ºi subalimentare,

cum au murit ºi în iarna trecutã, rãmânând ca la primãvara viitoare problema
þiganilor din Transnistria sã disparã odatã cu dispariþia lor.

[...]*

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 84/1943, f.176)

* Pãrþile lipsã se referã la alte probleme, fãrã legãturã cu þiganii.
[1] Numãrul þiganilor este simþitor diminuat comparativ, de pildã, cu luna martie 1943,
când doar în raza Legiunii de Jandarmi Berezovca se aflau 3083 (cf. Ibidem, dos. 80/1943,
f.43).
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340
Inspectoratul jandarmi Iaºi
Nr. 4699/1943 octombrie 15

Cãtre Inspectoratul G-ral al Jandarmeriei
Dir. Siguranþei ºi Ord. Publice

Am onoare a raporta urmãtoarele:
Legiunea Jandarmi Roman, cu no. 11.346/1943, raporteazã cã în ziua de 19

septembrie a.c. þigãncile Maria D. Darie din comuna Elisabeta D-na ºi Adela V.
Cãmeºoiu din com. Dãmieneºti, acel judeþ, foste evacuate în Transnistria în
toamna anului 1942, împreunã cu întreaga lor familie, au sosit în localitãþile
de mai sus fãrã a poseda vreun act din care sã se constate cã le este permis a
veni în þarã.

Cercetate, numitele au declarat cã în ziua de 6 septembrie a.c., pe când
descãrcau mangal în gara Trihate-Transnistria, a trecut un tren militar spre þarã
ºi ele au început a plânge. Ostaºii, întrebându-le de unde sunt ºi aflând cã sunt
din România, le-a luat ºi pe ele în tren aducându-le pânã la Mãrãºeºti, iar de
acolo pânã la Roman cele douã femei au venit pe jos.

Maria Darie declarã cã nu a mai putut sta în Transnistria deoarece întreaga
familie compusã din tatã, mamã ºi cei 2 fraþi au murit, rãmânând ea singurã.

De asemeni, Adela Cãmeºoiu declarã cã soþul ºi cei 6 copii ai sãi au murit
în Transnistria ºi rãmânând fãrã nici un sprijin nu mai putea sta în Trans-
nistria.

Cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a dispune sã ni se dea ordin de urmare,
dacã aceste femei trebuie a fi retrimise în Transnistria sau urmeazã a rãmâne
pe loc în comunele respective.

Inspectorul de Jandarmi Iaºi
Colonel Gh. Bãdescu

[Rezoluþie: „Se vor trimite înapoi”]

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. II, f.79)
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341
No. 1199 telefonic
din 16 oct. 1943

Legiunea Jandarmi Brãila

Urmare la raportul nostru telefonic no. 993 din 22 septembrie 1943:
Raportãm cã din cercetãrile efectuate de cãtre echipa de cercetãri a legiu-

nii pentru descoperirea celor 15 spargeri sãvârºite în raza legiunii, s-au prins
17 þigani.

Cu aceastã ocazie s-au descoperit 10 spargeri, gãsindu-se asupra lor obiecte
de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte în valoare de peste 300.000 lei, plus suma de
lei 100.000.

Parte din lucruri s-au recunoscut de pãgubaºi ºi li s-au predat. Pentru
obiectele rãmase ca necunoscute, am anunþat telefonic legiunile jandarmi Bu-
zãu, Ialomiþa ºi Rm. Sãrat, pentru a trimite pe pãgubaºi.

În oraºul Buzãu se mai gãsesc circa 80-100 þigani nomazi evadaþi din
Transnistria.

Echipa de cercetare a plecat în teren pentru continuarea cercetãrilor.

Comandantul Legiunii Jandarmi Brãila                        Transmis de plot. Voicu 
Lt. colonel Popa                                                Primit de plot. Ionescu, ora 17

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. II, f.77)

342
Legiunea Jand. Rurali Botoºani
Biroul II Jandarmerie
No. 10.534/1943 octombrie 21

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Iaºi. Biroul Poliþiei

Am onoare a raporta urmãtoarele: 
Fiind informaþi cã parte dintre þiganii ce au fost evacuaþi în Transnistria în

luna septembrie 1942 au revenit în þarã clandestin, neavând nici un fel de au-
torizaþii, am dat ordin formaþiunilor în subordine pentru a cerceta ºi urmãri pe
aceºti þigani.

Din cercetãrile fãcute, am stabilit cã au revenit în þarã urmãtorii þigani: 
De pe teritoriul rural:
1. Gheorghe Borcoi din comuna Copãlãu-Botoºani.
2. Ioan H. Hangaleþ din comuna Suliþa-Botoºani.
3. Gheorghe H. Hangaleþ [din comuna Suliþa]-Botoºani.
4. Nicolae Ispir din comuna Vlãdeni-Botoºani.
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Fiind cercetaþi, susnumiþii au declarat cã au revenit în þarã pe bazã de
autorizaþii colective cu alþi þigani din oraºul Botoºani, ºi anume:

1. Ioan Nedea Cãldãraru cu familia sa.
2. Ioan Ioan Nedea cu soþia sa.
3. Constantin Ghervase cu familia sa.
4. Trifan Nedea.
Luând contact cu poliþia oraºului Botoºani, pentru a cerceta pe þiganii de

pe teritoriul urban dacã au revenit în þarã pe bazã de autorizaþii ºi dacã în acele
autorizaþii au fost trecuþi ºi alþi þigani din raza judeþului, ni s-a comunicat cã
au venit cu autorizaþii individuale, nu colective, dar cã acele autorizaþii nu le
mai posedã.

Vãzând cã existã contraziceri în declaraþiile þiganilor reveniþi în þarã, în
urma comunicãrii poliþiei Botoºani, am intervenit la Legiunea Jand. Oceacov-
Transnistria de unde þiganii plecaserã, pentru a ne comunica care din ei au
venit cu autorizaþii.

Legiunea Oceacov, cu adresa nr. 3795/1943, ne face cunoscut cã toþi þiganii
semnalaþi, atât cei de pe teritoriul urban, cât ºi cei de pe teritoriul rural, sunt
fugiþi din Transnistria ºi cã nu li s-a eliberat nici un fel de autorizaþii de reve-
nire în þarã, cerând ca aceºti þigani sã fie retrimiºi în Transnistria.

Pânã la primirea rãspunsului de la Legiunea Jand. Oceacov, þiganul Nicolae
Ispir din comuna Vlãdeni-Botoºani, pentru a scãpa de a nu mai fi trimis în Trans-
nistria, s-a prezentat la Regimentul 37 Infanterie pentru a fi încorporat. A fost
primit ºi fiind echipat, dupã 2 zile a dezertat din cazarmã cu tot echipamentul.

În urma mãsurilor luate pentru urmãrirea ºi prinderea acestui þigan, în ziua
de 14 octombrie a.c. a fost prins ºi cu actele dresate s-a înaintat Curþii Marþiale
C.4 A, pentru a fi judecat de faptul de dezertare, pierdere de efecte ºi alte in-
fracþiuni comise, arãtând cã este fugit ºi din Transnistria.

De asemenea, þiganii Ioan Nedea Cãldãraru, Ioan I. Nedea ºi Constantin
Ghervase, tot pentru a scãpa de a nu mai fi trimiºi în Transnistria, primul s-a
prezentat la Cercul Teritorial Botoºani ºi l-a repartizat la C.4 Armatã, al doilea
la Regimentul 39 Inf. ºi al treilea la Regimentul 37 Infanterie.

Dupã primirea adresei Legiunii Jand. Oceacov, am adunat pe restul de þigani
de pe teritoriul rural veniþi clandestin ºi retrimis în Transnistria, la data de 12
octombrie 1943. 

Rog sã binevoiþi a ne ordona dacã intervenim pe lângã corpurile de trupã
spre a fi trimiºi în Transnistria sau rãmân bun încorporaþi.

Comandantul Legiunii Jand. Botoºani
Lt.col. P. Niculescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. II, f.82)
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343
Legiunea Jandarmi Oceacov

Nota informativã nr. 280
Din 3 noiembrie 1943

Suntem informaþi cã starea de spirit a þiganilor de pe raza acestei legiuni
este foarte nemulþumitoare din pricinã cã nu se îngrijeºte nimeni de ei. Sunt
goi, n-au locuinþe bune ºi combustibil pentru iarnã.

Mulþi dintre þiganii care au mai fost înrolaþi în diferite unitãþi, ºi parte din-
tre ei chiar au luptat pe front, cer sã fie înrolaþi în armatã, preferând sã lupte
decât sã moarã de frig ºi mizerie în aceastã regiune.

Anexãm la nota informativã ce se înainteazã Inspectoratului Jandarmi
Odessa mai multe declaraþii date de þiganii care doresc a fi înrolaþi în armatã,
fiind sãnãtoºi ºi putând sã facã serviciul militar.

Informaþia sigurã.

Comandantul Legiunii Jandarmi Oceacov
Maior Florian Ioan

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 84/1943, f.71)

344
Insp. Jand. Alba Iulia
Biroul Poliþie
No. 10.125/1943 noiembrie 11

Cãtre Inspectoratul G-l al Jandarmeriei
Dir. Sig. ºi Ord. Publice, Bucureºti

La ordinul dvs. telefonic no. 155.719 din 10 noiembrie 1943, prin care se
ordonã sã raportãm cauza pentru care nu s-a executat ordinul dvs. no. 37.610
din 9 iulie 1943, referitor la retrimiterea în Transnistria a unor þigani, am onoa-
re a raporta urmãtoarele:

Ordinul dvs. no. 37.610/1943 a fost primit la acest Inspectorat în ziua de 12
iulie 1943 ºi difuzat Legiunilor jandarmi: Fãgãraº, Hunedoara, Sibiu, Târnava
Mare ºi Cluj-Turda cu no. 10.125 din 14 iulie 1943 pentru executare, cu ordin
ca imediat dupã plecarea þiganilor sã înainteze tabele nominale de cei evacuaþi.

Cu raportul no. 11.555 din 28 iulie 1943, am raportat cã reevacuarea þiga-
nilor prevãzuþi de ordinul no. 37.610 din 9 iulie 1943 este în curs de executare
ºi imediat dupã plecare vom raporta.

Legiunile de jandarmi Sibiu ºi Tr. Mare nu au reuºit nici pânã astãzi a
prinde þiganii reveniþi din Transnistria, care de teama unei reevacuãri au dis-
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pãrut de la domiciliu, fapt pentru care Inspectoratul a fost pus în situaþia de a
nu putea raporta executarea ordinului.

Legiunea jandarmi Hunedoara din 9 þigani a evacuat numai 6, deoarece 2
þigani imediat dupã înapoierea din Transnistria au sãvârºit un furt, fapt pentru
care au fost condamnaþi la câte 6 luni închisoare, în prezent aflându-se depuºi
la Penitenciarul Deva pentru executarea pedepsei, iar 1 þigan se aflã grav bol-
nav, deci netransportabil.

Se anexeazã tabelul nominal de þiganii evacuaþi.
Legiunea Jandarmi Cluj-Turda a evacuat 1 þigancã, care în drum, în staþia

Brãila, aflându-se în aºteptarea trenului, s-a aruncat înaintea locomotivei ºi în
urma leziunilor a încetat din viaþã.

Se anexeazã tabelul nominal ºi adresa comisariatului gãrii Brãila no. 305
din care se constatã împrejurãrile în care þiganca Dondóczi Rozalia a decedat.

Au mai rãmas pentru reevacuare un numãr de 16 þigani, dintre care 12
Legiunea Sibiu, 1 Legiunea Tr. Mare ºi 3 Legiunea Hunedoara.

Am dat ordin Legiunilor Jandarmi Sibiu, Tr. Mare ºi Hunedoara sã-i treacã
în tabelele nominale ce se întocmesc în baza ordinului dvs. no. 155.106 din 14
octombrie 1943, care se pãstreazã la Legiune, servind de bazã la evacuarea ce
se va ordona de dvs., iar Inspectoratului sã înainteze o situaþie numericã de
aceºti þigani nemobilizabili, pe categorii: bãrbaþi, femei, copii, care se va înain-
ta de noi I.G.J. în termenul ordonat.

Inspector Jandarmi Alba Iulia                                               ªeful Serv. Poliþiei
Colonel Popa Augustin                                                                 Maior  Simion

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. II, f.86)

345
România F. urgent
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Ordinii Publice
Nr. 209.619/1943 noiembrie 12

Inspectoratul General al Jandarmeriei

Direcþiunea Generalã a Poliþiei cu raportul nr. 39.837/1943 ne face cunos-
cut cã în Gara Tighina a sosit un tren de marfã la care sunt ataºate 3 vagoane
cu 194 þigani, se zice trimiºi de autoritãþile germane din Golta-Transnistria, cu
destinaþia Sebeº, judeþul Alba Iulia.

Cum este posibil ca aceastã afirmaþie sã fie inexactã, iar þiganii sã fi fugit de
la locurile lor de aºezare, în acest caz ei urmeazã a fi înapoiaþi.

Ca principiu însã, trebuiesc date ordine, cã orice încercare de reintrare a
þiganilor în þarã va fi respinsã, iar cei în cauzã vor fi trimiºi la locurile de unde
au plecat.
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Dacã în adevãr s-ar întâmpla ca organele militare germane sã trimitã þiganii
din locurile unde se aflã spre þarã, sã fie opriþi ºi aºezaþi de Legiunile de Jan-
darmi pe teritoriul fiecãrei Legiuni, în Transnistria, acolo unde nu sunt trupe
germane.

Ministru Subsecretar de Stat
General de Corp de Armatã
C.Z. Vasiliu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. II, f.222)

346
Inspectoratul Jandarmi Odessa
Nr. 929-S/23 noiembrie 1943

Buletin informativ
Pe luna noiembrie 1943

[...]*

Þiganii

Se gãsesc plasaþi pe teritoriul judeþelor Berezovca ºi Oceacov. În total 4513
þigani.

Sunt profund nemulþumiþi din cauza strãmutãrii lor în Transnistria. Toþi
cautã folosindu-se de toate mijloacele ºi trucurile spre a se înapoia în þarã.

În ultimul timp se constatã o fugã generalã în masã a þiganilor de la Bug spre
þarã. Fug din satele unde au fost plasaþi la gãri ºi se urcã în trenuri personale, de
marfã, militare germane ºi române, în camioane militare etc, se dau jos în gãri,
iar când se simt urmãriþi de jandarmi se ascund ºi se urcã din nou. Cerºesc prin
staþii ºi prin localitãþi prezintã un aspect deplorabil, fiind goi ºi desculþi.

Toþi fugarii însã sunt prinºi, datoritã posturilor de control permanente pe
ºosele, gãri ºi puncte de trecere ºi retrimiºi pe Bug.

Þiganii, prin fuga lor, dau foarte mult de lucru organelor jandarmereºti toc-
mai în aceste momente când jandarmii trebuie întrebuinþaþi mai mult la sigu-
ranþa ºi poliþia teritoriului.

În cursul lunii noiembrie s-au prins pe teritoriul inspectoratului ºi înapoiat
pe Bug un numãr de circa 1000 þigani fugari. Inspectoratul a luat mãsuri de îm-
piedicarea fugii lor.

[...]*

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 84/1943, f.237-238)

* Fragmentele lipsã nu au legãturã cu tema volumului de faþã.
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347
Inspectoratul Jandarmi Balta                                                                             Secret
Serv. Poliþiei ºi Siguranþã
No. 4748/1943 decembrie 9

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþia Sig. ºi Ordinii Publice

La ordinul nr. 46.731/1943 telegrafic, am onoarea a raporta cã transportân-
du-mã la Golta, Wradiewka ºi Pârlita în zilele de 26, 27, 28, 29 ºi 30 noiembrie,
pentru cercetarea situaþiei þiganilor fugiþi în þarã[1], am constatat urmãtoarele:

Regimul þiganilor evacuaþi în Transnistria este regulamentat prin Decizia
nr. 3149 din 18 decembrie 1942 a Guvernãmântului Transnistriei, prin care se
prevãd cele de mai jos:

a. Aºezarea þiganilor în grupe de 150-350 în sate, dupã necesitãþi ºi posi-
bilitãþi de muncã, sub conducerea unuia din ei, fiind retribuiþi ca munci-
torii localnici.
b. Organele jandarmeriei ºi birourile de muncã vor proceda la înscrierea lor
nominalã pe profesiuni, centralizând înscrierile ºi întocmind situaþii nu-
merice pe judeþe.
c. Muncitorii calificaþi vor fi întrebuinþaþi în atelierele existente ºi cele ce
se vor mai înfiinþa, iar restul în echipe de lucru pentru munci agricole, fa-
sonatul lemnelor, confecþionãri de diverse obiecte, strângeri de piei, fier,
metale neferoase, puf, fulgi etc.
d. Atelierele ºi echipele de lucru vor activa sub directivele preturilor ºi pre-
fecturilor, iar Direcþiile Industriei ºi Comerþului vor procura uneltele ºi
maºinile necesare.
e. Conducãtorii grupelor din sate rãspund de prezenþa în localitate a þiga-
nilor, iar supraveghetorii echipelor de lucru de prezenþa la muncã.
f. Þiganii care vor lipsi din localitatea de domiciliu sau de la lucru, fãrã
autorizaþia pretorului în cuprinsul raionului sau a prefectului în cuprinsul
judeþului, vor fi internaþi în lagãrul de represalii ce va lua fiinþã în fiecare
judeþ.
Þiganii evacuaþi pe raza Inspectoratului Jandarmi Balta se gãsesc în numãr

de 420 în Legiunea Balta ºi 8993 în Legiunea Golta.
În principiu, Legiunile Balta ºi Golta au respectat înscrierea ºi controlul

prezenþei þiganilor în localitãþi, cu deosebirea cã Legiunea Balta a plasat toþi þi-
ganii într-o singurã comunã, iar Legiunea Golta în cinci comune, cu efective
care depãºesc prescripþiunile deciziei de la 150-350 þigani, producându-se ini-
þial greutãþi de control ºi supraveghere.

Din cauza numãrului prea mare de þigani repartizaþi Legiunii Golta, nici nu
se puteau plasa fãrã a se depãºi în unele cazuri efectivele maxime stabilite.

În ceea ce priveºte obligaþiile revenite preturilor ºi prefecturilor, precum ºi
direcþiunilor Industriei ºi Comerþului, referitoare la organizarea de ateliere ºi
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procurarea de maºini sau unelte, ele nu au luat dezvoltarea necesarã, pentru a
da posibilitãþi de existenþã þiganilor evacuaþi.

Este cert cã prin repartizarea în cifrã rotundã a 9000 de þigani numai în raza
judeþului Golta, s-a creat o problemã greu de rezolvat atât din punct de vedere al
utilizãrii þiganilor pentru asigurarea existenþei, cât ºi al controlului în localitãþi.

Nu numai cã nu s-au plasat în lucru þiganii de la 12-60 ani prevãzuþi în
decizie, dar au rãmas fãrã posibilitãþi de hranã ºi îmbrãcãminte copiii pânã la
12 ani ºi bãtrânii care depãºesc 60 de ani, iar hranã nu se dã decât la cei anga-
jaþi efectiv în lucru sau o platã care nu rezolvã o hranã cât de redusã.

Din aceastã situaþie a rezultat o mizerie de nedescris, la care adãugându-se
apropierea frontului ºi instinctul de conservare foarte dezvoltat al þiganilor, s-a
produs tendinþa de fugã cu orice preþ din Transnistria, utilizând toate mijloacele
posibile de reîntoarcere în þarã. Puterea de inventivitate a þiganilor este cunos-
cutã ºi funcþioneazã permanent, utilizând prompt orice ocazie cât de neînsem-
natã, de la lansarea de zvonuri cã sunt evacuaþi de germani ºi pânã la procura-
rea actelor legale de transport.

Evacuarea maºinilor, uneltelor agricole, cerealelor, vitelor etc. din Trans-
nistria în þarã cu vagoane izolate sau trenuri întregi, uneori datoritã lipsei de
control, iar alteori necinstei organelor de control, a fost o împrejurare foarte
bine speculatã.

În prezent, mãsurile de control în trenuri ºi gãri fiind mult mai accentuate,
þiganii nu au întârziat sã simtã consecinþele, iar deosebit sã observe cã patru-
lele de jandarmi de la posturi acþioneazã în general numai ziua, iar noaptea se
retrag la posturi pentru propria siguranþã, din care cauzã þiganii au început sã
se deplaseze pe jos noaptea, spre Nistru, în convoaie mai mici sau mai mari.

În ceea ce priveºte responsabilitatea prevãzutã în decizie pentru conducãto-
rii de grupe de þigani, referitor la prezenþa lor în localitãþile respective, nu s-a
prevãzut nici o sancþiune, din care cauzã nu poate avea efectul dorit. Existã o
singurã sancþiune pentru orice þigan fugit din localitate sau de la lucru, ºi anu-
me internarea în lagãrele de represalii ce se vor înfiinþa în fiecare judeþ, dar care
nu s-au înfiinþat.

În ceea ce priveºte Legiunea Golta, s-a improvizat ad-hoc ºi recent un fost
lagãr de evrei de la Golta transformându-se în lagãr de þigani, unde au fost
internaþi pânã în prezent circa 475 þigani. Acest lagãr are o capacitate maximã
de 600 indivizi, dar problema sancþionãrii prin lagãre de represalii nu poate fi
consideratã rezolvatã, pentru cã efectivul celor fugiþi ºi prinºi de alte inspec-
torate sau de noi trece de 2000 þigani. Deosebit de aceasta, nimeni nu-i poate
hrãni, pentru cã nu se hrãnesc decât acei ce lucreazã în ateliere sau echipe de
lucru, la care se adaugã problema pazei acestor lagãre, întrucât nu avem
asemenea efective ºi nici nu puteam ridica de la posturi în situaþia actualã, ca
sã pãzim lagãre de þigani.

Procedând la analiza tuturor actelor dresate cu ocazia prinderii ºi transferã-
rii þiganilor, am constatat absenþa oricãrui act de identitate asupra aproape
totalitãþii þiganilor, din care cauzã þiganii îºi dau verbal orice identitate voiesc,
identitate care variazã de la legiune la legiune ºi de la post la post în timpul
transferãrii ºi plasãrii.
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În cursul cercetãrilor, având nevoie de interogarea unora dintre þigani,
primiþi de Legiunea Golta ºi prevãzuþi în tabelele înaintate odatã cu indivizii
de la Legiunea Tiraspol, nimeni din cei strigaþi nu au rãspuns la apel, orice sis-
tem s-a întrebuinþat. Toþi þiganii au fost de acord cã pe nimeni dintre ei nu-i
cheamã astfel, deºi aceste nume au fost date de ei la Legiunea Tiraspol.

Din actele gãsite la Legiunea Golta ºi la Sectorul Wradiewka, în afarã de
metodele de fugã cunoscute pânã în prezent am descoperit încã douã metode:

1. Un individ, cu acte de identitate sau fãrã acte de identitate, pentru cã nu
se specificã acest detaliu important, se prezintã la Serviciul de legãturã din Bu-
cureºti al Guvernãmântului Transnistriei ºi cere o autorizaþie de cãlãtorie dus
ºi întors în Transnistria.

Delegatul Guvernãmântului Transnistriei elibereazã autorizaþia pentru so-
licitator, iar acesta are grijã sã adauge cu aceeaºi maºinã de scris sau cu alta
asemãnãtoare ºi alte persoane indicate numeric. În cazul când autorizaþia for-
mular este completatã cu scris de mânã, se adaugã la fel ºi alte persoane nu-
meric. O analizã grafologicã ar putea stabili dacã personalul subaltern de la
Serviciul de legãturã din Bucureºti este sau nu strãin de aceste adãugiri.

Anexãm patru exemplare originale cu nr. 16.456, nr. 15.807, nr. 16.561 ºi
unul cu numãrul rupt, toate eliberate în luna septembrie 1943 ºi vizate în sta-
þia C.F.R. Cameni-Most, judeþul Golta, la 1 noiembrie 1943 pentru plecare, fi-
indcã staþia C.F.R. Birzula le-a vizat la 28 octombrie 1943, probabil la sosire.

Ceea ce este interesant de remarcat, este autorizaþia nr. 15.807 din 18 sep-
tembrie 1943, care poartã chiar viza de 4 noiembrie 1943 a unui subofiþer de
la Poliþia Golta, care nu a observat nimic suspect la aceastã autorizaþie, deºi are
ºtersãturi ºi adãugiri. Este cert cã numitul a obþinut bilete de tren de la staþia
Cameni-Most pe numãrul persoanelor la 1 noiembrie 1943 ºi apoi s-a prezen-
tat la Poliþia Golta ºi cu viza ei a obþinut încã un numãr de bilete de tren pen-
tru acelaºi numãr de persoane, dublând numãrul celor fugiþi.

2. Postul de jandarmi Româneºti din Judeþul Dolj elibereazã adeverinþã in-
dividualã þiganilor Cãspaci Ioan, Rãdulescu Ioan ºi Ciurar Trifu pentru a merge
în judeþul Golta cu haine pentru neamurile lor.

Deosebit, elibereazã ºi o adeverinþã colectivã aceloraºi persoane, la aceeaºi
datã, 25 octombrie 1943, plus þiganul Rãdulescu Trifu. Este posibil ca ºi aces-
ta sã fi avut o adeverinþã individualã, dar a pierdut-o sau nu i-a gãsit-o nimeni.
Cu acest sistem, de care ºeful postului nu ºi-a dat seama, au plecat desigur
înapoi ºi alþi patru þigani, unii cãlãtorind cu adeverinþa colectivã ºi alþii cu ade-
verinþele individuale. Anexãm ºi aceste patru adeverinþe eliberate la 25 octom-
brie 1943 de Postul Româneºti-Dolj.

Faþã de cele mai sus raportate am luat pe loc mãsura de a se elibera fiecãrui
þigan major un act de identitate, în care sã se indice numele ºi prenumele
declarat de individ, comuna unde are domiciliul stabil, semnalmentele în lip-
sã de fotografie ºi numãrul copiilor minori respectivi. Pe baza acestor acte de
identitate controlul þiganilor în afara comunei de reºedinþã va fi posibil, iar în
cazul când le vor distruge sau nu le vor avea asupra lor vor fi trataþi ca suspecþi
la Siguranþa Statului.
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Însã, problema þiganilor din raza Inspectoratului Balta ºi în special din raza
Legiunii Golta, depãºind posibilitãþile noastre de rezolvare, facem propunerile
de mai jos:

– Repartizarea þiganilor sã se facã în toate judeþele, pentru a se asigura pla-
sarea lor la lucru ºi controlul lor pe teren.

– Plasarea lor sã se facã în cele mai depãrtate judeþe, faþã de Nistru, ºi în
comune depãrtate de cãile de comunicaþie importante, în special cale feratã.

– Preturile ºi prefecturile sã le dea efectiv de lucru, locuinþe ºi îmbrãcã-
minte cât de sumarã, pentru a-i lega cât de puþin ca existenþã zilnicã de domi-
ciliul fixat.

– Serviciul de legãturã din Bucureºti al Guvernãmântului sã elibereze au-
torizaþii de cãlãtorie în Transnistria pe bazã de aviz al organului poliþienesc de
origine ºi nr.  Biroului Populaþiei, ambele prevãzute precis în autorizaþia de cã-
lãtorie, pentru fiecare persoanã trecutã nominal. De asemenea, sã indice locali-
tatea unde merge, indicaþia Transnistria fiind fãrã posibilitate de control.

- Lagãrele de represalii nu sunt recomandabile, cerând pazã ºi hranã fãrã
muncã, pentru cã nu numai nu s-au procurat maºini ºi scule când erau, dar cu
atât mai mult nu se vor putea procura în condiþiile actuale.

Deosebit, asemenea lagãre de represalii vor funcþiona în condiþii de igienã
atât de reduse încât nu va fi un pericol pentru þigani, ci în primul rând un peri-
col public de tifos exantematic pentru populaþia ºi organele de pazã.

Fãrã rezolvarea condiþiilor de existenþã, afluirea lor individualã sau în cor-
pore nu va putea fi opritã, iar prinderea fugarilor în raza inspectoratului sau
mai departe cãtre þarã nu va putea fi opritã, orice mãsuri poliþieneºti s-ar lua,
chiar dacã tot efectivul inspectoratului s-ar ocupa numai cu aceastã misiune.

Vã rugãm sã binevoiþi a ordona.

Inspector Jandarmi Balta
Iulian Popovici

(Arh.St.Bucureºti,  Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol.II, f.211-216)

[1] Ancheta a fost declanºatã la solicitarea col. Popovici de la Inspectoratul Jandarmi
Balta, Transnistria (cf. Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942,
vol. II, f.224)

348
Legiunea Jandarmi Turda
Nr. 1293/1943 decembrie 22

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Serviciul Ordinii Publice

La ordinul dv. no. 47.305/1943, privitor la þiganii veniþi din teritoriul cedat
Ungariei ºi stabiliþi cu domiciliul pe raza acestei Legiuni, am onoare a vã ra-
porta urmãtoarele:
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1. Prin verificarea fãcutã de noi, prin organele în subordine, se constatã cã
pe raza acestei Legiuni se aflã în prezent un numãr de 451 þigani, bãrbaþi,
femei ºi copii refugiaþi din teritoriul cedat Ungariei.
2. Majoritatea acestora sunt fugari din armata maghiarã ºi nesupuºi la con-
centrare etc.
3. Toþi aceºtia trãiesc practicând meseria de ciurari, fierari etc ºi o micã par-
te lucreazã ca angajaþi la diferiþi proprietari agricoli. S-a dovedit cã sub a-
ceste ocupaþii, de suprafaþã, o altã parte din ei se dedau la furturi, spargeri,
înºelãciuni etc.
4. Prezenþa acestor þigani pe teritoriul judeþului constituie un permanent
pericol pentru avutul locuitorilor, din cauza apucãturilor dubioase de care
sunt stãpâniþi. Prezenþa lor în aceastã regiune de graniþã mai face ca orga-
nele poliþieneºti sã aibã supravegherea îndreptatã asupra lor, lãsând ca sus-
pecþii ºi infractorii localnici sã fie mai puþin supravegheaþi.
5. Pentru aceste motive, propunem ca toþi þiganii veniþi din teritoriul cedat
Ungariei, indiferent de situaþia militarã în care se aflã, dezertori, nesupuºi
(din armata maghiarã), mobilizabili sau nemobilizabili, sã fie evacuaþi în
Transnistria, motivând aceastã propunere ºi cu aceea cã aceste elemente nu
sunt legate cu nimic de localitãþile în care domiciliazã în prezent ºi ca atare
evacuarea lor nu le-ar produce nici un fel de prejudiciu material.

Comandantul Legiunii Jand. Cluj-Turda
Lt. colonel Craioveanu Gheorghe

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. II, f.284)

349
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ord. Publice
Serviciul Ordinii Publice
Nr. 48.960/1943 decembrie 26

Cãtre Inspectoratul Jandarmi Balta

La raportul dvs. no. 4748 din 9 decembrie 1943, prin care aþi semnalat situ-
aþia þiganilor fugiþi din Transnistria, cu onoare vi se face cunoscut cã domnul
general, inspector general al jandarmeriei, pe nota acestei direcþiuni a pus
urmãtorul ordin în rezoluþie:

„Mãsurile preconizate de Inspectoratul Balta desigur sunt foarte bune, dar
greu de aplicat dacã Guvernãmântul Transnistria nu se pune de acord cu ordo-
nanþa ce dã cu realitatea. Nu cu ordonanþe se soluþioneazã o problemã aºa de
grea, de a utiliza la muncã, hrãni, îmbrãca ºi adãposti atâtea mii de þigani.

Inspectoratul Balta, cu prima ocazie, va lua înþelegere cu subinspectoratul
general jandarmi Odessa, de a se face o singurã ordonanþã de Guvernãmântul
Transnistria, însã în real, nu cu formule de birou ºi cu prescripþii ce se vor in-
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dica de subinspectoratul general jandarmi Odessa, Guvernãmântului Transnis-
tria. Desigur, dacã nu li se dã ce le trebuie, vor fugi.

Trebuie repartizaþi pe mai multe comune, cãci deºi sunt o pacoste, dacã nu
sunt hrãniþi vor fugi ºi oricâþi jandarmi vor pune, nu îi vor putea pãzi.

Sunt atâtea recolte în Transnistria; sã fie mai larg Guvernãmântul cu hrãni-
rea lor.

Acei ce nu au unde munci, fiind prea mulþi într-o comunã ºi neavând drept
la hranã ce sã facã?

Asupra autorizaþiilor ce se dau, s-a dat ordin cã nu e valabilã nici o autori-
zaþie eliberatã nici de Guvernãmântul Transnistria, decât cele ale Inspectora-
tului General al Jandarmeriei (a se vedea ordinele no. 154.593 din 11 ianuarie
ºi 154.728 din 15 ianuarie 1943).

Deci, în viitor, nu intrã ºi nu iese nimeni din Transnistria dacã nu e ordinul
Inspectoratului General al Jandarmeriei”.

În consecinþã, vã rugãm a lua contact cu subinspectoratul general jandarmi
Odessa ºi pune la punct aceastã chestiune, raportând ºi I.G.J. mãsurile luate.

În acest sens s-a dat ordin ºi subinspect. gl. Odessa.

D. O.
Directorul Siguranþei ºi Ordinii Publice                   ªeful Serv. Ordinii Publice
General C. Tobescu                                                                   Maior D. Penescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. II, f.206)

350
Inspectoratul Jandarmi Odessa

Buletin informativ
Pe luna decembrie 1943

[...]*

Þiganii

Se gãsesc plasaþi pe teritoriul judeþului Berezovca ºi Oceacov. În total 4113 þigani.
Sunt profund nemulþumiþi din cauza strãmutãrii lor în Transnistria. Toþi

cautã, folosindu-se de toate mijloacele ºi trucurile, spre a se înapoia în þarã.
Nu pot fi întrebuinþaþi la nici un fel de munci, fiind desculþi ºi dezbrãcaþi.
Situaþia lor acum cu venirea iernii e mai mult decât deplorabilã.

[...]*

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 84/1943, f.439)

* Fragmentele lipsã nu au legãturã cu tema volumului de faþã.
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351
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ord. Publice
Serviciul Ordinii Publice
Nr. 50.720/1944 ianuarie 18

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Ordinii Publice

La ordinul dvs. nr. 209.769 din 22 noiembrie 1943, cu care ni s-a trimis
adresa Comisariatului General al Refugiaþilor din Transilvania de Nord[1] no.
23.478/1943, cu o copie a raportului preturii plãºii Dorna-Câmpulung, prin
care se propunea internarea în tabere de muncã sau evacuarea în Transnistria
a þiganilor fugiþi din Transilvania de Nord.

Am onoare a raporta cã din centralizarea rapoartelor legiunilor de jandarmi,
rezultã cã se gãsesc în prezent un numãr de 455 þigani fugiþi din Transilvania
de Nord ºi stabiliþi în þarã, astfel:

– În judeþul Cluj-Turda...............451 ºi
– În judeþul Arad ...........................4

Total .........................................455

Faþã de aceastã situaþie, domnul general inspector general al Jandarmeriei
ºi Ministru Subsecretar de Stat, C.Z. Vasiliu, a hotãrât rãmânerea lor pe loc.

Se restituie corespondenþa trimisã de dvs. cu ordinul de mai sus, rugându-vã
sã binevoiþi a lua cunoºtinþã ºi dispune de urmare.

D.O.
Directorul Siguranþei ºi Ordinii Publice                   ªeful Serv. Ordinii Publice
General C. Tobescu                                                               Maior D. Penescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. II, f.285)

[1] Organism creat prin Decretul-lege nr. 3.127 (“Monitorul Oficial”, nr. 215 din 15 septem-
brie 1940).

352
CIFRAT
Nr. 606 telefonic din 15 martie 1944

De la Subinspectoratul Jandarmi Odessa

Administraþia militarã din Transnistria, cu nr. 332 din 14 martie 1944,
transmite urmãtoarea mãsurã din telegrama cifratã fãrã nr. domnului profesor
M. Antonescu, din 13 martie 1944, pentru mãsurile de executat.
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Telegrama are urmãtorul conþinut:
„Rog a lua mãsuri de evacuare a cetãþenilor români fãrã deosebire de origi-

ne ºi de a veghea ca nu cumva unele acte ºi [...]* faþã de polonezii ºi de evreii
din Transnistria sã ne fie imputate nouã. (Fotografia tuturor celor care nu pot
fi trecuþi în altã parte ºi procesul-verbal cu toþi cei aflaþi astãzi semnat de
comunitatea localã)”.

Telegrama Preºedintelui Consiliului de Miniºtri s-a sfârºit.
Rugãm modul de executare a evacuãrii.
Raportãm cã avem circa 9916 evrei ºi 12.083 [þigani].
Separat pe cei de la lagãrul Grosulovo, cãrora urmeazã sã li se dea desti-

naþie specialã.
La unii, ºi în special la þigani, îmbrãcãmintea este foarte rea ºi în starea în

care se aflã nu s-ar putea deplasa prin þarã. Este necesar a se forma un tren spe-
cial. În caz cã este neapãrat urgenþã a fi evacuaþi poate se pot îndruma pe jos
în Basarabia.

Col. Iliescu

Trimis: plot. Morcoºanu
Primit:  plot. Drãgulãnescu, ora 3

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 37/1944, f.310)

* Cuvânt ilizibil

353
România
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Ordinii Publice
Nr. 915/12 aprilie 1944

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei

Cu onoare vã trimitem alãturat, în copie, ordinul nr. 305.512/1944 al
Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, rugându-vã sã binevoiþi a lua mãsuri pen-
tru executarea dispoziþiunilor date de Domnul Mareºal privitor la þiganii de pe
moºii.

Ministru Subsecretar de Stat                                     Directorul Ordinii Publice
General de Corp de Armatã                               Lt. col. magistrat Al. Mãdârjac
C.Z. Vasiliu

580



[ANEXÃ]

Copie de pe ordinul nr. 305.514/R/1944 al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri
cãtre Ministerul Afacerilor Interne

Referindu-ne la raportul domniei-voastre nr. 230.662/3/IV a.c. avem onoa-
rea a vã aduce la cunoºtinþã cã Domnul Mareºal Antonescu vã roagã sã bine-
voiþi a dispune sã se urmãreascã executarea de cãtre toþi proprietarii de moºii
a obligaþiei de a construi locuinþe pentru þiganii lucrãtori pe moºia respectivã.

Acolo unde proprietarii nu-ºi vor îndeplini aceastã obligaþie, þiganii sã fie
ridicaþi ºi aºezaþi pe moºiile altor proprietari care ºi-ar lua angajamentul de a
le construi locuinþe.

Primiþi, vã rugãm, domnule ministru, asigurarea deosebitei noastre consi-
deraþiuni.

Ministru Subsecretar de Stat
Ovidiu Al. Vlãdescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.297)

354

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ord. Publice

Ordin circular no. 150.263
Din 19 aprilie 1944

Binevoiþi a lua mãsuri ca þiganii care vor fi gãsiþi pe teritoriul dvs., fugiþi
din Transnistria, sã fie opriþi pe loc ºi puºi la muncã. Aceºti þigani nu pot cir-
cula în afara judeþelor în care au fost gãsiþi.

Comandanþii de legiuni le vor fixa comunele în care vor fi instalaþi.
Luaþi mãsuri de conformare.

D.O.
Directorul Siguranþei ºi Ordinii Publice                   ªeful Serv. Ordinii Publice
General C. Tobescu                                                                 Maior D. Penescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.75)

581



355
Comunicat Legiunilor              Urgent

Ordin circular
Nr. 310 din 23 aprilie 1944

Urmare ordinului circular nr. 150.263 din 19 aprilie 1944 al Inspectoratului
General al Jandarmeriei, primit direct de legiuni, relativ la oprirea pe loc a þi-
ganilor nomazi, vi se trimite mai jos instrucþiuni de operaþiunile care trebuie
executate pentru plasarea lor la munci, instrucþiuni care se vor executa împre-
unã de comun acord cu Prefecturile de judeþ ºi Camerele de Agriculturã cu ca-
re se va lua contact în acest scop.

Inspector Jandarmi Galaþi
Colonel C. Sârbulescu

Instrucþiuni
De executat în vederea [þinerii] pe loc a þiganilor nomazi 

ºi a plasãrii lor la munci agricole

În conformitate cu ordinul I.G.J. nr. 150.263 din 19 aprilie 1944, þiganii
nomazi ce s-au infiltrat din Transnistria pe teritoriul rural vor fi opriþi pe loc
ºi puºi la munci agricole, interzicându-li-se circulaþia din sat în sat.

Aceastã mãsurã a fost luatã pentru a opri infiltrarea lor în restul þãrii ºi a
feri astfel populaþia de pericolul ce-l prezintã pentru avutul ºi chiar viaþa cetã-
þenilor, cât ºi pentru a înlãtura urâtul aspect prezentat fie de marºul unei cara-
vane, fie de umbletul lor prin sate pentru aºa-zisa exercitare a meseriilor ce cu-
nosc, printre care cea mai importantã rãmâne tot furtul, cât ºi pentru a între-
buinþa atâtea braþe care stau în inactivitate tocmai acum când este atâta nevoie
de ele.

Pentru executarea ordinului de mai sus în bune condiþiuni, inspectoratul
apreciazã cã ºi populaþia judeþelor în care au pãtruns ºi vor fi opriþi trebuie fe-
ritã ºi pusã la adãpost de pericolul ce þiganii îl prezintã pentru avutul ºi viaþa
ei, cât ºi din punct de vedere sanitar.

Dar pentru a atinge acest scop, nu este suficient a-i opri ºi pune la muncã
ºi este necesar ca aceastã operaþiune sã fie executatã în astfel de condiþiuni ca
sã satisfacã ºi cerinþele populaþiei, unde sunt opriþi, ºi pe cele de muncã ºi pe
cele de bun trai pentru ei, în limita posibilitãþilor.

În acest scop s-au fixat operaþiunile de mai jos care se vor executa de co-
mun acord cu Prefecturile de judeþ ºi Camerele Agricole.

1. Oprirea pe loc a þiganilor, interzicându-li-se circulaþia.
2. Fixarea unui domiciliu provizoriu.
3. Deparazitarea tuturor celor opriþi în aºa fel ca sã nu mai constituie un
pericol pentru starea sanitarã a populaþiei.
4. Stabilirea moºiilor la care urmeazã a fi repartizaþi pentru muncã, cât ºi a

582



numãrului necesar pentru fiecare proprietar de comun acord cu Prefectura
judeþului ºi Camera Agricolã.
5. Repartizarea lor pe moºii de acord cu Prefecturile ºi Camerele Agricole.
6. Stabilirea mãsurilor de cazare la moºii în bune condiþiuni sanitare.
7. Stabilirea condiþiunilor de platã ºi hranã, care sã le asigure cel puþin
strictul necesar de hranã ºi îmbrãcãminte, pentru a nu mai fi îmboldiþi la
furturi.
8. Interzicerea de a circula în satul respectiv fãrã rost dupã ghicit etc.
9. Stabilirea unui regim de pedeapsã pentru cei ce s-ar abate de la îndato-
ririle ce li se impun. (Aplicarea pânã la 25 lovituri, dupã gravitatea fapte-
lor ce comit, întrebuinþarea armei fãrã cruþare contra celor ce fug ºi nu se
supun la somaþiile legale).
10. Cu aplicarea mãsurilor sanitare va fi însãrcinat administratorul sau pro-
prietarul moºiei respective, iar fixarea ºi aplicarea pedepselor se va face de
cãtre primar în unire cu postul de jandarmi, în faþa tuturor þiganilor de pe
teritoriul comunei, adunaþi în acest scop.
Abaterile pentru care li se vor aplica pedepse sunt:
– Refuzul de a respecta mãsurile de igienã.
– Lenea sau lipsa nejustificatã de la lucru sau refuzul de a lucra.
– Cãlcarea interdicþiei de a circula în satul respectiv sau alte sate.
– Bãtaia ºi cearta între ei.
Executarea operaþiunilor de oprirea ºi punerea la muncã cu respectarea

instrucþiunilor de mai sus sperãm cã va înlesni mult atingerea scopului urmã-
rit de autoritãþile superioare.

P. conformitate
ªeful Serviciului Poliþiei
Maior [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.217-218)

356
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ord. Publice
Serviciul Ordinii Publice

Ordin circular no. 150.502
Din 17 mai 1944

Pentru ca mãsurile contra þiganilor fugiþi din Transnistria sã fie eficace ºi în
acelaºi timp sã se realizeze ºi scopul urmãrit ca ºi ei sã contribuie prin munca
lor la efortul general, legiunile vor lua contact cu Prefecturile de judeþ ºi Ca-
merele Agricole ºi de comun acord se vor executa urmãtoarele:

– Toþi þiganii fugiþi din Transnistria vor fi opriþi pe loc ºi li se interzice cir-
culaþia.
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– Li se fixeazã un domiciliu provizoriu.
– Toþi aceºti þigani sã fie deparazitaþi pentru a nu prezenta un pericol pen-

tru restul populaþiei.
– Se vor stabili moºiile la care urmeazã sã fie repartizaþi pentru muncã.
– Sã li se stabileascã condiþiunile de platã, hranã ºi îmbrãcãminte.
Pentru abaterile sãvârºite ca: refuzul de a respecta mãsurile de igienã; lenea

sau lipsa nejustificatã de la lucru, cum ºi refuzul de a lucra; cãlcarea inter-
dicþiei de a circula în comuna respectivã sau alte comune; bãtaia ºi cearta între
ei – sã li se stabileascã un regim de pedeapsã ºi autoritãþile care sã le aplice.

D.O.
Directorul Siguranþei ºi Ordinii Publice                    ªeful Serv. Ordinii Publice
General C. Tobescu                                                                 Maior D. Penescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.90)

357
Legiunea de Jandarmi Ilfov
Biroul Poliþiei
Nr. 1534/1944 mai 28

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Dir. Sig. ºi Ord. Publice

La ordinul dvs. nr. 35.535/1944 ºi urmare la raportul legiunii nr. 12.876/1944,
referitor la construirea de locuinþe pentru þiganii aflaþi la muncile agricole pe
moºiile unor proprietari de pe raza acestei legiuni, am onoare a raporta urmã-
toarele:

S-a pus în vedere proprietarilor de moºii: Regalã Mãnãstirea ºi Academia
Românã din com. Chiselet, care au rudari la muncile agricole, sã le constru-
iascã locuinþe. În prezent, toþi rudarii locuiesc în bordeie construite de ei în
mod primitiv, bordeie care nu corespund cerinþelor de cazare, nu sunt încãpã-
toare, lipsite de aer ºi fãrã nici un aspect. Bordeiele sunt construite în regiunea
de frontierã, în apropiere de digul de protecþie, ºi locuite în prezent de rudari.

Când încep muncile agricole în mod intens (vara), bordeiele sunt pãrãsite în
cea mai mare parte de cãtre rudari, care improvizeazã alte adãposturi mult mai
simple chiar pe locurile unde muncesc, iar toamna se retrag iarãºi la bordeie.

Credem cã problema construirii locuinþelor, mai ales în timpurile de azi,
este foarte grea. Moºia Regalã Mãnãstirea nu-ºi ia nici un angajament în aceas-
tã privinþã, iar moºia Academia Românã deºi s-a angajat în scris cã le va face
locuinþe, totuºi nu a realizat nimic pânã în prezent.

Comand. Leg. Jand. Ilfov                                                ªeful Biroului Poliþiei
Colonel Aurelian David                                                 Maior Gheorghe Vântu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos.  86/1944, f.292)
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358
PROCES-VERBAL
Astãzi 30 mai anul 1944 la Craiova

Noi, general Ion Petrescu, prefectul judeþului Dolj, ºi locot. colonel Ionescu
Ilie, comandantul Legiunii Jandarmi Dolj, ºi Dem.D. Diþescu, directorul Came-
rei Agricole a jud. Dolj, întrunindu-ne în comisiune pentru executarea ordinu-
lui nr. 150.502 din 17 mai 1944 al Inspectoratului General al Jandarmeriei, am
hotãrât urmãtoarele:

1. Se interzice cu desãvârºire circulaþia în cuprinsul judeþului Dolj a þiga-
nilor (nomazi sau nenomazi) înapoiaþi din Transnistria.
2. La toþi aceºti þigani li se fixeazã domiciliu obligatoriu în comunele din
judeþul Dolj de unde au fost evacuaþi în Transnistria. Cei care nu au fost
evacuaþi din comunele din judeþul Dolj ºi se gãsesc acum în acest judeþ,
rãmân cu domiciliu obligatoriu în comunele unde se gãsesc azi, pânã se va
hotãrî ulterior. Nici un þigan nu poate pãrãsi domiciliul obligatoriu decât cu
autorizaþia scrisã datã numai de Legiunea de Jandarmi ºi care se poate
obþine la cererea scrisã a postului de jandarmi prin poºtã ºi numai pentru
motive bine justificate.
3. Absolut toþi þiganii înapoiaþi din Transnistria, în mod obligatoriu, vor fi
deparazitaþi de organele sanitare de circ., spre a nu mai prezenta un pericol
pentru sãnãtatea populaþiei. Primarii ºi ºefii posturilor de jandarmi respec-
tivi vor da concurs neprecupeþit organelor sanitare la deparazitarea þiganilor,
raportând de executare Legiunii de Jandarmi Dolj pânã la 15 iunie 1944.
4. În mod obligatoriu, absolut toþi aceºti þigani vor fi puºi de primar ºi ºeful
de post sã munceascã la proprietarii ºi locuitorii agricoli din comunã,
plãtindu-li-se de cãtre proprietarii la care lucreazã munca prestatã ca ºi la
muncitorii agricoli locali.
5. Sã fie împiedicat cu desãvârºire cerºitul prin comunã de cãtre þigani ºi
în special de cãtre femeile ºi copiii lor.

Pentru abaterile sãvârºite se vor aplica urmãtoarele mãsuri:
1. Pentru refuzul de a respecta mãsurile de igienã se vor aplica cu stricteþe
de medicul de circ., primar ºi jandarm mãsurile ºi sancþiunile din Legea
Sanitarã.
2. Lenea, lipsa nejustificatã de la lucru ºi refuzul de a lucra se vor sancþiona
cu interzicerea cerºitului ºi luarea posibilitãþilor de a-ºi procura hranã pe
alte cãi decât pe calea muncii la care sunt obligaþi prin procesul-verbal de
faþã. În caz de recidivã sã li se aplice vinovaþilor zece lovituri la spate în fa-
þa unei comisii formatã din primar, notar, ºef de post ºi medicul de circ., ºi
numai pe baza avizului scris al medicului, cã poate suporta loviturile,
dresându-se în acest scop un proces-verbal.
Sã fie aduºi la cunoºtinþa populaþiei cei care nu voiesc sã munceascã spre
a nu-i hrãni pe sub ascuns.
3. Cãlcarea interdicþiei de a nu circula dintr-o comunã în alta se va pedep-
si cu aceleaºi mãsuri ºi în acelaºi mod ca la punctul 2 de mai sus.
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4. Idem bãtaia ºi cearta între þigani, dresându-le în plus de ºeful de post ºi
acte de dare în judecatã pentru tulburarea liniºtei publice.
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în 5 exemplare, din care 3

rãmân la Leg. Jand. Dolj, 1 la Prefecturã ºi 1 la Cam. Agr.

Prefectul judeþului Dolj                                    Comandantul Leg. Jandarmi Dolj
General Ion Petrescu                                                 Locot. colonel Ionescu Ilie

Directorul Camerei Agricole Dolj
Dem. D. Diþescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.211)

359
Inspectoratul Jandarmi Galaþi
Serviciul Poliþiei
Nr. 952/1944 iunie 2

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Sig. ºi Ord. Publice

Am onoare a raporta urmãtoarele:
În luna aprilie 1944, vãzându-ne cu teritoriul invadat de þigani nomazi tre-

cuþi fraudulos din Transnistria, cu raportul nr. 223 din 18 aprilie 1944 telefo-
nic am raportat dvs. acest caz, iar ca urmare am primit ordinul nr. 150.263 din
19 aprilie 1944, ca toþi þiganii sã fie opriþi pe loc ºi repartizaþi pentru munci a-
gricole la proprietari, ordin la executarea cãruia s-a pãºit imediat, însã întâm-
pinãm mari greutãþi cu plasarea lor din urmãtoarele cauze:

1. Majoritatea þiganilor nu sunt apþi pentru muncã, fiind copii sau bãtrâni
neputincioºi, aºa cã nu se pot plasa. Legiunea R[âmnicul] Sãrat raporteazã
cã din 60 inºi numai 19 sunt capabili de muncã.
2. Proprietarii nu sunt mulþumiþi nici cu cei apþi de muncã, pentru cã pe
lângã cã nu sunt pricepuþi, aratã ºi rea voinþã, iar unii se dedau chiar la fur-
turi de pãsãri, obiecte de îmbrãcãminte etc, din care cauzã îi concediazã.
Cum de noi sunt þinuþi pe loc în afara satelor, interzicându-le circulaþia, iar

proprietarii îi concediazã, nu pot sã-ºi câºtige cele necesare traiului, astfel cã
sunt expuºi sã moarã de foame.

Faþã de cele arãtate mai sus, cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a expune situ-
aþia celor în drept spre a se lua mãsurile necesare pentru remedierea acestei
situaþii (care dacã se prelungeºte poate deveni un pericol permanent pentru
ordinea ºi siguranþa publicã), creându-se lagãre de muncã pentru cei apþi de
muncã ºi a unor colonii pentru cei inapþi.

Totodatã raportãm cã unii dintre ei au cãruþe cu cai pe care credem cã le-au
luat de la colhozuri din Transnistria la plecare, cãci ei nu aveau cai ºi cãruþe
proprietate, deci sunt din patrimoniul statului.

586



Vã rugãm sã binevoiþi a ordona dacã aceºti cai rãmân mai departe în pose-
sia lor sau se dau în custodie ºi se înregistreazã în patrimoniul statului.

Inspector Jandarmi Galaþi
Colonel C. Sârbulescu

[Documentul conþine urmãtoarea rezoluþie: „Inspectoratul General al Jandarmeriei nu
poate cere guvernului hranã pentru leneºi. Cine vrea sã munceascã va trãi; cine nu, sã
fi rãmas în Transnistria, unde îi þine Administraþia”] 

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.96)

360
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ord. Publice
Serviciul Ordinii Publice

Notã
7.VI.1944

Ministerul Afacerilor Interne, cu no. 915/1944, trimite în copie ordinul no.
305.514/1944 al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, ordonând a se urmãri
executarea de cãtre toþi proprietarii de moºii a obligaþiei de a construi locuinþe
pentru þiganii lucrãtori pe moºia respectivã.

Acolo unde proprietarii nu-ºi vor îndeplini aceastã obligaþie, þiganii sã fie
ridicaþi ºi aºezaþi pe moºiile altor proprietari, care se vor obliga cã le vor con-
strui locuinþe. Din centralizãrile datelor primite de la legiuni rezultã:

– Ferma „Ocolna”-Romanaþi nu a construit locuinþe pentru þiganii de pe
moºia sa; þiganii locuiesc în bordeie.
– Mihail Slãvescu din comuna Slãveºti-Teleorman are 46 þigani angajaþi cu
contract. Nu le-a construit locuinþe din cauza lipsei de material ºi mese-
riaºi. Sunt angajaþi numai pe timpul sezonului de muncã.
– Inginer A. Stãnescu, proprietar în comuna Lãceni-Teleorman, se obligã sã
construiascã locuinþe pentru þiganii pe care îi are pe moºia sa, deºi sunt
angajaþi numai temporar.
– Nicolae Caprã, proprietar în comuna Viiºoara-Teleorman, declarã cã în
curând va începe construcþia locuinþelor.
– Victor Antonescu, proprietar în comuna Vitãneºti-Teleorman, nu a con-
struit locuinþe pentru þigani, motivând cã sunt angajaþi cu ziua.
– Moºia Regalã Mãnãstirea-Ilfov nu a construit pânã în prezent locuinþe
pentru þiganii angajaþi ºi nu-ºi ia nici un angajament în aceastã privinþã.
– Moºia Academiei Române din comuna Kiselet-Ilfov, deºi ºi-a luat angaja-
ment scris cã va construi locuinþe, nu a realizat nimic pânã în prezent.
– Administraþia Domeniilor Coroanei Segarcea ºi Sadova-Dolj ºi-a luat an-
gajamentul ca pânã în toamna anului 1944 va construi locuinþe conforta-
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bile pentru þiganii ce-i are angajaþi la munci. Întreg materialul pentru con-
strucþii este depozitat pe teren ºi va începe imediat lucrul.

Ministerul Afacerilor Interne ordonã a se lua mãsuri pentru executarea dis-
poziþiunilor domnului mareºal privitor la þiganii aflaþi pe moºii.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.289)

361
Marele Stat Major                                                                                 Secret
Secþia I. Biroul 7 C                                                                   Foarte urgent
Nr. 417.937 din 13 august 1944

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei. Statul Major

Am onoarea a vã face cunoscut:
Din ordinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, în anul 1942 toþi þiganii

nomazi, fãrã excepþie, ºi o parte din cei stabili au fost evacuaþi în Transnistria.
Executarea evacuãrii a fost în sarcina Inspectoratului General al Jandarme-

riei ºi a organelor poliþieneºti.
Ca urmare, prin ordinele nr. 101.290 din 30 octombrie 1942 ºi nr. 953.844

din 12 martie 1943, Marele Stat Major Secþia I a dispus:
1. ªtergerea din controalele unitãþilor a tuturor þiganilor nomazi.
2. ªtergerea din controalele unitãþilor a tuturor þiganilor nenomazi mobiliza-
bili, evacuaþi în Transnistria, care vor renunþa sã se mai înapoieze în þarã.
În urma evacuãrii Transnistriei, o parte din þiganii nomazi sau nenomazi

s-au înapoiat în þarã la domiciliile lor de origine. Pentru a se putea hotãrî situ-
aþia militarã a acestor þigani, mulþi din ei mobilizabili ºi care au fost mobilizaþi
ºi în anul 1941, vã rugãm sã binevoiþi a ne comunica:

– Numãrul aproximativ al þiganilor care s-au înapoiat în þarã[1].
– Care este regimul ce se va aplica acestei categorii de cetãþeni.
Avizul dvs. asupra oportunitãþii reînscrierii lor în controalele armatei ºi

modul cum vor putea fi recuperaþi de unitãþi.

D.O.
ªeful Secþiei I                                                                          ªeful Bir. 7 C.V.
Colonel Gh. Zamfirescu                                              Maior Iordãchescu Nicolae

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.279)

[1] Existã în acest dosar mai multe tabele nominale cu þiganii nomazi reveniþi din
Transnistria ºi stabiliþi în mediul rural. Dorel Bancoº, în cartea sa Social ºi naþional în po-
litica guvernului Ion Antonescu, Bucureºti, Edit. Eminescu, 2000, p.235-236, cuantificã nu-
mãrul lor pentru începutul lunii august 1944, ajungând la un total de 6431 de þigani, din
care 1446 bãrbaþi, 1489 femei ºi 3496 copii, cei mai mulþi aflându-se în circumscripþiile
Legiunilor de Jandarmi Chiºinãu ºi Craiova.
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362
Inspectoratul General al Jandarmeriei 17 aug. 1944
Direcþiunea Siguranþei ºi Ordinii Publice
Serviciul Ordinii Publice

Notã

Ministerul Afacerilor Interne, cu ordinul no. 9518/1944, trimite Inspectora-
tului General al Jandarmeriei raportul no. 5589/1944 al Prefecturii judeþului Rm.
Sãrat, privind þiganii nomazi reîntorºi din Transnistria ºi aflaþi pe teritoriul
acelui judeþ, ordonând a raporta numãrul total al þiganilor reveniþi din Trans-
nistria, unde sunt ºi cu ce se ocupã.

Situaþia s-a cerut de I.G.J. prin ordinul circular no. 152.458 din 14 iulie 1944
la legiuni, iar rezultatul s-a înaintat Ministerului Afacerilor Interne cu raportul
no. 153.718 din 13 august 1944. Ministerul Afacerilor Interne, cu ordinul no.
14.177 din 12 august 1944, trimite un tabel numeric de þiganii reîntorºi în þarã
ºi care a fost înaintat de Direcþiunea Generalã a Poliþiei, pentru a dispune.

Întrucât lucrarea întocmitã de noi s-a înaintat Ministerului Afacerilor Inter-
ne, opinãm a se înapoia ºi cea a Direcþiunii Generale a Poliþiei, centralizarea
urmând a se face de cãtre Ministerul Afacerilor Interne.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f. 276)

363
Domnule General Inspector,

Subsemnaþii, Petrea Molotac ºi Iancu Molotac, actualmente cu domiciliul
în comuna Jaliºtea, judeþul Putna, respectuos vã aducem la cunoºtinþa urmã-
toarele:

În anul 1942 am fost colonizaþi ca þigani nomazi în Ucraina – Transnistria
pe Bug – de la domiciliul nostru unde ne aflam în acel moment – comuna Dol-
hasca, judeþul Baia. Am stat în Ucraina – Transnistria pe Bug – pânã în primã-
vara anului curent, 1944, când odatã cu retragerea trupelor noastre am primit
ordin sã ne retragem înaintea trupelor, fiecare pe rãspunderea noastrã.

În prezent, suntem stabiliþi cu domiciliul în comuna arãtatã mai sus, de
unde nu ni se dã voie pentru a merge ºi în alte comune sau judeþe pentru a
exercita profesia noastrã de meseriaºi, spre a câºtiga existenþa de întreþinere a
familiilor noastre care numãrã câte 5 ºi 7 membri, având ºi doi copii militari,
din care unul activ ºi unul mobilizat, întrucât noi am avut domiciliul stabil
fiind înscriºi în registrele stãrii civile ale primãriei ºi nu am fost cu domiciliul
flotant ca adevãraþii þigani nomazi, având ºi livrete de satisfacerea serv. militar.

Respectuos vã rugãm sã binevoiþi a ne aproba ºi autoriza ca sã exercitãm
meseria noastrã de fierari, pieptãnari ºi muzicanþi ºi în alte comune ºi judeþe,
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spre a putea câºtiga cât de puþin, sã ne întreþinem existenþa noastrã ºi a copi-
ilor ºi sã ne îmbrãcãm, contrar suntem muritori de foame ºi cerºetori prin uºile
oamenilor.

Sã trãiþi d-le general
Petrea Motolac, Iancu Motolac                                                   19 august 1944

Domniei Sale, Domnului General Inspector al Inspectoratului General de
Jandarmi Bucureºti

[Rezoluþie: „Sã nu se dea ordinul restrictiv”. Semnat indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f. 280)

364
Notã 6 sept. 1944

Þiganii nomazi au fost trimiºi toþi în Transnistria.
Prin ordinul no. 99.235/1943 al Marelui Stat Major, Secþia I, s-a dispus ca

toþi þiganii aflaþi evacuaþi în Transnistria sã fie ºterºi din controalele armatei.
Cei care s-au reîntors clandestin în þarã au fost opriþi pe locurile unde au fost

identificaþi ºi plasaþi la munci. Tabere de muncã pentru þigani n-au existat.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.282)

365
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ord. Publice
Serviciul Ordinii Publice

Ordin circular no. 154.594
Din 16 septembrie 1944

În conformitate cu ordinul no. 15.132 din 13 septembrie 1944 al Ministe-
rului Afacerilor Interne, Subsecretariatul de Stat pentru Poliþie:

Binevoiþi a cunoaºte cã þiganii nomazi reîntorºi din Transnistria urmeazã sã
fie lãsaþi la ocupaþiile lor, îndrumându-i la diferite munci[1]. 

Luaþi mãsuri de conformare.

Directorul Siguranþei ºi Ordinii Publice                  ªeful Serv. Ordinii Publice
Lt. colonel S. Teodorescu                                                        Maior D. Penescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.287)

[1] Între timp a avut loc actul de la 23 august 1944, ce a dus la cãderea guvernului prezi-
dat de mareºalul I. Antonescu ºi ieºirea României din rãzboiul contra Uniunii Sovietice.
La 12 septembrie se semnase deja Convenþia de armistiþiu cu Puterile Aliate.
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ANEXE
Calvarul din Transnistria. Interviuri





I

„Dacã nu am murit pânã acum, nici de acum încolo”
Interviu realizat cu Ioan Marin, Bucureºti, iunie 2001 

Cum vã numiþi, când ºi unde v-aþi nãscut, ºi dacã puteþi sã ne vorbiþi despre
pãrinþii dumneavoastrã, despre copilãrie, avatarurile vieþii...

Mã numesc Marin Ioan, familia Marin, tatãl Gheorghe a decedat de când
eram copil, de nici 3 ani împliniþi. Din câte mi s-a povestit ºi mie (de cãtre
mama, care ºi ea a decedat în 1971), pentru cã personal nu eram în virtutea
posibilitãþilor sã îmi dau seama cã tata a decedat, el a fost omorât de cãtre
jandarmi...

Ce s-a întâmplat?
N-aº putea sã vã spun ceva concret. Þiganii noºtri plecau din sat în sat, au
fost þigani nomazi sau seminomazi, nu-mi pot sã-mi dau seama. Aveau ca
punct de reºedinþã Alexandria, în perioada aceea, judeþul Teleorman, dar
meseria era, cum sã vã spun, de a pleca pentru posibilitatea de a câºtiga
existenþa vieþii.
Într-o localitate în apropierea Bucureºtiului, Tãmãdãul Mare – dupã câte mi
s-a spus –, s-au stabilit pentru iernat. În primãvarã urma sã plecãm cu cele
3-4 cãruþe cu care eram, cãruþe cu coviltir, cu care umblam din comunã în
comunã. Aveam 2 ani ºi 7 luni când s-a întâmplat cu tãticul meu aºa ceva,
moartea lui. Un jandarm – un plutonier major – care avea invidie pe el ...

De ce?
De ce? Probabil cã îi tot cerea fel ºi fel de lucruri. ªi atunci, ca ºi acum,
exista corupþie, care se moºteneºte de ani de zile. În aceastã comunã, jandar-
mul respectiv cerându-i nu ºtiu ce, a început sã-i poarte picã; ºi s-a întâm-
plat un furt, o spargere de case din câte am fost informat, nu se ºtie de cine,
ºi atunci jandarmul l-a acuzat pe tata, l-a arestat, ºi ca sã recunoascã l-a bã-
tut de aºa manierã – legat ºi de mâini ºi de picioare – pânã l-a scos de dimi-
neaþã mort afarã. Apoi, jandarmul l-a dus la spitalul din Gurbãneºti, la circa
30-40 de kilometri de comuna Tãmãdãul Mare, ca sã i se facã autopsia ºi for-
malitãþile medicale în aºa fel încât jandarmul sã scape de vreo pedeapsã.
Erau ºi pe atunci legi, nu aveai voie ca sã omori la voia întâmplãrii. ªi a fãcut
niºte formalitãþi de aºa manierã încât sã  fie dreptatea de partea lui. Ei, un
þigan a murit, dã-l ..., cum înjurau ei atunci, aºa cu a mãsi ..., cum s-ar spu-
ne. A murit un þigan ºi atâta tot. ªi uite aºa am rãmas eu fãrã tatã. Am fost
crescut când pe lângã neamurile tatei, când pe lângã cele ale mamei, pentru
cã ea s-a recãsãtorit dupã vreo doi ani, fiind tânãrã.

Câþi ani aveau pãrinþii?
Tatãl meu era mai mare, pentru cã la noi þiganii îºi cumpãrau soþiile. Da,
sigur cã da, era o lege moºtenitã din moºi-strãmoºi; ºi mama a fost cumpã-
ratã de cãtre familia tatãlui meu. De fapt, de cãtre tata, cã acesta era mai
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mare cu vreo 10-11 ani decât mama. Din câte mi s-a povestit ºi mie, mama
avea vreo 15-16 aniºori, în perioada aceea. Cã la þigani erau vârste ºi mai
mici, 13 ºi 14 ani când se mãritau, când se vindeau pe aur. 

Cum adicã ... ?
Da, sigur. Se cumpãrau pe aur mãsurat cu un pahar, care se numea pe atunci
„pahtan”; de fapt, se umplea paharul cu bani, cu monede de aur, galbeni; mai
mici erau napoleonii, sau de exemplu era de 10 lei monedã de aur, era de 20
de lei monedã de aur, era napoleon, aºa cum am zis, folii de aur (noi le spu-
neam bani franþuzeºti), bani ruseºti de aur ºi galbeni mari, tahtale, mamunte-
le, ºi aºa mai departe. Deci, þiganii aveau diverse forme de monede.

De unde cumpãrau aurul?
De la diverse persoane; ºi de la popi, cã popii ãºtia deþineau mult aur, ºi de
la þãranii mai bogaþi, cum ar fi de exemplu: cei care aveau nevoie de bani,
se duceau la þigani ºi schimbau aurul. Þiganii cumpãrau de aici una-douã
piese de aur, de acolo altele, ºi cu timpul averea lor era adunatã. 

Toþi þiganii procedau la fel? Cine avea mai mult aur?
Pãi cãldãrarii. Aceia cu plete mari, care fãceau cãldãri, cã ei aveau venituri
mai mari. De ce? Pentru cã la vremea aceea erau prea puþine fabrici care sã
facã cratiþe, oale, diverse vase din metale. Ei..., atunci se lucra tingiri în care
se gãtea, din aramã, se lucra cãldãri din aramã, de diverse mãrimi, iar þiganii
vindeau pe un preþ destul de convenabil lor. Iar munca lor nu era deloc
uºoarã: lucrau la o gãleatã cu scule rudimentare, cu ciocan ºi cu nicovalã de
aceea înþepatã în pãmânt, bãtând ciocan lângã ciocan, bãtaie lângã bãtaie,
bãtaie lângã bãtaie; metalul acela oricât ar fi el de moale, oricât ar fi el de
maleabil, oricât ar fi el de încãlzit, dar necesitã ºi timp, ºi pricepere. Deci, ei
fãceau cãldãri, tingiri ºi tãvi de aramã, ºi câte ºi mai câte unelte, pentru fo-
losinþa þãranilor. Iar þãranii, mai ales cei bogaþi, aveau nevoie de ele. De
aceea, cãldãrarii câºtigau cel mai mult. Acum, la ora actualã, nu mai sunt
pletoºi, s-au emancipat, s-au modernizat ºi ei, ºi-au tãiat pãrul...

Când ºi-au tãiat pãrul?
Pãi..., din vremea lui Ceauºescu. Pe vremea lui Gheorghiu-Dej mai existau
încã, însã dupã 1965, când a venit Ceauºescu, i-a cam obligat. ªi de multe
ori, o perioadã de timp poate cã nici nu mai ieºeau din cort, dar n-aveau
încotro, între timp au vãzut ºi ei cã nu mai au viaþã de trãit dacã nu se tund,
au început sã se tundã. Ei..., dacã vã duceþi astãzi în unele localitãþi din þarã
unde sunt adunaþi ºi gospodãriþi, v-aþi minuna de bogãþia lor. Sã vã dau un
exemplu: în Buzescu, comuna Buzescu, judeþul Teleorman, ºtiþi ce case au,
cu turle, palate, castele ziceþi cã sunt. A înflorit comuna Buzescu. Dacã mer-
ge cineva ºi filmeazã acolo, e mai frumos, aproape ca un ..., da, un Texas în
miniaturã. O altã localitate e Sinteºti, lângã comuna Vida, ºi acolo o locali-
tate unde-s foarte mulþi din aceºtia, tot aºa au niºte case..., cu telefon în
fiecare camerã, în fiecare casã. Dar corturile sunt lângã ele, acolo e un fel de
atelier al lor, de corturi nu se debaraseazã, sunt amplasate undeva, unde ºi
la ora actualã mai lucreazã sub ele. Îºi mai practicã meseria lor.

Ce meserii au mai fost practicate de þigani?
Majoritatea se deosebeau prin meseriile ce le fãceau: cãldãrari, bidinari etc.
Bidinarii tot cu cortul umblau, erau pletoºi ºi fãceau bidinele. Ce sunt astea?

594



Un fel de pensule mari cu care þãranii vãruiau casele. Fãceau un fel de pen-
sule mari, bidinea, aºa se cheamã scula aceea, care ºi astãzi se foloseºte la
zugrãvit, pentru spoit. Vã imaginaþi. Erau fãcute din pãr de porc sau alte
materiale ca pãrul; exista un fel de plantã care producea fire, din care ºi la
ora actualã se face funibinia. Dar noi îi spuneam „ºukarni”[frumoasa]. Nu
ºtiu ce înseamnã, adicã de unde provine aceastã denumire, ºukarni. Adunau
pãrul ºi cu smoalã, ºi cu diverse cârpe îi dãdeau o formã frumoasã, îi puneau
mâner ºi-l vindeau. Nu numai asta fãceau, mai fãceau ºi „tendece”, din ace-
lea de tras lânã, de depãnat. Într-o scânduricã bãteau niºte cui ascuþite, de
aºa manierã, unul lângã altul, unde se depãna, se destrãma lâna. 

În afarã de aceºtia mai existau spoitori, lãutari, fierari etc. Aceºtia din
urmã lucrau foarte rudimentar. Stãteau greceºte, aveau nicovala în faþã, în
dreapta, la o distanþã mai mare cuzniþa unde, cu foale, fãcute din burduf de
caprã sau de oaie, suflau ºi încãlzeau fierul cu cãrbuni. Fãceau cãrbuni din
lemn de prun, separat, undeva la o distanþã de 20-30 metri de ei, de împre-
jurimea în care lucrau, ºi dupã aceea, dupã ce ardeau lemnul respectiv din
prun sau din esenþã de lemn mai tare, dupã ce ardeau lemnul, îl stingeau cu
apã ºi se forma cãrbune. ªi aºa lucrau bãrzi, topoare, cuþite, scule de tâm-
plãrie, burghie, ºi aºa mai departe. Ãºtia erau fierarii. ªi multe alte tesle pen-
tru tâmplari, scule pentru tâmplãrie, pentru dulgherie. Ei le fãceau. Lãutarii
erau breasla de þigani de elitã. Li se spunea chiar þigani de mãtase. Pentru ca
ei sã meargã undeva sã cânte, trebuia sã aibã o cãmaºã mai curatã, un pan-
talon, o încãlþãminte mai acãtãri; erau deosebiþi, erau la costum. Pãi sã vã
dau câteva nume de þigani lãutari de breaslã, care au moºtenit meseria  unul
de la altul, din tatã în fiu, cum se zice: Buicã, Ciolacu, apoi ºi alþii, bineînþe-
les, pe care nu-îi am în minte, apoi Gligoraº Dinicu, care a fost maestru,
regele lãutarilor, pentru vremea aceea. Lãutari ca Gore, ca Morcov, ca Fãnicã
Luca, care a fost în ultima vreme ºi profesor de nai la liceul de muzicã
numãrul 1 din strada Principatelor Unite din Bucureºti. Nu mai spun, mulþi
ºi mulþi alþi muzicanþi de elitã. Aceºtia, aºa cum a fost ºi acela de zavaidoc;
ãºtia cântau la marile restaurante ºi la marile spectacole boiereºti, trebuia sã
fie îmbrãcaþi aproape la frac. Vreau sã spun cã nu în vremurile îndepãrtate
trebuiau sã fie îmbrãcaþi la frac, dar oricum erau îmbrãcaþi mai deosebit.
Aceºtia erau þiganii de elitã, þiganii mai emancipaþi, puþini faþã de restul, de
cei nomazi mã refer. Mai erau ºi þigani de vatrã, aºa-ziºii vãtraºi. Þiganii de
vatrã erau aceia care nu se îndepãrtau, care nu erau – cum sã vã spun – no-
mazi, nu plecau din sat în sat prin þarã, sã-ºi câºtige existenþa. Li se spunea
vãtraºi pentru cã erau localnici, ei nu se îndepãrtau. Munceau cu palmele,
pãlmaºi, pe la acei þãrani care aveau pãmânturi, trebuia sã meargã la prãºit,
erau paznici de vite, de porci – cum erau în Ardeal ciurdaºii, oameni din
ciurdã, care plecau cu vacile la pãscut. Aºa era ºi se obiºnuise ºi în partea
asta a þãrii, în partea Munteniei. 

Familia dumneavoastrã cãlãtorea numai aici, prin zona Bucureºtiului?
Nu! ªi prin Dobrogea umblau cu cãruþele. Am dus o viaþã de nomad pânã în
1930-1931.Dar sã revin la meseriile þiganilor. Noi, de exemplu, suntem zlã-
tari, cei care fãceau obiecte din argint, din alpaca, din metale neferoase, rela-
tiv preþioase. Numai noi fãceam asta. Bãtrânii fãceau ºi policandre, cande-
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labre din acelea, cãni care se pun în mijlocul bisericilor, nu ºtiu dacã aþi fost
în bisericã ortodoxã vreodatã. 

Am fost.
Policandrul acela, pe vremuri era lucrat de þiganii noºtri. Unii dintre ei erau
renumiþi în meserie. Era Bâtu, strãbunicul meu, ba nu, tata lui tata, bunicul
meu, ºi strãbunicul meu, Huhturoi se numea, bãiatul lui (care se numea
Moº Ion, Moº Ion Cucinã, dar nu pentru cã era bãtrân, ci ca sã fie deosebit
de un alt Ion), erau cei mai renumiþi meseriaºi; ºi mai era încã unul, Moº
Ilie, erau doi renumiþi, ºi Brãileanu, da, îmi aduc aminte, Moº Brãileanu –
care erau cei mai renumiþi alãmari de decoruri de candelabre, de polican-
dre. Erau confecþionate de cãtre romii noºtri într-o tehnicã foarte rudimen-
tarã, dar extraordinar de frumos. Nu ºtiu dacã aþi putut sã faceþi deosebirea
dintre un lucru fãcut de mânã ºi cel fãcut de fabricã? Lucrul fãcut de mânã,
dupã pãrerea mea, este un fel de artã. Ei, þiganii noºtri erau un fel de artiºti
în ale decorurilor bisericeºti, în decorarea candelabrelor etc. 

ªi cam cât se putea câºtiga din asta?
Ei, se câºtiga grozav. Se plãtea bine, iar în plus mai turnau clopote, talãnci
pentru oi, râºniþe de cafea, lucruri mai mãrunte, inele, cercei, cruciuliþe, brã-
þãri sau mici candelabre decorative de camerã, pentru cei care erau mai bo-
gaþi ºi credeau în frumuseþea acestei arte. Nu ºtiu dacã aþi avut ocazia sã ve-
deþi la vreo expoziþie cumva. ªi multe alte lucruri frumoase lucrau. Pe urmã,
au mai început þiganii noºtri sã facã un fel de cãrãmizi, în forme din acelea
din lemn, pe care le umpleau cu pãmânt, le apãsau, le trãgeau pe o scândurã,
le puneau la uscat, pe urmã le ticluiau, le fãceau cum sã vã spun, în formã
piramidalã, pentru dat foc, pentru ars, ca sã devinã cãrãmidã de construit.
Dupã aceea au început sã fie zidari, sã construiascã case, la þarã mai ales.
Deci vreau sã vã spun un singur lucru, romii noºtri, deºi li se spune cã au
fost hoþi, cã furau ºi cã trãiau numai din furtiºaguri, nu acesta e purul ade-
vãr. Dacã vreþi sã cunoaºteþi o istorie realã, fapt pentru care eu m-am intere-
sat – eram flãmând de a ºti, sã cunosc viaþa din trecut –, trebuie s-o faceþi din
auzite, cãci istoria nu s-a fãcut de la începuturi scrisã, istoria a fost povestitã.
Nu toate popoarele au ºtiut carte. Cum eram noi, noi poporul rom, din câte
sunt informat ºi din câte sunt ºi asigurat de cãtre bãtrânii noºtri, cã ºtiu cã
pe vremuri erau þigani buni povestitori. Aºa de exemplu, cum au unii darul
povestirii, au o þinere de minte, aproape cã vãd cu ochii ceea ce povestesc ºi
ceea ce îºi aduc aminte din trecutul mai apropiat sau mai îndepãrtat. Exact
aºa revin ºi spun acuma, romii noºtri nu au nãvãlit în þara asta, nu au intrat
în þara asta cu rãzboi sau ca nãvãlitori, sau ca urgisitori, sã urgiseascã anu-
mite þinuturi sau provincii dintr-o þarã oarecare, sau mai ales cum a fost Ro-
mânia. Nu. Romii noºtri, dacã vreþi sã ºtiþi, se trag din sud-estul Indiei. e o
regiune care se chema – nu ºtiu dacã pronunþ perfect, cã eu n-am învãþat
decât trei clase primare în oraºul Alexandria, dar mi-a plãcut sã ºtiu – Pan-
djar, cam aºa ceva, cã nu ºtiu dacã pronunþ bine þinutul asta din India. 

Ce au povestit bãtrânii din neamurile dumneavoastrã, cum a fost înainte de
a vã naºte dumneavoastrã?

Oo! Cã multe mi-au mai povestit bãtrânii. Dupã eliberarea romilor în vremea
lui Alexandru I. Cuza ºi Mihail Kogãlniceanu, s-au dat legi care sã interzicã
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boierilor sã mai deþinã robi, la discreþia lor. Când s-a dat aceastã libertate,
imaginaþi-vã ce exod a putut sã fie. Oameni înapoiaþi, oameni þinuþi în
întuneric ºi ca viaþã, ºi ca gândire, ºi ca luminã, ºi ca ce vreþi ºi ce nu vreþi.
Când s-au vãzut în libertate, ce s-a putut întâmpla? A luat-o fiecare cu famili-
ile lor, cu copiii lor în braþe, cu copiii lor alãturi, care încotro a vãzut cu
ochii. Unii au convenit cu boierii respectivi, au stat tot pe moºiile respective,
dar nu þinuþi în ghetouri, în ghilotine, în lagãre. Am sã vã dau exemplul
strãmoºilor mei, despre care am aflat câte ceva. Aceºtia, bunicii ºi strãbunicii
mei, au fost în zona Tufeni, comuna – asta e ºi la ora actualã, prin judeþul Te -
leorman, cãtre Oltenia. La Tufeni, nu ºtiu dacã nu era moºia lui Negru Ponte
– cã Negru Ponte ãsta a fost mare moºier, un mare latifundier, deþinãtor de
moºii mai în toate zonele þãrii, ºi în Moldova, ºi în pãrþile Ardealului, ºi în
Regat, adicã respectiv în Muntenia ºi în Dobrogea, mai peste tot avea. Îmi
povesteau bãtrânii mei ce le povesteau bunicii lor. Cam cum spuneau ei þi-
gãneºte, în limba romani, „phrala’len, haj te dikas karing las la”, ºi aveau câ-
te un bãtrân sfetnic cu care se sfãtuiau. ªi s-au adunat câþiva fraþi ºi spuneau
„phrala’len, haj te dikas karing las la”, „hai sã vedem, sã stãm de vorbã, sã
vedem încotro luãm fiecare”. ªi stând ei de vorbã acolo, au hotãrât sã rãmâ-
nã pe moºie, cã ar fi venit boierul, sau trimisul boierului, ºi ar fi vorbit cu ei:
„Bãi fraþilor, sunteþi liberi, puteþi sã o luaþi care încotro vreþi. Dar uite ce vã
sfãtuiesc eu, dacã vreþi, puteþi sã rãmâneþi mai departe, dacã vreþi sã trãiþi,
sau sunteþi obiºnuiþi sã trãiþi cu mine aici în zona asta, ºi vã dau ca propri-
etate terenul din pãdurea cutare, în apropierea localitãþii, ºi vã tãiaþi pomi
acolo, e a voastrã. Sã vã împãrþiþi terenul, sã vã faceþi bordeie, sã vã faceþi co-
vergi, sau diverse forme de case în care sã locuiþi, din lemn, din ce vreþi voi,
cum vreþi. Vã ajut ºi cu scule, ºi cu ce vreþi. Dacã vreþi ºi rãmâneþi aici, fa-
cem un act”. Fiecare cu vãtaful lui, fiecare vãtaf îºi aduna oamenii, cu rãboa-
je etc. Aceste rãboaje ce erau? Niºte beþe, beþe în care fiecare bãþ reprezenta
o familie, fiecare rãboj era mai mare, cu alte beþe mai mici, care reprezenta
ºeful familiei respective, cu membrii respectivi. Acel rãboj îl þinea vãtaful,
un fel de registru rudimentar hieroglific, cam aºa gândesc eu, nu ºtiu dacã e
chiar aºa. ªi aºa s-au hotãrât strãmoºii mei de au rãmas pe acea moºie. 

Pentru cã mai înainte mi-aþi vorbit de profesiile þiganilor, ce puteþi sã-mi
spuneþi despre „ursari”?

Aceºti romi se ocupau de dresajul urºilor. Se duceau prin pãdure, îi prin-
deau, ºi urºi mai tineri, ºi mai bãtrâni. Puiii îi þineau pe lângã ei, îi legau, le
înþepau buza de sus ºi cea de jos cu ceva, cu un fier ars, apoi le bãga cârlige
ca sã-l þinã cu lanþ legat. Dupã aceea, fãceau foc pe un teren mai uscat, ar-
deau terenul acela, împrejmuiau cu gard, ceva de sârmã, ºi îl împingeau pe
urs, ºi altul îi cânta, îi bãtea din tobe, îi cânta ca sã i se imprime ursului din
necesitate, din nevoia de a scãpa, anumite miºcãri. Dupã ce îl dresau, ple-
cau cu el ºi dãdeau spectacole, iar în felul ãsta câºtigau ba mãlai, ba porumb,
ba fasole, ba un ban, ba pâine. ªi uite aºa trãiau, din aceastã preocupare. 

Dar femeile cu ce se ocupau?
Cu ghicitul. Femeile au un ochi, o intuiþie, o putere nativã de a intui prin
privire. Au un gen al lor, e în sângele lor încarnatã puterea de a ghici din ex-
presia omului, din mimica lui, din rãspunsul care se dã la întrebãrile respec-
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tivei. De la prima întrebare pe care o pune, ea îºi dã seama cam ce ar urma,
mai pune întrebãri ºi de aici mai departe ...

Altele foloseau ghiocul. Era cel mai recomandat pe vremuri, în trecut. Îl
puneau la ureche, iar  ghiocul face niºte zgomote pe care femeia le inter-
preta. ªi uite aºa, femeile au învãþat una de la alta, pentru cã au vãzut cã
ghicitul e foarte cãutat, cã orice þãrancã mai bãtrânã sau mai tânãrã, tinerele
pentru dragoste, pentru mãritiº, vor sã li se ghiceascã, sã afle anticipat soar-
ta, bãtrânele sã afle ce li se va întâmpla, care e duºmanul, care e prietenul,
dacã câºtigã procesul, deci era o metodã de a-ºi câºtiga existenþa. ªi ele de
acolo, „dã lui baba aici, atâþea lei, pãi dacã n-ai lei, dã-mi mãlai, dã-mi o
strachinã de fasole sau de ceapã” etc. 

Dar am uitat sã vorbim de spoitori. Era iarãºi o meserie cam importantã,
primordialã pe vremuri, cu niºte ani în urmã, 50-60-70-80 de ani în urmã,
pentru cã nu se spoia cu plumb sau cu altã compoziþie, se spoia cu cositor.
Cositorul e un metal care nu oxideazã uºor. Rãmâne alb ºi nu produce ele-
mente nocive care sã intoxice omul, sã îmbolnãveascã organismul. ªi se
spoiau vasele, cãldãrile de gãtit mâncare, lingurile etc. De aceea plecau cu
cãruþele, pe drumuri lungi. Asta era viaþa þiganilor, cãlãtoreau ºi îºi petre-
ceau viaþa în aceste cãruþe. Aici nãºteau, cântau, mâncau ºi mureau. 

Dumneavoastrã cum aþi fost botezat?
Am fost botezat la bisericã ortodoxã.

Când? 
Pãi la vârsta de vreo 4 ani, cam aºa ceva. 

Deci preotul a venit ºi a botezat sau ...?
Nu, au fost ai noºtri. Se spune cã tata – îmi spun oamenii care l-au cunos-
cut cã era un þigan frumos, foarte dichisit, pus la punct faþã de vremurile
acelea ºi faþã de felul cum se purta lumea, el nu era cu haine rupte, era rela-
tiv pedant, se spune; ºi puþin mai inteligent, îi plãcea sã ºtie forma expresiei
corecte, sã vorbeascã corect, nu cum fac unii – când a vrut sã mã boteze cu
fraþii lui, au pregãtit o masã acolo cum a fost posibil, s-au dus la bisericã, au
vorbit cu preotul ºi preotul i-a chemat la bisericã. ªi acolo, în apa aceea, cu
ritualul respectiv, bisericesc ortodox, m-au botezat, cum de altfel majoritatea
romilor noºtri sunt botezaþi în rit ortodox. 

Dumneavoastrã, când aþi fost copil mic, aþi vorbit româneºte?
S-a vorbit româneºte, da, s-a vorbit româneºte la noi. Adicã ºi româneºte ºi
þigãneºte. 

Sã revenim totuºi la familia ºi naºterea dumneavoastrã.
Pãrinþii mei, precum ºi alte rude – care aveau ºi ei alte familii, fiecare cu cã-
ruþa lui, cu soþia, cu copii, cu bãtrânii – erau în drum de trecere, probabil ve-
neau de undeva dinspre Urziceni, pe ºoseaua Colentina spre Obor – mi s-a
povestit aceasta de cãtre un bãtrân –, s-a întâmplat cã am fost nãscut într-o
comunã pe undeva, nu ºtiu, dar de declarat am fost declarat cã sunt nãscut
în Bucureºti, chiar când au tras la un han, un fel de cârciumã cu dejugãtoa-
re în care primeau cãruþele contra cost, acolo la Obor, la barierã, când se intra
pe piaþa Obor. Aºa mi s-a povestit, cã am întrebat ºi eu, am vrut sã mã intere-
sez sã ºtiu cum s-a întâmplat sã apar eu pe lume. Mai bine nu apãream, în
situaþia în care am ajuns astãzi, dat fiind acest caz al meu cu orbirea. 
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Deci acolo au dejugat, la un han din piaþa Obor, de pe Colentina, cãtre
ieºirea din Bucureºti.

Asta în ce an?
În 1926, aºa mi s-a spus. În 1926, prin luna august. Declarat am fost proba-
bil, dacã am fost declarat, cã eu am obþinut certificatul de naºtere prin re-
constituire. Asta e o metodã de a obþine, cã eu pânã atunci n-am mai avut
extract de naºtere.

Când aþi obþinut certificatul de naºtere? În ce an?
Am sã vã spun, cã am un certificat de naºtere pe aici pe undeva, o copie.
Sã vedem dacã pot sã o gãsesc. Cu aproximaþie dupã anul 1950, mai exact...
nu, pardon, prin 1968. 

ªi aþi mers la primãrie? 
Staþi, nu 1968, ci 1948. Exact, mã iertaþi, vã rog. Prin 1948-50 am fost cu
martori la primãrie, la primãria de atunci, primãria IV Stalin, dacã nu mã
înºel. Aºa se numea. Primãria sectorului I de astãzi din piaþa Amzei. Acolo
am fãcut. Bine, la tribunal prima datã, la tribunalul mare, cum sã vã spun,
s-a fãcut reconstituirea la tribunalul cel mare cu doi martori, iar cu hotãrâ-
rea judecãtoreascã obþinutã ne-am prezentat la un oficiu special al primã-
riei sectorului 1 din piaþa Amzei. Adicã, cum i se spunea atunci, primãria
IV Stalin.

ªi martorii ce trebuiau sã declare?
Cã ºtiu cã m-am nãscut în aceea perioadã. Ce se întâmplã, eu trebuia sã mã
prezint la oficiul de recrutare, aveam în 1948 douãzeci ºi ceva de ani. De
ce? Pentru cã împlineam vârsta de a fi apt pentru serviciul militar. ªi sigur
cã da, când m-am prezentat acolo mi-a spus: „Dumneata domnule nu apari,
dumneata nu exiºti”! „Cum nu exist?” ªi ca un caraghios am început sã mã
pipãi. „Cum nu exist eu? Puneþi ºi dumneavoastrã mânã”, îi zic. „Dar dom-
nule, nu exiºti nãscut în serviciile noastre, printre oamenii de vârsta dumi-
tale. Pãi unde eºti nãscut?” „Pãi eu am fost þigan nomad – le-am explicat si-
tuaþia – ºi când am fost nãscut, nu ºtiu unde, nu ºtiu cum”. „Ei, du-te cu
doi martori, mai bãtrâni, cu oameni bãtrâni, cu mama ta, sã declare la pri-
mãrie, la tribunal, cum ºi în ce fel ai fost nãscut ºi cum ai apãrut pe lume
în þara asta”. ªi într-adevãr, ne-a indicat cineva un om, un avocat, iar avoca-
tul respectiv, în cunoºtinþã de cum trebuie sã procedez, mi-a explicat ce tre-
buie sã fac, mi-a completat un dosar cu care ne-am prezentat la tribunal.
S-a judecat ºi tribunalul în baza declaraþiei a doi martori mi-a acceptat, cum
sã vã spun, acest drept de naºtere, cã am fost nãscut în Bucureºti. Iar bãtrâ-
nii, acei martori, au explicat cu ce ocazie. Venind mai multe cãruþe, stabi-
lindu-se la un han, când au întrat în Bucureºti, pe lângã piaþa Obor, la un
fel de dejugãtoare, aºa cum am explicat ºi mai înainte. Sigur cã da, a trebuit
sã se explice pentru ce nu am fost declarat atunci. „Pãi nu apare pentru cã
n-am vrut noi, fiind oameni inculþi atunci, în perioada aceea, nu ºtiam cã
trebuie”. Asta era tagma, felul de a proceda al romilor nomazi. Ei nu aveau
practic un registru recapitulativ, sau registru de înregistrare a noilor nãs-
cuþi, ca sã treacã acolo. Þiganii nomazi þineau minte, pãi s-a nãscut în pe-
rioada cutare, în comuna cutare sau în drum spre comuna cutare. ªi în ur-
ma acestor declaraþii, a martorilor bãtrâni, s-a putut obþine reconstituirea

599



naºteri mele cu dreptul de a obþine acest certificat. ªi aºa m-am prezentat
ºi la serviciul militar.

Ei, acolo la cercul militar trebuia sã se facã un control de sãnãtate, pen-
tru a fi apt serviciului militar. ªi m-au controlat la corp, peste tot, ºi m-au
controlat, bineînþeles, ºi oftalmologic, la ochi. Acolo am aflat eu cã am a-
ceastã boalã, mi-au recomandat sã mã prezint la un spital oftalmologic,
aproape de statuia C.A. Rosetti. ªi acolo mi s-a pus diagnosticul de prima
datã, de coreoretinitã macularã bilateralã. Am explicat ºi medicilor situaþia
mea, ºi ei au fost de acord cã boala s-a localizat datoritã trecutului ºi
pãþãniilor mele de acolo...

Din cauza Transnistriei?
Da, din cauza bolilor pe care le-am îndurat acolo, pe care le-am captat acolo,
din cauza suferinþelor, a neajunsurilor, din cauza muncii ºi nemâncãrii, a
hranei, a hranei nenorocite, nemernicã cum a fost, cum ni se dãdea, dacã ni
se dãdea, dacã nu, cãutam sã facem noi rost de ea, cãutând în pãmânt
rãmãºiþe de cartofi, de bulbi de cartofi, cu care ne hrãneam. Nu vã mai spun,
când era vorba sã lucrãm la anumite colhozuri, de multe ori, eram suprave-
gheaþi sã nu facem jaf acolo. Cã þiganii cum erau..., ºi înrãiþi de foame, ºi
înrãiþi de persecuþie, ºi înrãiþi de neajunsuri, cã nu aveam locuinþã sau caba-
ne unde sã locuim... Ne fãceam bordeie sau covirgi ºi acolo fiecare familie cu
ce avea trãia sub patru stâlpi cu acoperiº din buzii; cubul îl fãceam fie din
bãlegar, fie din trestie dacã gãseam, care nu, puneam beþe unul lângã altul,
de multe ori din beþe de floarea soarelui; le aºezam dupã ce puneam patru
stâlpi, sau mai mulþi, în pãmânt ºi peste beþele de floarea soarelui fãceam un
fel de lut cu paie ºi lipeam, ca sã reziste când plouã, când era nenorocire.
Imaginaþi-vã cã în perioada aceea noi mai repede preferam sã murim, sã ter-
minãm cu suferinþele ºi chinurile. Când vedeai pe bãtrâni cum se vaitã, când
vedeai copiii care mureau ºi bãtrânii bolnavi care mureau... Îmi venea sã iau
lumea în cap, sã plec. Fapt care în ultima vreme, când au început sã vinã
armatele ruseºti, au spart frontul ºi au început sã ocupe teritoriile, s-a ºi
întâmplat, începând ºi noi sã ne retragem. ªi eu cu aceastã ocazie, împreunã
cu un vãr al meu cu care am suferit atâtea – se numea Florea Ilie, iar noi îi
spuneam Cireºean, aºa cum mie mi se spune Davaþicã. Avea un nume pre-
destinat de familie, cum s-ar spune. Nu numele din act. Cã noi, romii, mai
mult ne cunoaºtem nu dupã Constantin Gheorghe sau Marin Ion, ci dupã, de
exemplu, Cireºean al lui Mãrina, Cireºan, sau Gavaci, sau alte nume din astea
care ni le puneam noi, dupã cum mulþi români care se numesc, de pildã,
Vasile Gheorghe, dar lor li se spune a Gherghinei, sau a Vasilicãi ºi aºa mai
departe. Aºa ºi noi ne cunoºteam ca Gheorghe al lui Cucinã, sau Gheorghe a
lui Brânzã, sau Constantin al lui nu ºtiu mai cine. Aºa ne cunoºteam noi mai
mult ºi aºa ne ºtiu ºi bãtrânii. Ei, vreau sã vã spun cã cu acest vãr al meu am
îndurat ºi bune ºi rele. El mã ajuta pe mine, când eram în neputinþã ºi când
sufeream, când înduram, eu îl ajutam pe el când era bolnav.

Cu acest vãr al meu, de care eram nedespãrþit – mã scuzaþi cã mai am
anumite ezitãri, dar când povestesc ºi îmi amintesc, parcã mi se develo-
peazã viaþa, chinurile, patimile prin care am trecut, ºi parcã tot organismul
se epuizeazã; de aceea nu am o vorbire cursivã –, cu acest vãr al meu am
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suferit mai mult de aproape un an ºi jumãtate. Cu el îmi duceam viaþa. Când
ne-am retras în ultima vreme, de la Alexandrudar, o luam fiecare încotro
puteam, cã nu mai eram reþinuþi de armatã, care ºi ea se retrãgea, ºi nu mai
putea sã ne pãzeascã sau sã ne supravegheze. ªi ei plecau ºi ne lãsau în de-
bandadã, chiar ei strigau: „Care cum puteþi, luaþi-o unde vreþi, dacã puteþi sã
vã salvaþi bine, dacã nu, Dumnezeu cu voi”. ªi eram lãsaþi aºa, ºtiþi, ºi m-am
retras cu vãrul meu într-o localitate, pare-mi-se la Suhabalta. Localitãþile
astea, în aceea regiune, erau la distanþe mari; 40-45 de kilometri pãrea foarte
aproape, dar erau distanþe de aproape 60-70-80 km între o localitate ºi alta.
ªi eu, cu vãrul meu în retragere, aproape ...

În 1944 s-a întâmplat aceasta?
Da, înainte de 23 august. Era chiar pe la începutul lunii august. Am început
– pare-mi-se pe la  sfârºitul lunii iulie a lui 1944, începutul lunii august – sã
batem în retragere cãtre þarã, care cum puteam. Eu cu vãrul meu nu mai pu-
team sã mergem. ªi ne-am oprit la un cetãþean rus, cred cã era de origine et-
nicã romã, un fierar, bãtrân, care avea o fetiþã care fusese mãritatã ºi soþul ei
murise. O fetiþã, o fatã de douãzeci ºi ceva de ani (27 de ani, 25 de ani, aºa
ceva avea fata aceea), de care s-a îndrãgostit vãrul meu, ºi sigur cã acest
lucru ne-a apropiat de familia ei, iar bãtrânul ne-a primit, dar cu rugãmintea
sã nu ne manifestãm, sã nu ieºim aºa oriunde, sã stãm mai mult în preajma
lui în casã, în gospodãrie acolo. ªi ce am fãcut? Am început sã-l ajut la
fierãrie. Eu am învãþat meseria aici, în Bucureºti, de la vârsta de nici 14 ani
împliniþi, pe când lucram la o fabricã, prima mea fabricã unde am intrat ca
ucenic; aºa-zis ca ucenic, dar lucram la dat pãmântul, la o turnãtorie de me-
tale neferoase. Adicã la dat pãmântul la ciur, pãmânt cu care se modela, cu
care se forma anumite obiecte. Cã acolo era un fel de fabricã de catarame,
mânere de uºi ºi tot felul de obiecte din bronz, din alamã ºi aºa mai departe.
Eu aici am învãþat meseria de turnãtor. Asta s-a întâmplat din 1939 pânã în
1941. În 1942 m-am mutat de la fabrica „Fraþii Reich”, adicã am plecat la un
alt patron, la un evreu, tot la turnãtorie, unde se plãtea mai bine. Era fabri-
ca „Vini”, pe ºoseaua Vitan. Era ºi mai aproape de locuinþa unde stãteam eu;
avantajos ºi ca remuneraþie, avantajos ºi prin faptul cã ajungeam în 5 minute
la fabricã. 

Cum de aþi fost deportat?
Deºi nu am avut cazier, deºi lucram, pur ºi simplu ... în noaptea, în ziua de
sâmbãtã, tocmai venisem de la fabricã, am fãcut baie, m-am întâlnit cu pri-
etenii, cu fetele sau cu bãieþii, cã aveam un câmp unde ne întâlneam noi
prietenii ...

Asta în 1942?
Da, în vara lui 1942, pentru cã toamna, pe 11 septembrie, am fost ridicat.
Dar vroiam sã vã spun, în noaptea aceea am venit de la fabricã, am mâncat
ºi am ieºit afarã la bãieþi ºi la prieteni. ªi dupã ce am venit, cam pe la ora
11, m-am spãlat, parcã îmi este ca astãzi, într-un lighean cu apã, m-am spã-
lat pe picioare, mi-am aºternut sã dorm – urma duminica ºi fãcusem plan de
distracþie cu prietenii, cã eram tânãr, iar mama era cu soþul ei plecatã prin
þarã, prin comune, tot aºa, cu meserie seminomadã. 
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Adicã...?
Mergeau într-o comunã, trãgeau la o gazdã, ieºeau afarã, bãteau nicovala ºi
þãvuºul pe care lucrau, întindeau sculele pe lângã ei ºi începeau sã lucreze
inele, cercei, cruciuliþe, brãþãri din astea, obiecte de podoabã, cum am spus.
Mama se ocupa cu ghicitul, dãdea cu cãrþile, ºi pleca prin sat, fãcea ºi ea
vrãjitorie din asta ...

Bine, sã revenim la noaptea când v-au deportat. 
În noaptea aceea am fost ridicat. Noaptea au venit la mine ... Iatã cum a fost.
Era aºa cum am arãtat mai adineauri. M-am aºezat, dupã ce m-am spãlat,
dupã ce am mâncat. Noaptea târziu aveam somn, camera unde eu locuiam
pe strada Unirii la numãrul 14 – îmi e ca ºi astãzi, am o senzaþie de alergie
la asta – avea geamul cãtre stradã. La un moment dat aud un zgomot, un zgo-
mot puternic de maºinã – pentru cã atunci, nefiind maºinile care sunt la ora
actualã, tumultul de maºini erau foarte rar, era uºor sã auzi zgomotul, mai
ales de maºinã din asta, camion, învelit cu prelatã, mare, de transportat
bagaje. Era din acelea pe care le folosea poliþia în diverse acþiuni, pe vre-
muri, prefectura poliþiei capitalei, din calea Victoriei. ªi cum vã spun, aud eu
un zgomot, ceva, mã zvârcolesc, era cam pe la ora 1, 1 ºi un sfert, nici n-am
uitat, cã aveam ceasul deºteptãtor pe masã lângã mine întotdeauna, ca sã mã
scol sã plec la muncã. Când la un moment dat tropãituri, bum-bum-bum în
uºã. Eram deja dezbrãcat, în chiloþi ºi cãmaºa de noapte, cu poalã þãrã-
neascã. ªi când ies afarã: „Cine e?” „Deschide uºa! Poliþia!” Zic: „Ce poliþie
domnule? Ce aveþi cu mine? Ce sunt eu, hoþ?” „Deschide!” ªi iar bum-bum.
„Dacã nu deschizi, spargem uºa”. ªi aud zgomote ºi la geam, ca ºi cum aº fi
fost un hoþ de mare elitã, când eu aveam numai 16 ani. La un moment dat,
îngrozit, emoþionat, cã aveam teamã, ºi trezit din somn deschid uºa.... forþat.
„Stai aºa” – zice; „De ce domnule?” „Stai aºa” – ºi mã apucã de mânã. Erau
doi comisari, doi militari erau de gardã. Cei doi comisari, pe care îi cunoº-
team – erau de la circa 14 de poliþie, era unul Condor – au intrat. Cã atunci
era poliþia civilã, nu era militarã ca acum. 

Iar pe celãlalt cum îl chema?
Condor ºi Gurguþã, aºa se chemau aceºti doi comisari, iar unul din militari
– dacã nu mã înºel era un sergent, din aceia cum erau pe vremuri, gardian
de stradã – tot spunea, îmi aduc aminte: „Dar eu îl ºtiu de bãiat cuminte, e
cinstit, eu ºtiu cã munceºte”. „Pãi tu taci din gurã”. ªi apoi mã întreabã pe
mine: „Când ai fost în Alexandria?” Într-adevãr, în concediul de odihnã care
mi se dãduse – un repaus, pentru cã fabrica era într-un relativ faliment –,
prin luna iulie sau august al lui 1942, am plecat la Alexandria. Mi se fãcuse
dor de rude ºi am vrut sã mã întâlnesc ºi cu o parte din verii mei; era ca un
fel de excursie, pentru cã acolo am învãþat eu 3 clase primare, la ºcoala mix-
tã numãrul 1. Aºa..., ºi stând în Alexandria, pe acolo bântuia zvonul acesta,
cã o sã-i strângã pe þigani ºi o sã-i ducã în Transnistria. 

Cine vehicula zvonul?
Românii care ne cunoºteau: „O sã vedeþi pe dracul, când vã vor duce în
Transnistria, cã Antonescu a pus de gând sã vã alunge de aici din þa rã” sau
„Mãi, aþi auzit cã uite, s-a dat un ordin cã o sã strângã þiganii ºi o sã-i trimi-
tã în Transnistria”. Un unchi de al meu, de aici din Bucureºti, care n-a fost
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deportat în Transnistria, avea o casã frumoasã pe strada Laborator, actual-
mente în sectorul 2. Era o cãsuþã ca o vilã. ªi era cunoscut de câtre un oare-
care Rumcu Marinescu. Acest Rumcu Marinescu era rudã prin alianþã, prin
încumetrire cu, cum se numea Doamne, cu acela care coordona, guverna-
torul Transnistriei...

Alexianu.
Exact, exact. 

Rumcu Marinescu era ºi el þigan?
Nu, era român. Bun, cum vã spuneam, îl cunoºtea pe unchiul acesta al
meu, era ca un fel de prieten, ºi auzise el cã unchiul meu vrea sã vândã casa
aceea. Era o casã cu curte frumoasã, cu pomi, o vilã cu încãperi ºi cu inte-
rior frumos...

De ce vroia sã vândã casa?
Dorea s-o vândã pentru cã gãsise o altã posibilitate, mai convenabilã, cã avea
copii. Vroia sã aibã o casã mai amplã, cã asta e intenþia romilor, sã aibã copii,
rudele, pe cei apropiaþi cât mai aproape. Comunitatea asta intimã, sincerã,
cu grijã pentru familie este în inima ºi în mintea fiecãrui rom, pentru cã ei
aºa s-au format ca oameni, aºa s-au educat. 

Sã revenim la cãlãtoria de la Alexandria.
Cu Alexandria. Noi aflasem de la unchiul meu, care a vrut sã vândã ºi a vân-
dut pânã la urmã casa, cam ce avea sã se întâmple. 

Cum?
Pãi Rumcu Marinescu a spus unchiului meu: „O sã fiþi trimiºi în Trans-
nistria de Antonescu, n-o sã mai rãmânã picior de þigan în þara asta. Eu îþi
fac þie ºi rudelor posibilitatea, dacã îmi vinzi mie casa, de a te duce într-o re-
giune mai aproape, sã fie aproape de palatul guvernamental al lui Alexianu,
ca sã fii ajutat la nevoie, ºi þi se va da tractoare de la ruºi, o sã þi se dea
pãmânt, pãmânt bã, ai sã devii un moºier”. ªi cum vã spun, se ºtia zvonul
ãsta, ºi unchiul meu chiar i-a vândut casa, ca sã-i facã lui favorul. 

La Alexandria, unde eram ºi eu, dupã trei sãptãmâni, aproape pe la sfâr-
ºitul lunii august, se face o campanie. Într-o noapte, tot aºa noaptea târziu,
dupã ora 12, nu îmi mai aduc aminte ora, se face o campanie de curãþire de
þigani a oraºului, a unei pãrþi, cã ºi oraºul Alexandria are mai multe cartiere
de þigani, sunt foarte mulþi þigani, adicã erau ºi atunci, ºi mai sunt ºi acuma
foarte mulþi þigani acolo. O parte erau argintari, o parte spoitori, alþii fierari,
multe bresle, fiecare cu cartierele lor. ªi ne-au curãþat aproape peste 200 de
suflete. Au venit noaptea ºi la vãrul meu, unde locuiam, mã ia pe mine, pe
vãrul meu ºi pe mã-sa, ne-au legat ºi ne-au dus la poliþie. Au umplut curtea
poliþiei oraºului Alexandria, cã avea o curte mare atunci, pe strada care
ducea pe pod spre ieºirea dinspre Bucureºti, pe podul peste rãul Vega, când
mergi spre Bucureºti. Era pe partea stângã – îmi aduc aminte ca acum –
poliþia aia, ºi într-o curte ne-au adunat pe toþi, pe ãºtia consideraþi mai  peri-
culoºi ne-au bãgat în niºte celule, la beci, iar o parte – femeile ºi cu copiii,
tinerii – îi þineau în curte. Apoi au început sã ne cheme pe fiecare, cã fiecare
eram trecuþi pe niºte dosare, pe niºte liste. „Pe tine cum te cheamã?”
„Cutare”. „De unde eºti, din Alexandria sau din Bucureºti?” ªi  fiecare eram
trecuþi pe liste. Mie mi-a venit rândul a doua sau a treia zi.
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Asta a fost în august?
Da, pe la sfârºitul lunii august. Apoi ne-a trimis din post în post pânã la Bu-
cureºti, drum ce a durat vreo trei zile. ªi am ajuns la o instituþie care se che-
ma Legiunea de judeþ, Legiunea de jandarmi a judeþului Ilfov, aici în Bucu-
reºti. Ne-a þinut ºi acolo vreo douã zile, dupã care ne-a trimis pentru plasare,
pentru domiciliu, la Prefectura Poliþiei Capitalei. Ne-a þinut ºi acolo tot aºa
pentru verificãri ºi în sfârºit, cam pe la sfârºitul lunii august, m-au scos la
raport, voiau sã ºtie ceva. M-au întrebat de unde sunt, pe ce stradã stau, pe
cine cunosc de acolo etc. „Pãi sunt nepotul lui Bacã, sunt nepotul lui Ari-
clia” – am spus eu. „Da! A lui Bacã, a lui Ariclia, bine”. A dat telefon acolo
ºi a anunþat pe Bacã ºi pe Ariclia, pe unchii mei care erau oameni cunoscuþi,
oameni de onoare, oameni de bazã, cunoscuþi ºi de poliþie, ºi de prefecturã,
ºi întreabã: „Aveþi voi din Alexandria în Bucureºti pe cineva, cunoaºteþi
unul aºa, aºa, ºi cutare?” Ei nu mai ºtiau despre cine e vorba, cã din Alexan-
dria ne tragem cu toþi þiganii; din nu ºtiu câþi nepoþi, aproape cã nici ei nu
ºtiau cã de mine e vorba. ªi în sfârºit, a venit unchiul Bacã la circa de poliþie
– cã am fost transferat la circa de poliþie de care aparþinem, de pe Dudeºti.
Când zice: „Uite Bacã, îl cunoºti” – spune un comisar, Georgescu. „Da dom-
nule Georgescu, e nepotul meu”. „Ia-l ºi du-l acasã, mãnâncã-l ºi tu aºa, cã
a fost gãsit prin Alexandria”. „Dar ce ai fãcut mã?” „Ce sã fac, a venit poliþia
într-o noapte ºi a adunat toatã þigãnia, nu ºtiu de ce” etc, etc, dupã care m-a
luat cu el ºi am plecat unde aveam locuinþã. 

N-aþi auzit cã nomazii au fost deportaþi deja în august? 
Ba da, se auzise ceva, dar fuseserã ridicaþi numai pletoºii, cãldãrarii. Dar nu
dãdeam importanþã, noi credeam cã dacã muncim, dacã suntem oameni
cunoscuþi, oameni fãrã caziere, n-o sã pãþim nimic. Se auzise cã numai
oamenii rãu famaþi, numai hoþii, numai puºcãriaºii care au caziere, care au
reclamaþii ºi aºa mai departe.

ªi ce zvonuri mai circulau?
Se auzise cã e hotãrât Antonescu sã ne trimitã pe toþi, fãcuse formalitãþile, o
serie întreagã de demersuri, dar fãrã aprobarea majestãþii sale Mihai I ºi a
mamei lui, Regina Elena. Mulþi nu ºtiu asta, pentru cã sunt tineri ºi habar
n-au ce s-a întâmplat ºi cine a fost pentru exterminarea noastrã, ºi cine s-a
împotrivit? S-a împotrivit regele Mihai I, n-a vrut sã semneze aprobãrile. A
spus clar: „Þiganii sunt ºi buni, ºi rãi, dar e un popor de oameni inculþi, ºi
fãrã culturã, fãrã pregãtire, care nu ºtiu sã-ºi punã viaþa la punct, dar ºi ei
sunt cetãþeni ai acestei þãri, ºi ei merg în rãzboi, ºi ca atare nu trebuie sã le
plãtim cu aceastã monedã”. Asta am auzit cã au fost spusele regelui Mihai I.
N-am citit undeva, dar se auzea de la oameni, cã ºi atunci erau oameni ca
unchiul meu Constantin, care el a avut prieten pe Runcu Marinescu, ruda
lui Alexianu. ªi atuncea se duceau diverse zvonuri, diverse informaþii în
rândurile ãlor mulþi ºi obidiþi. 

Deci dacã nu aþi fi mers atunci la Alexandria aþi fi scãpat de Transnistria?
Datoritã acelei sã zic arestãri a tuturor þiganilor din Alexandria am ajuns pe
listele poliþiei ºi din cauza inculturii mele, de a nu fi ºtiut sã-mi pregãtesc
dosarul, pe care l-au trimis la prefecturã, mi s-a întâmplat tot restul, pentru
cã n-aveau de ce sã se lege de mine, pentru cã eu munceam, lucram, eram
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cunoscut  de cãtre oameni ca un copil cuminte, cinstit, dar probabil dupã
cum m-o fi zugrãvit organele poliþieneºti de la Alexandria mi s-a tras faptul
cã am fost ridicat noaptea din locuinþa din Bucureºti, cum v-am spus deja. 

Din neamul dumneavoastrã a mai fost ridicat cineva?
Da, au mai fost un vãr de-al meu, tata, tata lui Pecea, nepotul meu, tata lui Ma-
rina Petre sau Marin Constantin îl mai chema..., încã alþi veri de-ai mei..., fraþi. 

Fraþi?
Eram doi fraþi ºi o sorã, rãmaºi de la tata. Pe unul mama l-a dat de suflet la
un frate al tatei, adicã l-a cerut ca sã-l creascã, sã fie bãiatul lui, care ãsta,
Marin, eu nu l-am considerat fratele meu, dar e numai din acte oficiale. Dar
noi ne-am considerat veri, el era bãiatul unchiului meu, cã el nu ºtia cã e dat
de suflet, cã el e bãiatul mamei, cã ea e o dementã care ºi-a dat copilul. Re-
venind, eram în Bucureºti, ca rude din Alexandria, vreo 28 sau 29 de veri,
deci un cerc mare, un grup. 

Când s-au fãcut deportãrile, pãrinþii dumneavoastrã unde erau?
Umblau prin þarã, pentru cã ei nu erau niºte zdrenþãroºi, niºte oameni care
sã vorbeascã urât; erau educaþi, oricum erau þigani civilizaþi, îºi fãceau me-
seria. Adicã, mama da cu ghicitul, nu cu ghiocul, ci cu cãrþile de fãcut vrãji;
el lucra inele, cercei, cruciuliþe, brãþãri, cã atunci erau foarte cãutate, majo-
ritatea din þãrani cãutau sã-ºi facã un inel frumos, o verighetã pentru cunu-
nie sau pentru prietenie, sau o pereche de cercei frumoºi, sau o brãþarã fru-
moasã, sau un lãnþiºor, sau o podoabã oarecare. Era bun meseriaº. Pe bãr-
batul ãsta al doilea al lui mama îl chema Trae. Trae al lui Barlabici, al lui
Marin Barlabici, da.

Cum aºa?
Era rãutãcios ºi îi plãcea bãutura, iar de la bãuturã trecea la scandal, se cear-
tã cu mama, ºi din cauza lui sora mea a fost crescutã de unchiul meu ªte-
fan. Dar ºi sora mea a murit de mult, Dumnezeu sã-o ierte.

Din rudele din Alexandria au mai fost deportate în Transnistria? 
Din neamuri? 

Da.
Nu! Din familie, din familia de prim rang prea puþini. Doar câþiva veri. 

Deci, pe 11 septembrie 1942 v-au ridicat jandarmii...
Da! M-au urcat într-un camion plin de romi. Prima datã ne-au dus la pre-
fecturã, într-un arest mare, comun, unde mai fusesem cu vreo trei sãptãmâni
mai înainte, când m-au adus de la Alexandria. Ne-au þinut o zi acolo ºi dupã
ziua respectivã, a doua, dacã nu mã înºel, ºi noaptea, exact, noaptea, ne-au
dus tot aºa, cu maºina, la Gara Triaj din Bucureºti. Acolo se aflau vagoane
de marfã, douã vagoane din acelea de vite. 

Au dat de mâncare?
Ce mâncare, câte o pâine uscatã la câte doi inºi, adicã o jumate de pâine pen-
tru douã persoane. Când am ajuns acolo, în garã: hãrmãlaie, gãlãgie, unii
plângeau, alþii se vãitau, „ce-i cu noi, unde ne duceþi, aoleo”, „de ce”, „ce am
fãcut, ce am furat”, câte ºi mai câte moduri de vociferare, în româneºte, în
þigãneºte; „unde o sã ne ducã, Doamne, mãi fraþilor”, „nu ºtiþi ce e cu noi,
mãi” etc. Alþii spuneau cã suntem blestemaþi sã îndurãm, mai fãceau haz de
necaz. Unii afirmau cã ne duce sã ne dea pãmânt, pluguri, boi, vaci, case,
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„ei, nu mai plângeþi, vedeþi-vã de treabã”; „e greu pânã o sã ajungem acolo,
cã acolo o sã fim fericiþi, o sã trãim ca în rai”. Aºa circula zvonul ºi mulþi
credeau.

Când ne-au încãrcat, în zori de zi a plecat ºi garnitura; mai plecase îna-
intea noastrã o garniturã, aºa cã a mai scãzut din tumult. Între timp mai ve-
nise, rar, câte un transport, câte un camion, douã de suflete de romi, de þi-
gani, cu copii, cu bagaje etc. A venit ºi rândul nostru, ne-au încãrcat. Îna-
inte de asta a venit o maºinã încãrcatã cu pâine. La început aruncau pâi-
nea, dar pânã la urmã au venit unii sã spunã „ce faceþi domnule”, au sãrit
niºte þigani mai înþepaþi sã cearã: „Cel puþin dacã vã bateþi joc de noi, nu
ne aruncaþi pâinea, spuneþi-ne cât pentru fiecare, daþi-ne câte o pâine, câte
o jumate, câte un sfert, cum ne-o da, dar sã ºtim fiecare care cum primim,
ºi sã o primim în mânã”. Atunci s-a fãcut listã ºi de la fiecare grup au venit
câte doi oameni pentru a lua câte un sac de pâine, uscatã, rãmasã de la
diverse unitãþi militare, din aceea dreptunghiularã, de un kilogram. Apoi
am început sã împãrþim pâinea între noi. 

Cum era vagonul, era închis?
Pãi sigur cã da. Erau vagoane din astea acoperite, unde se transportã vite, cu
uºile zãvorâte.

Exista ºi pazã?
Pãi sigur cã da, era un vagon la mijloc cu armatã; la zece-cincisprezece co-
mune mai opreau trenul ºi veneau soldaþii sã mai vadã dacã nu am murit.

A murit cineva pe drum?
La vagonul nostru nu s-a întâmplat, dar la altul da. 

ªi atunci ce fãceau jandarmii?
Ce fãceau? Opreau trenul, iar familia mergea pe aproape sã-l îngroape, nu
creºtineºte, cu preot ºi cruce; erau însã însoþiþi de o patrulã. Nu opreau în
garã, ca sã nu vadã oamenii tragedia, gãlãgia, îl opreau puþin mai hãt, mai
înainte. 

Nimeni n-a încercat sã fugã, sã evadeaze?
Ei, au încercat ei, dar nu se putea din mers, din viteza trenului cum poþi sã
sari?

Dar când opreau trenul?
Ei, mai încercau ei, dar nu se prea putea, pentru cã imediat cum oprea
trenul, vagonul respectiv era pãzit de patrulele înarmate, câte doi-trei la
fiecare vagon. Întâi se postau în posturi, acolo în staþia unde oprea garni-
tura, ºi dupã aceea ne dãdeau drumul la uºã. Dar ce am fãcut noi? Ca sã
vedeþi, am gãsit la cineva un ciocan ºi niºte dãlþi – ºi-au luat unii sculele,
ca sã lucreze unde vor merge – ºi am fãcut o gaurã într-un colþ anume al
vagonului, în vreo douã locuri, în care se urinau oamenii ºi se aruncau
excrementele. Am fãcut ºi douã paravane, sã nu fie vãzuþi cei care le folo-
seau. Dar tot era un miros de nedescris. Pentru cã era ºi hrana, roºii, cas-
traveþi, mere stricate, cã era vara, dar ºi cãldura care emana de la corpurile
noastre, era ceva sufocant, deºi aveam geamuri din alea cu gratii, dar cu
deschidere micã. În sfârºit, cam în circa 3-4 sau 5 zile am ajuns la graniþã,
la Tighina.  
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Acolo ne-au debarcat, am trecut pe la niºte medici sã ne controleze, sã
nu avem boli din alea care se rãspândeascã microbii. Apoi, ne-am luat în
spate copiii, bãtrânii bolnavi ºi, în sfârºit, ne-au încãrcat în niºte camioane
din astea motorizate militare. Asta a fost ºi prima repartizare, pentru Tiras-
pol. La Tiraspol, acolo, într-o curte îngrãditã cu – cum sã vã spun -, îngrãditã
cu sârmã, aºa ca un fel de lagãr, ca un fel de obor, cu mai multe rânduri de
sârmã ghimpatã, acolo ne-am dat seama cã suntem majoritatea þiganilor. Au
început sã vorbeascã care în româneºte, care în þigãneºte: „Fraþilor, ne-a adus
Antonescu aici pentru exterminare, pentru ca sã ne înmormânteze, sã ne
omoare, sã ne cureþe de pe faþa pãmântului”. 

Ce s-a întâmplat apoi?
Pãi acolo se purtau cu noi ca ºi cum am fi fost prinºi la furt, în flagrant delict,
chiar aºa strigau la noi: „Bãi, voi sunteþi ãia cu caziere, voi sunteþi spãrgãtori,
sunteþi hoþi, hoþi de cai”, cã aºa mersese zvonul ºi în armatã. „Care sunteþi
din judeþul Teleorman sau Galaþi”, „care sunteþi din Ilfov sau care sunteþi din
Prahova”, ºi aºa mai departe, au început sã ne separe. În sfârºit, cei din Bu-
cureºti n-au fost – cum sã spun – ca cei adunaþi de prin judeþe, de prin Giur-
giu, de prin Ilfov (din Ilfov mai puþini), de prin Prahova, de prin Dâmboviþa,
care erau foarte mulþi. Se aflase cã unii deja plecaserã spre Oceacov, alþii în-
spre Odessa sau Harcov. Oamenii iar au început sã se jeleascã. „Luaþi-vã ier-
tare unul de altul, cã în curând n-o sã mai fiþi” – asta auzeai pretutindeni, sau
„oh Doamne, ce ne facem, oh Doamne ce ne facem”. 

Între timp v-au dat de mâncare sau apã?
Da, existau un fel de butoaie cu apã, cu furtun ºi pompã, ne dãdeau câte un
vas de sticlã sau cãni de metal ca sã bem apã. Pâine tot aºa. Ne dãdea pâine,
dar ce pâine. Numai pâine nu era. Murdarã, mucegãitã, ruptã, plinã de pã-
mânt, alta parcã avea ºi nisip în ea. În sfârºit, luai de frica morþii, de foame
ºi de frica morþii. Aºa, pãi pe urmã brânzã, ce brânzã era uneori, cã o arun-
cai, era moale, alta era prea tare, alta mirosea, alta era sãratã. Pe urmã mãs-
line ne dãdeau, erau butoaie cu mãsline, bãgau câte un vas ºi „þineþi, în ce
luaþi?”; altul în poale, altul în cãciulã, altul în ºapcã, alþii în pãlãrie, în
prosoape, cârpe, în fine ...

Aveau bagaje oamenii sau ...
Cum? Pãi aveam, aveam bagajele cu noi. Eu aveam schimburile, aveam pan-
tofii din picioare ºi, îmi aduc aminte, ºi o pereche de ghete, o pereche de
ghete din acelea groase, care îmi erau mie dragi, moderne, cu nasturi într-o
parte ºi foarte elegante; le îngrijeam cu cremã ºi le purtam numai aºa, când
mã duceam ºi eu undeva la plimbare, duminica sau sâmbãta, dupã ce ve-
neam de la muncã. 

Ei, de acolo au început – cum am spus – pornirile. Alþii porneau, dacã îi
trimiteau pe jos, la lagãrul sau la punctul de muncã din colhozul cutare, alþii
dupã cum erau cerinþele. Unii întrebau: „Domnule, dar unde dormim, cum
dormim, dacã plouã”. „Ei..., lasã, cã aveþi acolo barãci, unde a stat armata ru-
sã, cazãrmi mari”. Mai erau unele barãci, dar comune, unde dormeam care
cum puteam, unul lângã altul, care cum a apucat locul; din cauza asta erau
de multe ori certuri între þigani, „dã-te mãi mai aºa, cã aici era locul meu” etc. 
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ªi uite aºa, ajunºi în pãrþile alea, ne-au repartizat în diverse direcþii.
Prima datã am fost la Oceacov cu ai mei. De la Oceacov am fost la un fel de
colonie, un colhoz, unde ne-au repartizat pe unii la paie, pe alþii la coceni,
la curãþat cartofi, la scos cartofi, la încãrcat în saci. Acolo am avut cu mine
un veriºor al meu cu care mã ajutam mult ºi de care eram nedespãrþit, pe
care îl chema oficial Florea Ilie, dar noi îi spuneam Cireºan. 

Era important sã nu fii singur, fãrã rude?
Pãi sigur cã da. Cum sã vã spun... La început, noi þiganii ne mai ajutam între
noi, mai aveam spirit de într-ajutorare, de compãtimire, ne mai miluiam
unul pe altul, mai rupeam din bucãþica de pâine, mai dãdeam la altul care
era mai amãrât, care era mai flãmând, care era mai pipernicit, mai slãbãnog,
mai bolnãvicios, mai bolnav, ne mai ajutam unul pe altul. Dar pe urmã, cu
timpul, am început care cum puteam sã ne pãzim viaþa, sã þinem numai la
noi, pentru supravieþuire. 

ªi când aþi ajuns la Oceacov v-au dat mâncare sau ...?
Da, mâncare, ne dãdea tot aºa, o ciorbã sau mâncare gãtitã, ºuncã ne dãdea,
slãninã practic, când mai aºa, când mai acceptabilã. Imaginaþi-vã cã nu ne
dãdea din mâncarea de elitã, ne dãdea din mâncarea militarilor, un fel de
mâncare rãmãºiþã, un fel de mâncare care nu mai mâncau militarii, care rã-
mânea. De exemplu, de multe ori, cartofii fierþi erau delicatesã, cum vedeam
cã e cartofi fierþi, când era puþin coaja crãpatã ca sã fie mai uºor de curãþat
ºi dacã mai aveam sare... era extraordinar. Eu ºi cu vãrul meu aveam un
tubuleþ de metal, pe care îl gãurisem cu un ac, plin cu sare cumpãratã. Cã
am uitat sã spun cã înainte de plecare abia luasem salariul, salariul propriu,
ºi mai aveam niºte bãniºori adunaþi. Aveam 127 de lei, bani pe care îi luam
în mânã în fiecare sâmbãtã. Dar închipuiþi-vã, cu 127 de lei aveam bani, pu-
team, fiind în Bucureºti în perioada în care lucram, sã-mi iau de mâncare,
mai gãteam eu singur, cã mã pricep. Aºa, aveam bani ºi sã-mi cumpãr ceva
ciorapi, cãmaºã sau un chilot, sau mã rog, din când în când, o datã pe lunã,
îmi strângeam banii sã cumpãr încãlþãminte, mai luam câte o giacã, un fel
de salopetã din aceea care era frumuºicã, sau câte o vestã din aia fãrã
mâneci, sau o ºapcã. Nu erau bani mulþi, dar mã descurcam. Ei, dar ce fã-
ceam eu? Când mergeam la fabricã, luam cu mine câte un pachet de þigãri
pe care îl dãdeam portarului, unul simpatic. Aºa, ne salutam reverenþios,
dãdeam mâna uneori, devenisem prieteni; la un moment dat fac o testare,
bag în buzunar niºte placheuri – cã noi turnam ºi placheuri din acelea de
bronz, de pus la încãlþãminte – sã vãd dacã îmi face observaþie sau dacã mã
ceartã. „Aoleo – zic –, uite, am uitat placheurile astea în mânã, cã am ºi eu
nevoie sã mai dau pe la prieteni sau mai bat ºi eu la încãlþãminte”; „Lasã mã,
dã-le dracului, dacã poþi ia, ori de câte ori – îmi spune –, ia-þi ºi lasã cã nu
zic eu nimic de asta. Sã nu iei scule”. Ei, pe urmã ce fãceam? Dupã ce se ter-
mina turnatul în forme, mai rãmânea material, alamã din asta topitã, mai
rãmânea în oala de grafit; luam ºi fãceam o formã de turtã, de vreo 3-4 kilo-
grame. Când era aproape de ieºire, o bãgam aici la burtã; când ne controla,
ne controla pieptul, la buzunare, dar la burtã nu controla. Eu mai bãgam în
buzunare ºi placheuri de metal. Erau ateliere care cumpãrau, pentru cã pe
atunci era metalul militarizat, cum sã vã spun, nu se gãsea oriunde de
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cumpãrat, pentru cã se folosea în scopuri militare. Aºa, mai vindeam ºi
fãceam rost de bani în genul acesta; deci aveam strânºi bani, salariul era
pentru viaþa zilnicã. Aºa, sub formã de furat. Cum se face ºi acuma ºi cum
se fãcea ºi mai înainte, chiar în vremea comuniºtilor. Se fura pe rupte. Da,
sigur cã da, nevoia te învaþã ºi oamenii te învaþã. ªi niºte anomalii, cã cu
cinstea la ora actualã nu faci mare lucru. 

Ei, ºi cum vã spuneam, banii adunaþi mi-au prins bine. Pentru cã acolo,
în Transnistria, se purtau cu noi exact ca cu infractorii, de aceea cu banii ne
mai ajutam, mai ales dacã ne mutau dintr-un loc în altul. Pânã a început
tragedia.

Când asta?
În iarna lui 1942 spre ‘43, atunci a început tragedia.

Tot la Oceacov eraþi?
Nu, am fost aºa: Oceacov, Niceaina, Berezovca, Suhabalta. Aici, la Sohabal-
ta, m-a prins iarna aia grea; eu începusem sã mã îmbolnãvesc, iar veriºorul
ãsta al meu întotdeauna se ducea ºi mai muncea. Ce fãcea el? Mai fãcea
cuþite, mai lucra ce mai putea ºi el pe acolo, aducea câte un cartof, mai câ-
te o bucatã de pâine, de brânzã, de carne de oaie, dar mai rar, nu în fiecare
zi. ªi în felul ãsta m-a îngrijit veriºorul ãsta al meu timp de douã sãptãmâni.
Îmi fãcea frecþie, se ducea ºi îmi cumpãra alcool rusesc...

Spirt?
Spirt, da, da. Procurarea lui nu era fãrã riscuri, cã îl luau ruºii, îl foloseau
ca bãuturã. Dupã douã sãptãmâni m-am fãcut bine. Am început sã lucrãm,
mai dãdeam zãpada de pe la oameni, ne mai dãdeau sã mâncãm, mai luam
câte un lucru din curte ºi îl mutam în altã parte...

Unde aþi locuit?
La niºte bãtrâni, la niºte ruºi. 

Ucrainieni?
La ucrainieni. Sã ºtiþi cã erau oameni sufletiºti ºi cu credinþã în Dumnezeu,
ca în toate pãrþile Ucrainei. Noi le spuneam ruºi. Ei, bãtrânii, ne învãþau ºi
sã mai vorbim ºi ne-au gãsit pentru iarna aceea o cãmãruþã mai micã, la ei,
ne-au fãcut un pat, ne-au fãcut o saltea de aceea cu paie, niºte perne tot din
paie, pãturi de lânã fãcute, þesute de þarã, cu care ne înveleam; erau douã
suprapuse, ca sã nu ne fie frig ºi cu care ne înveleam, o mãsuþã pe care de
multe ori ne aduceau ei sã mâncãm ºi un scaun acolo, o canã de metal din
care beam apã. În sfârºit. ...

La Suhabalta au fost mulþi þigani?
Erau cam puþini, cã au început sã se împânzeascã în diverse locuri. În lupta
pentru o viaþã, pardon, pentru supravieþuire, se alerga mult, sã ai de unde sã
faci rost de hrana zilnicã ºi unde sã te poþi adãposti. De exemplu, ce am
fãcut împreunã cu vãrul meu? Adunam tuburi de proiectile, din alea de
alamã, am cãutat un fierar, ne-am fãcut rost de pânze de bonfaier ºi încer-
cam sã tãiem partea groasã de lângã focos, pe care o strângeam ºi facem clo-
pote, cã aveau nevoie, aveau ºi ei vite, oi. ªi în felul acesta am ieºit în primã-
varã. Începuse o cãldurã în 1943, o cãldurã bunã. 

Tot în anul acela m-am îmbolnãvit de malarie. Un fel de boalã de mã lua
cu friguri, mã durea capul, simþeam cã-mi ard ochii. Îi spun eu lui vãrul

609



meu: „Bãi, sã te pregãteºti cã rãmâi fãrã mine”. A început ºi ãla sã plângã:
„De ce mã?” „Ei, uite – zic -, gata, au început frigurile” – noi ºtiam ce înseam-
nã aia friguri. ªi i-am mai zis: „Sã te pregãteºti sã mã îngropi, dar sã ai grijã
de mine, sã nu tragã câinii de cadavrul meu; Sã-mi faci o groapã mai adâncã,
sã te pregãteºti”. 

S-au întâmplat cazuri, cadavre mâncate...?
Am auzit de treaba asta, însã nu am vãzut aºa ceva. Dar au fost cazuri când
alergau þiganii dupã cãini; parcã simþeau câinii, cã nu se mai apropiau de ei.
Dar fugeau dupã câini ºi îi omorau, îi sugrumau, chiar asta m-a determinat
de mi-am luat lumea în cap cu vãrul meu, de am plecat, chiar dacã ne
împuºcã cineva. Când am vãzut cã au început sã mãnânce carne de câine...

ªi carne de om tot aºa?
Nu, am auzit din altã parte. În alte grupuri... Cã unde mureau oamenii, le
tãiau pulpele, le tãiau carnea de la care era mai proaspãt mort ºi o frigea. Ei,
nu vã mai spun, unde gãseau cai de-ai oamenilor, îi prindeau noaptea pe
furiº, cã ieºeau copiii la pãscut caii ºi ei se duceau sã-i prindã. Mereu aveau
o frânghie la ei, erau pregãtiþi, ºi când vedeau un mânz aruncau laþul de gâ-
tul lui ºi îl trãgeau dupã ei ºi calul murea. Am auzit cã ºi pisici au fost prinse
ºi tãiate. Ce sã spun, era foamea aprigã ºi de aia mai plecau þiganii la furat
noaptea ...

ªi ce se întâmpla cu þiganii dacã era prinºi la furat?
Erau bãtuþi, bãgaþi la închisoare, la ghilotinã, trimiºi la centru, nu mai
ºtiam nimic. M-am retras în 1943, asta aproape de toamnã, iarnã, am ajuns
la Alexandrudar, ºi acolo am fãcut chiar sãrbãtorile de iarnã: Crãciunul,
Anul Nou.

Ce aþi fãcut acolo?
Am trãit acolo. Într-adevãr acolo, la Alexandrudar, erau niºte cazãrmi mili-
tare cu douã etaje, cazãrmi militare ruseºti. Fuseserã ocupate de nemþi, pe
urmã nemþii au plecat mai departe pe front ºi am ocupat noi, câteva zeci de
familii; acolo într-adevãr mai gãseam de muncã. Aici era un mod de viaþã
mai acceptabil, la Alexandrudar. Da, lucram, ne sculam care cum puteam de
dimineaþã, mai târziu, în orice caz pânã în ora 9 eram toþi sculaþi ºi mergeam
la muncã, la sãpat, la semãnat, la cules ceva, la plantat pomi, în sfârºit era
de muncã, de treabã.

Se plãtea?
E un fel de a spune. Dar eram mulþumiþi cã aveam mâncarea, cum v-am
spus, mai acceptabilã, hrana, de multe ori ne mai dãdea ºi mâncare gãtitã,
caldã: ciorbã de cartofi, cu paste fãinoase, cu ciolan în loc de carne, os de
vitã bãgat acolo; era viaþa mai acceptabilã. Nu ne dãdea întotdeauna. Pe
urmã conserve, cã am uitat sã vã spun cã la urmã ne dãdea cotã conservele
care erau rãmase; dar de multe ori mulþi se îmbolnãveau, cã unele erau
extraordinar de alterate, nu puteai sã le mãnânci oricât ai fost de flãmând,
altele mai puþin alterate.

Dar ºi aici, la Alexandrubar, a devenit greu. Aceastã cazarmã mare, aproa-
pe se stricase, cã fãceam focul, mai luam din ferestre tocurile de geam sau
lemnãria: uºi sau nu ºtiu ce altã scândurãrie, sã facem foc sã ne încãlzim.
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Asta când a fost?
În iarna lui 1943 ºi pe ‘44, aproape cã era prin luna ianuarie când am înce-
put sã facem treaba asta. Se fãcea focul ºi ne adunam în jurul lui. Îmbrãcã-
mintea, ce fel de îmbrãcãminte, cã se epuizase, se rupsese ºi se distrusese;
eu nu mai aveam nici ghetele, nici pantofii. În loc de încãlþãminte foloseam
cârpe, zdrenþe, pe care le înfãºuram în jurul piciorului, apoi legam cu sârmã.
Eu de aceea am rãmas cu reumatismul electrizant, niºte dureri electrizante
la picioare. 

Ce mai puteþi sã-mi spuneþi despre Alexandrudar?
V-am spus, v-am arãtat mai înainte cã viaþa era oarecum mai acceptabilã, nu
mai bunã, mai acceptabilã, pentru cã se mai gãsea de lucru, din când în
când. 

Erau jandarmi acolo?
Da, erau, dar nu prea mulþi. Însã se ºtia cã noi nu putem sã fugim, sã ne
întoarcem în þarã, cã n-aveam cum, datã fiind ºi depãrtarea, dar ºi obsta-
colele care le puteai întâlni aproape din localitate în localitate.

Dar totuºi nimeni n-a încercat sã plece?
Acolo unde te vedeau organele de urmãrire, poliþai, jandarmi, te ºi întreba:
„ce-i cu tine mã, ai fugit”, „ce e mã, încotro vrei sã mergi, unde mergi, cã
chem poliþia”; alþii erau mai domestici, mai de Doamne ajutã: „Ce aþi fãcut
mã, ce aþi pãþit, v-a adus Antonescu”, „dacã vreþi sã scãpaþi, mergeþi, cãutaþi
sã ajungeþi prin þarã”.

Dar nimeni n-a încercat sã evadeze?
Mulþii au evadat, foarte mulþi s-au întors pe parcurs. Un frate de al meu era
un bãrbat foarte inteligent, foarte deºtept, Marin Constantin, bãiatul lui
Alexandru, fratele lui mama, care l-a dat mama de suflet, era un fel de sta-
roste, de ºef din acesta care ne mai supraveghea sau care sã coordoneze; n-a
stat mult, numai o lunã de zile, o lunã jumãtate, ºi prin intermediul unor
militari prieteni s-a îmbrãcat în hainele lor, i-au fãcut un act fictiv ºi l-au
trimis în þarã. 

ªi nu l-au prins? 
Nu, pãi dacã era îmbrãcat militar, ºi era cu un grup de militari care veneau,
trebuiau sã meargã în þarã. 

ªi ce a întâmplat pe urmã cu el? 
Cu el? El a fost foarte descurcãreþ. În þarã, când a ajuns, nu s-a mai agãþat
nimeni de el. De ce? Se potolise zarva, cum am spus mai înainte, noi am fost
aproape ultima serie de deportare. Cu el nu s-a întâmplat nimic, ºi-a vãzut
de treabã. De altfel, nici noi nu am mai rãmas prea mult, cã a început
retragerea frontului, veneau motorizatele, ºi a trebuit sã tot venim spre þarã.
Veneau deja ruºii.

Dar asta însemna libertatea dumneavoastrã!
Nu, niciodatã nu am gândit astfel. Eu mi-am iubit þara ºi am respectat-o, am
fãcut tot ce am putut pentru ea.

ªi ea va rãsplãtit cu deportarea?
Da! Chiar ºi aºa. Dupã ce am venit din Transnistria, atât de mult am iubit
þara cã am dus muncã de lãmurire între mulþi tineri ºi am plecat în 1948 cu
6 bãieþi din comuna Curcani ºi din Budeºti pe un ºantier naþional pe muncã
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voluntarã la Salva Viºeu ºi apoi la Bumbeºti-Livezeni. Am avut fetiþa de trei
luni, cã mã însurasem acolo, în comuna Curcani, ºi am plecat în cadrul
U.T.M.-ului pe ºantier trimis de Uniunea Tineretului, adicã eu m-am înro-
lat, eu m-am înscris cu bãieþii, v-am spus, cu încã 6 bãieþi ºi am plecat la
Salva Viºeu, unde am stat 3 luni ºi 2 sãptãmâni, ºi de acolo, când s-a termi-
nat munca la ultimul sector (era sectorul tunele), m-am înscris benevol pen-
tru Bumbeºti Livezeni. Iacã, în felul ãsta am stat la muncã voluntarã, bene-
volã pentru þarã, pentru þara asta româneascã, atât de mult o doream, atât de
mult o iubeam ºi atât de mult vroiam sã fie o þarã de mare rang ºi de mare
viitor, pentru binele nostru. Am vrut sã vã spun asta pentru cã mult am iubit
ºi mi-a fost dragã þara asta, am urât armata sovieticã care ocupase ºi care a
rupt Basarabia ºi Bucovina de þara mamã. Eram un patriot înflãcãrat, deºi
sunt de altã origine etnicã, practic sunt cetãþean român.

Cum a fost dupã ce v-aþi reîntors din Transnistria?
Dupã ce am venit din Transnistria, în 1946, m-am înscris în Partidul
Comunist. De ce m-am înscris? ªi pentru una, ºi pentru alta. Din trei motive.
În primul rând pentru cã am fost deportat ºi adus de ruºi în þarã, în al doilea,
dacã nu erau ruºii, nu veneau o bunã parte din þigani înapoi în România, le
rãmâneau oasele pe acolo, poate ºi ale mele. Aºa, ºi în al treilea rând pentru
cã în comuna Curcani, de unde mi-e nevasta, erau þiganii toþi marginalizaþi.
ªi atunci m-am ridicat ca membru de partid, când mã duceam la ºedinþele
de raion, de judeþ, mã ridicam sã susþin þiganii. Da, ºi mulþi au fost ca
activiºti, ca gospodari, ca oameni cinstiþi, cã sã ºtiþi ce a fost bun la comu-
niºti: nu primeau în rândurile partidului pe toþi borfaºii. Dacã aveai 6 sau 3
luni de puºcãrie nu erai membru de partid, n-aveai voie sã fii membru de
partid. Ãsta a fost un lucru bun în partid. Restul nu mã mai intereseazã. Dar
sã ºtiþi cã în perioada comuniºtilor, þiganii au avut importanþa lor ca oameni
ºi au devenit ºi ei un popor relativ influent. Au început sã ºtie ºi ei ce e aia
sã nu mai aibã rogojinã pe jos sau sã lipeascã cu lut casele. Au început sã
aibã ºi ei covor, prima datã de iutã, au început sã aibã ºi mobilã, pentru cã
se cumpãra în rate. 

ªi poliþia – de fapt miliþia – cum se comporta pe vremea aceea, a comunis-
mului?

Pãi, era subordonatã partidului. 
Dar am auzit cã pe vremea lui Gheorghiu-Dej s-a luat aur de la „pletoºi”.
Este adevãrat?

De la infractori, de la þigani. Da, dar numai Gheorghiu-Dej. De fapt nu se lua,
se ridica pe bazã de proces-verbal. Era o lege care ºi Ceauºescu a folosit-o,
nu numai Gheorghiu-Dej. 

Dar familia dumneavoastrã actualã?
Am doi bãieþi ºi o faþã. Primul bãiat l-am dat la o ºcoalã de muzicã, a învãþat
liceul de muzicã, fagotul, pentru muzicã clasicã. N-a mers mai departe, ºi-a
fãcut o formaþie de bãieþi din muzicã uºoarã. Dacã aþi auzit cumva, nu ºtiu
dacã aþi auzit, de Marin Pechea. A fost ºi formaþia aceea „Cromatic”. E nepo-
tul meu, bãiatul lui fratele meu, el fiind saxofonist, tot cu liceul de muzicã.
La ora actualã, fiul meu este în Suedia, a plecat cu o formaþie. 
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Sã mai revenim totuºi asupra celor întâmplate în Transnsitria.
În fine, dupã puternicele ofensive ale ruºilor, au început retragerile. Am
observat atunci  plecarea tancurilor nemþeºti, iar vãrul meu îmi tot spunea:
„Nu te îmbolnãvi sã mori pe capul meu, cã mor ºi eu lângã tine. Hai cã uite,
se apropie, se apropie retragerea, hai sã cãutãm, sã gãsim metode de eva-
dare, de ieºire, de ajungere la graniþã”. Aºa am ajuns la un fierar, despre care
am vorbit la început, ºi de fata cãruia se îndrãgostise vãrul meu. 

Numai voi doi aþi fugit sau ...?
Numai noi doi. Ceilalþi au plecat organizat, mai la urmã, odatã cu retragerea
trupelor. Noi am plecat cu ajutorul unor militari români care se împrieteni-
serã cu vãrul meu. 

Cum?
Eram în drum spre Berezovka. Vãrul meu s-a dus nu ºtiu cu ce scop, ba sã
cearã pâine, ba sã vadã dacã poate sã facã rost ºi el de ceva, ºi în sfârºit: „de
unde eºti mã”, întreabã unii din militari. „Din Alexandria”. „Din Alexan-
dria? Pãi ºi eu sunt tot din pãrþile alea” – spune unul. „De unde?” ªi tot aºa,
pânã când l-au întrebat ce e cu el. În acelaºi timp, soldaþii au spus cã se în-
dreaptã spre þa rã. „Pãi când plecaþi? Bã, sã ne luaþi ºi pe noi” – a spus vãrul
meu. „Pãi cum sã vã luãm, cã voi sunteþi civili”, dar ne-au fãcut ºi nouã rost
de niºte efecte militare ºi în sfârºit am aranjat cu ei ºi ne-au îmbarcat. Dar
nu au mers decât într-o localitate la vreo 40 km. de Berezovka, nu mi-aduc
aminte care. Ei, pânã aici au putut sã ne aducã. „Ce facem bã? Hai înapoi la
Berezovka. Am crezut cã o sã mergem aºa, sã ajungem aproape de graniþã”.
Aºa cã am început sã mergem pe jos. Ne-au dat ei ceva, sãracii, niºte pâine,
vreo 2 pâini sau 3 dacã nu mã înºel, niºte conserve, brânzã de aia uscatã. În
sfârºit, am rãmas ºi cu efectele acelea militare ºi ne era fricã sã nu ne prindã
acuma armatele, jandarmii, poliþia, poliþia militarã, sã ne întrebe ce e cu noi,
în fine, dar mai mult noaptea mergeam. Ziua ne ascundeam, noaptea mer-
geam la drum, ºi aºa am ajuns sleiþi de putere la Berezovka. Aici, chiar la fa-
ta aceea ne-am oprit. Era o casã de oameni gospodari, oameni nu cu posibi-
litãþi mari, mijlocaºi. ªi când ne-a vãzut: „Ce e cu voi?” „Ce sã fie, uite asta
ºi asta...” – cã el vorbea, vãrul meu, el învãþase ruseºte ºi se înþelegea cu ei
de toatã frumuseþea. Am zãcut acolo trei sãptãmâni de zile ºi m-a luat pri-
ma datã cu tremurat, parcã s-a reactivat malaria, dar din malarie am dat în
tifos exanctematic. Au luat legãtura cu sanitarul, doctor de comunã, sanitar
–  nu ºtiu –, care oricum avea sarcina de a face injecþii. Zice: „Cãutaþi sã-l i-
zolaþi cã a dat în tifos”, ºi într-adevãr, senzaþii de vomã, dureri de cap, nu
poftã de mâncare, temperaturã, când cutremurat, când... în sfârºit ajunse-
sem sleit. ªi ce spune omuleþul ãsta: „Dacã o sã aibã noroc sã-i fac rost de
injecþii – zice – v-a scãpa, dacã nu, fiþi atenþi cã o sã vã îmbolnãviþi ºi voi.
Cãutaþi sã-l izolaþi, sã nu mai mergeþi la el, sã nu mai intraþi”. A început sã
plângã vãrul meu faþã de fatã ºi-i spunea: „Cum sã-l las sã moarã, n-a murit
timp de aproape doi ani, aproape un an jumate, ºi acuma când sã ajungem
ºi noi..., mãcar sã cãlcãm pe pãmântul þãrii”. Ei, începuse ochii sã mã lase,
în sfârºit, a vrut Dumnezeu dupã o perioadã de câteva sãptãmâni sã-mi mai
revin. Auzeam cum se retrag militarii, iar el îmi spune: „Ce ne facem bãi,
întãreºte-te bãi, nu mã lãsa mã, cã mor ºi eu lângã tine, aici nu te las mãi”;
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chiar ºi eu plângeam, nu fãceam altceva decât îmi curgeau lacrimi. ªi
spuneam: „Salveazã-te tu, lasã-mã”. ªi el spunea: „Cum sã te las mã sã mori,
cum? Nu, mor lângã tine aici. Nu se poate, trebuie sã te întãreºti, trebuie sã
ai încredere cã ajungem în þara noastrã”. A vrut Dumnezeu de a venit sanita-
rul ãla rus ºi mi-a fãcut douã injecþii, nu una dupã alta, ci la diferenþã de
vreo douãsprezece ore. Imaginaþi-vã cã a stat lângã mine, când am fãcut tem-
peraturã peste 41 m-a scos afarã, apoi m-a învelit într-un cearºaf umed ºi a
aruncat apã rece peste mine. Ei, atunci am început ºi eu: „Ah, lãsaþi-mã, nu
mai mã chinuiþi, lãsaþi-mã sã mor, sã aveþi grijã sã mã îngropaþi ca lumea,
atâta vreau”. ªi a început vãrul meu sã þipe: „Nu mã lãsa mã, nu mã lãsa, tre-
buie sã ajungem acasã”. ªi uite aºa, a mai trecut o sãptãmânã de zile ºi el a
spus „gata, a sãrit ºanþul, am lovit moartea, am gonit-o de la el”. ªi treptat,
treptat mi-am revenit, începusem sã am poftã de mâncare... Azi aºa, mâine
aºa, ºi am început sã mã întãresc, am început sã umblu pe picioarele mele,
seara mã scotea vãrul meu, fãceam miºcãri, plimbare la aer, cã era o lizierã
de pomi pe acolo, ca un fel de pãdurice tânãrã, mã ducea pe acolo ºi stãteam
cu el mai mult. Apoi ne-am gândit din nou sã plecãm mai departe.

ªi aþi reuºit?
Niºte ucrainieni trebuiau sã plece cu niºte saci de grâne, porumb, mãlai, nu
îmi mai aduc aminte, la Tiraspol ºi de acolo la Tighina. ªi ce spuneau: „Mãi,
vã duc, dar ce faci cu el?” „Pãi uite, facem un aºternut”. Au aranjat un pat
cu haine ruseºti, cu pufoaicã ºi nu mai ºtiu ce, iar dupã o zi ºi o noapte am
ajuns la Tiraspol.

Erau jandarmi pe drum?
Numai la punctele de interzicere; era o goanã spre graniþã, spre retragere,
care mai de care sã nu vinã ruºii, sã nu vinã avioanele sã-i bombardeze.

Cum aþi reuºit sã mergeþi mai departe?
Vãrul meu a avut niºte mãrci, bani din aceia ruseºti, din Transnistria. Am
reuºit sã ne urcãm într-o garniturã de tren mãrfar, a vorbit el cu ceferistul sã
ne aducã pânã la Tighina. Cu chiu cu vai am ajuns, mereu cu spaima de
bombardamente. La Tighina era graniþa principalã de trecere, pãzitã cu po-
liþie, cu jandarmerie. Cum sã facem sã trecem acum. Cum, cum? Stãteam as-
cunºi printre vagoane, ca sã nu fim vãzuþi pe lângã gard, aºteptând o posi-
bilitate sã trecem. Când acolo, o patrulã ne aflã ºi ne întreabã ce-i cu noi. Pãi
sã vedeþi cã uite aºa, am venit cu cineva. „Ce-i cu voi? Hai cu mine”. „Pãi
nu, nu, cã suntem þigani ºi uite am  fugit ºi vrem sã mergem....” „Gata! Staþi
voi acolo ascunºi ºi aºteptaþi voi ceva acolo...” ªi unde credeþi cã ne duce?
Era postul principal. „Ce-i cu voi mãi?” – ne întreabã un locotenent. „Bãi
urâþilor, ce facem cu voi, mãi?” „Pãi sã vedeþi, sã trãiþi, uite eu sunt, suntem
þigani, am fost deportaþi din ordinul lui Antonescu ºi dacã am vãzut cã se
retrag armatele, ne-a fost fricã sã nu ne omoare, sã ne prindã ruºii sã tragã
în noi; am vrut sã mergem în þarã, sã plecãm, dar n-aveam, uite, aºteptam ºi
noi posibilitatea”. „Nu se poate – zice -, uite ce se întâmplã: voi vã duceþi la
punctul sanitar de parazitare ºi acolo spuneþi care este situaþia voastrã”, ºi
ne-a dat un delegat, un soldat. Aºa, în sfârºit ne controleazã, ne verificã.
Acum, teama mea. Care a fost? Prima datã ne-a bãgat la cântar. Am avut 38
sau 39 kg.  Ne-a tuns, ne-a dat haine. Doamne, mã gândesc acuma, cã dacã
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era cineva sã ne filmeze, sã vadã, cred cã era compãtimirea de pe lume. Apoi
am avut posibilitatea sã gãsim un mijloc de transport, tot un fel de vagoane
din acelea, care erau cu încãrcãturi diverse. ªi în acest fel, dupã douã zile ºi
douã nopþi de mers aºa am ajuns în þarã. Când am coborât din tren ce cre-
deþi ce am fãcut? 

Aþi sãrutat pãmântul.
Absolut, niciodatã n-am pupat þãrâna. M-am închinat, am luat þãrâna ºi am
pupat pãmântul. ªi aºa, atunci am spus: „Dacã nu am murit pânã acum, nici
de acum încolo”. Eram pe pãmântul nostru, eram în þara noastrã, puteam sã
ne descurcãm pe limba noastrã, puteam sã cerem ceva. Ei, am început sã
cerem: „Ajutaþi-ne ºi pe noi, cã suntem aºa, suntem deportaþi”, nu mai
spuneam cã suntem þigani, cã majoritarii, când auzeau cã am fost ºi în
Transnistria ºi cã suntem þigani, nici nu se uitau la noi: „plecaþi de aici, hai”.
Ei, cum vã spun, mai mergeam, mai ceream, pânã la urmã un singur om –
pe la Urziceni cred – de-a dat ceva. Ne-am dus sã facem undeva baie, într-o
gârlã,  eram tunºi ºi arãtam ca dracul, slãbiþi, piperniciþi, vai de capul nos-
tru, ºi ne vede un cetãþean, un om cam la 40-50 de ani. Credea cã am scãpat
din puºcãrie. „Mã, ce-i cu voi, de unde sunteþi?” „Ce sã fie, uite, suntem
veniþi din Transnistria, am coborât din tren”. I-am povestit probabil cu atâta
patimã încât a început sã-i curgã lacrimile. Parcã mi-a venit sufletul al loc.
„Vreþi sã mâncaþi ºi voi ceva? Hai la mine”. „Unde staþi, departe de aici? Cã
noi vrem sã ieºim la ºosea ca sã gãsim o ocazie pânã la Bucureºti”. „O sã
ajungeþi la Bucureºti, veniþi sã vã dau de mâncat ºi poate vã gãsesc ceva
îmbrãcãminte, sã nu mergeþi în halul ãsta în Bucureºti”. Dumnezeule, cred
cã þigan a fost, þigan lãutar, dacã nu mã înºel. Acasã la el, mamã-sa ne-a dat
ce avea mai bun ºi ce nu mâncasem de doi ani. În fine, am mâncat, ne-am
închinat, ne-am rugat lui Dumnezeu. Ne-am dus la gârlã, ne-am spãlat ºi
îmbrãcat cu hainele aduse de el. Am ieºit apoi afarã la ºosea, la bariera spre
Bucureºti, ºi acolo tot am ridicat mâna, am tot ridicat mâna ºi dã Dumnezeu
un camion. Se opreºte. „Unde vreþi sã mergeþi?” „Vrem sã mergem la Bucu-
reºti. Se poate sã ne luaþi ºi pe noi?” „Urcaþi-vã sus ...” Într-adevãr, am ajuns
la Bucureºti. Ei aici, când am ajuns la Bucureºti, sã-mi batã inima, ºi râ-
deam, ºi plângeam, ºi nu ºtiam încotro sã luãm. 

Oricum, am ajuns, ne-am urcat în tramvai ºi am ajuns în cartierul nos-
tru. Era dupã amiazã, în luna septembrie. Cred cã era 20 când am ajuns în
Bucureºti. Când m-au vãzut câþiva inºi din cartier au exclamat: „Uite, uite-l,
Marin, uite-l pe Davacicã”, cum îmi spuneau mie; alþii au început sã plângã,
„bãi, am auzit cã ai murit, am auzit cã v-au omorât, cã v-au împuºcat, cã
v-au dat foc”, câte ºi câte zvonuri nu se auzeau. În sfârºit, altora nu le venea
sã creadã cã suntem noi, credeau cã suntem arãtãri, sufletele noastre, mã
rog. În sfârºit, când m-a vãzut mama sã leºine ºi mai mult. Altul venea cu
bãutura, altul cu mâncarea, altul cu gãini gãtite la cuptor, în sfârºit, apoi am
început din nou viaþa în Bucureºti. 
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II

„Nu ºtiu alþii cum s-au descurcat, de au mai vieþuit”
Interviu realizat cu Brânzan Anuþa Androneta, Bucureºti, iunie 2001

Mã numesc Brânzan Anuþa Androneta, sunt nãscutã în Roºiorii de Vede, în
anul 1934, luna martie, ziua 5, din pãrinþii Radu Pavel ºi Radu Constantina.

Aþi mai avut fraþi sau surori?
Am avut 3 surori ºi cu mine 4, deci am fost 4 surori.

ªi pãrinþii dumneavoastrã cu ce s-au ocupat?
Tatãl meu era lustragiu, cã n-avea meserie, el n-avea pãrinþi ºi s-a ocupat ºi
cu agricultura, în timp de varã. Toamna cu lustrageria, cã era noroi ºi trebuia
un pantof cu rãþat, dar vara se ocupa cu agricultura. Lua pãmânt de la boieri
ºi îºi lua ºi oameni cu ziua ºi mergeau la secerat, la sapã; asta fãcea tatãl meu. 

Iar mama?
Mama era casnicã, mai lucra de mânã: croºeta, broda.

Cum a fost copilãria dumneavoastrã?
Copilãria mea a fost destul de frumoasã, cã tatãl meu muncea, era ºi Marieta
la ºcoalã ºi eu. Eu am luat premiul întâi în clasa întâi ºi cu atât am rãmas,
cu clasa întâi. Spunea mãtuºa mea ºi vecinii dupã stradã cã venea învãþã-
toarea dupã noi ºi nu ºtia ce s-a întâmplat, cã îi pãrea foarte rãu de noi cã
nu venim la ºcoalã, cã suntem niºte copii foarte buni, ºi vecinii i-au spus cã
suntem ridicaþi ºi trimiºi în Transnistria.

Au mai fost ºi alte rude de-ale dumneavoastrã ridicate ºi trimise în
Transnistria?

Nu, n-au mai fost din familie. Au constatat dânºii, poliþia, cã tatãl meu când
fusese cavaler fãcuse puºcãrie, pentru un scandal. Nu pentru cã a furat, nu
cã a fãcut altceva; s-a bãtut cu unul beat, care îl bãnuia cã se leagã de soþia
lui. Ãla a venit cu un cuþit, s-a bãtut cu tata ºi la urmã cuþitul s-a înfipt în
respectivul. ªi ãla a murit, iar în arhivã este cã tatãl meu a fãcut omor – pen-
tru  cã n-a avut martori, cã era pe câmp la un boier, ca administrator. Pentru
asta a fãcut numai 5 ani puºcãrie. N-a fãcut 20 sau 25 de ani, cã aºa urma,
pentru cã a avut-o pe soþia ãluia ca martorã cã nu el a fost de vinã. Cã tata
dormea ºi el s-a dus cu cuþitul sã-l omoare, ºi i-a dat un ºut puternic ºi tata
s-a trezit din somn, ºi cum a sãrit aºa în picioare l-a apucat de mâna cu cuþi-
tul. ªi atunci zãpãcit din somn, ãla beat, a înfipt tata cuþitul în el. Sã vedeþi
cã dosarul lui se gãseºte poate acolo la puºcãrie sau la Turnul Mãgurele,
unde a fãcut crima.

Când a întâmplat asta?
Dacã el s-a cãsãtorit cu mama în 1932, cred cã prin douãzeci ºi ceva. Dacã
avea martori nu fãcea nici o zi puºcãrie, dar n-a avut decât pe nevasta lui ãla
ºi atât, a fãcut 5 ani. ªi pentru asta s-a gãsit motiv pentru deportare. Tata
fãcuse pedeapsa care i s-a cuvenit, dar aºa a fost poliþia de atunci. 
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Ce mai ºtiþi despre familia tatãlui dumneavoastrã?
N-avea fraþi, n-avea pãrinþi, n-avea pe nimeni. L-a fãcut mamã-sa ºi la 3 ani
ai lui au murit. ªi nu cunoºtea pe nimeni aºa de rudã. A crescut pe la boieri.

Dar bunicii dumneavoastrã dinspre mamã? 
Nu i-am cunoscut, cã au murit tineri ºi bunicii mei. Mama s-a mãritat târziu,
la 33 de ani s-a mãritat mama cu tata ºi nu mai existau bunicii. Numai ce am
auzit despre ei.  

ªi ce aþi auzit despre bunici?
Bunicii au fost agricultori, au avut 16 pogoane de pãmânt, au avut vreo 9
copii, 4 bãieþi ºi 5 fete, dintre care au mai murit din ei tineri, altul a murit
în cutremurul ãla din 1941, era concentrat aici în Bucureºti ºi fiind noaptea
s-a speriat, s-a îmbolnãvit ºi þin minte cã n-a durat nici un an ºi l-a adus bol-
nav din Bucureºti ºi a murit. Restul fraþilor au murit mai tineri, iar altul a
trãit pânã acum 15 ani.  

Cum a fost copilãria dumneavoastrã?
A fost foarte frumos acasã, cu pãrinþi, foarte frumoasã a fost copilãria noas-
trã. Ne iubeau ºi vecinii ºi eram drãgãlaºã, aveam ºi poze aºa cum eram. 

Mai aveþi ºi acum pozele?
Da, da. O mãtuºã ne-a luat ºi ne-a dus la fotograf. A fost chiar în ziua când
a venit poliþia ºi ne-a ridicat. Fotografia vorbeºte ce creºtere am avut [vezi
fotografia la cap. Ilustraþii], cum ne purta de frumos, cã eram în rang cu
boierii, nu cu lumea de rând, ºi probabil l-au invidiat ºi pe tata, cã un lus-
tragiu are aºa o familie. Probabil ºi din invidie ne-au fãcut asta. 

Dar înainte de a vã duce în Transnistria nu a fost nici un zvon?
Nu, nu ºtiu, pentru cã eram prea micuþã ca sã...

Despre momentul când aþi fost ridicaþi vã mai amintiþi ceva?
A venit un poliþai acasã ºi a spus cã în baza nu ºtiu cãrui ordin vã ridic.
Când am fost de curând la Roºiori am aflat cã poliþaiul mai trãieºte, are
optzeci ºi ceva de ani. Dar ºtiu cazul unei fete de vreo 17 ani atunci, pe care
a trimis-o boierul sã cumpere ceva din magazine ºi poliþia a luat-o ºi a vrut
s-o ducã în Transnistria. ªi acolo când au întrebat-o: „Cum te cheamã? De
unde vii? Ce e cu tine?”, a spus cã lucreazã la boierul cutare. ªi atunci, po-
liþia sã vadã cã e adevãrat, a dat telefon boierului, care avea un cuvânt: „Mãi
tâmpiþilor, mi-aþi luat fata? Trimiteþi-mi fata acasã”. ªi aºa a scãpat de Trans-
nistria. Aºa cum s-a fãcut în Roºiori, nu s-a fãcut în toate oraºele. Am fost ºi
în Alexandria, unde nu s-a întâmplat aºa ceva, conta ºi de primar, conta ºi
de ºeful poliþiei. Aºa s-a lucrat cu Transnistria, nu s-a lucrat în numele legii,
cum ar fi venit o lege de sus. Da, uite, din Alexandria n-au luat þiganii
românizaþi, care aveau case, care aveau servicii, munceau. 

Deci a venit jandarmul respectiv ºi...?
Da, a spus cã are o hârtie, un ordin de la poliþie, cã trebuie sã fie ridicaþi
corupþii. ªi de acolo ne-au dus la Turnu Mãgurele.

V-aþi luat bagaje, v-au lãsat sã vã pregãtiþi?
Da, ne-a lãsat sã luãm ce puteam cãra în mânã. ªi ne-au dus la Turnu
Mãgurele, cã era vara, august, cald, ne-au lãsat pe stadion pânã au fãcut rost
de vagoane, pânã au mai adus de prin altã parte pe alþii ºi ne-a îmbarcat la
vagoane de vite...
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Cât timp a durat toatã pregãtirea?
Povestea asta pe stadion? Vreo 3 zile ne-au þinut, 2 sau 3 zile.

Cum aþi dormit acolo?
Pe jos, pe iarbã, acolo pe stadion, afarã, sub cerul liber, cã era cald. Pãi ºi în
Rusia, când ne-au dus acolo, la ferma aia, tot sub cerul liber ne-au þinut o
lunã ºi ceva, pânã ne-a dus la niºte cazãrmi, pe malul mãrii, care se înve-
cinau cu oraºul Oceacov; erau vreo 7 kilometri – spunea tata – pânã la
Oceacov. Tot aºa, ne-au þinut afarã, sub cerul liber am dormit o lunã ºi ceva.
A început frigul sã vinã, ºi ploile, ºi toamna, da.

Sã ne întoarcem la plecare. Deci aþi plecat cam dupã 3 zile de la Mãgurele?
Da! ªi pe urmã au adus vagoane de vite, fãrã geam, fãrã nimic, ºi ne-au
îmbarcat, ne-au pus câte o santinelã la fiecare vagon ºi am pornit. A oprit în
Roºiori, familia noastrã, a mamei, a auzit cã venim, cã trecem prin Roºiori,
a ieºit la garã ºi când ne-a vãzut cu santinelã ºi în vagoane de vitã o mãtuºã
a cãzut pe calea feratã, a leºinat. 

Cum a fost cãlãtoria spre Transnistria, cât timp a durat?
Pãi cât? A durat aºa, vreo 10 zile cred, n-a durat prea mult, nu ºtiu, vreo 10
zile, o sãptãmânã, nu pot sã vã spun.

ªi v-au dat voie sã coborâþi?
Nimic, nimic, absolut nimic.

ªi nevoile?
Nevoile! Nu ºtiu, noi ca copii, cã mama luase ºi oliþa. 

Cu mâncarea cum a fost?
Nu-mi amintesc cu mâncarea dacã ne-a dat ceva, sau ce au luat pãrinþii,
nu-mi amintesc. Dar ºtiu cã ei ne-au minþit ca sã nu ne revoltãm, cã au ple-
cat evreii de acolo ºi ne duc în casele lor. Nu ºtiu mare lucru, dar pentru mai
târziu þin minte, dupã ce n-a mai fost nici tata, nici mama, cã a trebuit sã o
duc din greu cu douã surori dupã mine. Îmi amintesc mai mult ce s-a întâm-
plat dupã ce s-a terminat cu tata, de l-au împuºcat nemþii, cã de acuma
intrau ruºii, cât era rãzboi, ºi ce au bãnuit ãºtia cã au luat mai mulþi þigani
ºi i-au împuºcat.

De ce?
Nu ºtiu ce a fost în capul lor. Au venit acolo ºi au luat bãrbaþii ºi i-a
împuºcat. 

Ajunºi în Transnistria, unde aþi fost aºezaþi?
În Vladimirovka. Nu era satul mare, erau douã uliþe, cu case; cât au fost de
lungi ºi de mari nu ºtiu sã vã spun. Au luat ruºii de pe o stradã ºi i-au mutat
pe strada cealaltã, au bãgat câte douã familii. ªi pe noi ne-au bãgat, nu ºtiu
câte sute de oameni, în vreo 30-50 de case. Din iarna aceea pânã în primã-
varã n-au mai rãmas nici o sutã de þigani; eram nemâncaþi, stãteam în frig,
a dat tifosul, pãduchii, nu apã, nu cãldurã, nu luminã, nu nimic, ºi au murit.
Au obligat pe ruºi de au fãcut gropi comune, de-au bãgat sute de oameni, ºi
îi  trãgea cu cârligul. Bãteau la fereastrã în fiecare dimineaþã dacã aveai
morþi, sã îi duci tu, sã-i arunci în cãruþã. ªi mama a murit de tifos, a luat de
la alþii. Rusul în a cãrui casã stãteam noi venea noaptea în fundul grãdinii ºi
ne mai aducea câte ceva de mâncare. Îi era milã, ºi mai venea, când ne vedea
4 fete, aºa ca florile. Pe urmã, când ne-am îmbolnãvit ºi noi, copiii, de tifos,
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venea el cu hrean pisat, cã noi nu mai aveam cu ce sã pisãm acolo, ºi el spu-
nea lui tata sã ne dea obligat ca la pãsãri, sã ne deschidã gura ºi sã ne toarne
cu linguriþa pe gât hrean pisat ca sã ne poatã salva de la tifos. A fost foarte
cumsecade proprietarul casei ºi i-a fost milã de noi când ne-a vãzut, ne mai
ajuta el cu câte ceva. Altfel eram morþi, ca ãilalþi. ªi acolo, în Vladimirovka,
era o mamã cu 5 copii, de aici din Bucureºti luatã, iar  soþul ei era pe front.
ªi i-a scris pe front, anunþându-l cã familia lui este în Transnistria. Atunci
s-a dus el la general sau la colonel, ce a fost, s-a dus plângând ºi a spus cã
uite, „eu lupt pentru þarã ºi þara mi-a luat familia sã-mi omoare”. ªi atunci el
a dat permis sã vie ºi sã o ridice de acolo; erau toþi bolnavi de tifos, soþia ºi
cei 5 copii, plini de pãduchi, nu ºtiu dacã a ajuns în þarã cu ei. 

Eraþi pãziþi de jandarmi sau puteaþi sã vã miºcaþi liberi?
Da, cred cã eram pãziþi, fiindcã noi ca copii nu ieºeam; sigur era ordin sã nu
ieºim nici din curte. Dar eu, ca copil ºi cum eram mai îndrãzneaþã, nu prea
þineam cont. Era prin apropiere un câmp, unde fusese grâu ºi se arase cu
combinele, iar mie mi-era foame ºi m-am dus sã frec spice de grâu, ce a mai
rãmas pe acolo. Cum s-a întâmplat, domnii jandarmi din sat, de acolo din
Vladimirovka, care mergeau cu ºareta, doi inºi, m-au vãzut pe mine, acolo,
un singur copil. ªi au venit ºi m-au bãtut cu biciul – ziceau cã am ieºit din
curte – cã mi-am fãcut nevoile pe mine. Da, pentru cã m-am dus ca o pasãre
sã strâng spice de grâu. 

Cum a fost cu hrana, era asiguratã de autoritãþi?
Pãi în prima lunã, cel mult, fãceau un fel de mãmãligã, am auzit pe tata, ºi
acestea erau aruncate în sus, ca la câini, cine o apucã, apucã. Pe urmã, ne
dãdeau grâul ca la cai, ovãz, orz, sã mâncãm orz aºa, grãunþe; nu era foc
unde sã le fierbi, nimic, exact ca la vite ne dãdea. ªi de aceea în 2-3 luni,
pânã în primãvarã, au murit sute de oameni, sute. Dar noi am avut noroc cu
rusul ãla bãtrân. Cã era casa lui ºi tot venea aºa, ºi când ne-a vãzut ne mai
aducea, cã era porumb, cartofi, lapte, ne mai aducea. Da, noaptea prin fun-
dul grãdinii. 

Deci, dacã nu era omul acesta mureaþi?
Da, muream ºi noi. 

Cum a fost iarna acolo?
Pãi ne-au bãgat fãrã foc, fãrã luminã, fãrã nimic. Aºa cum ai bãga o vitã ºi o
închizi ºi nu-i dai nimic. De aia a ºi dat tifosul ºi au murit atâþia. Nu ºtiu alþii
cum s-au mai descurcat, de au mai vieþuit. Mai rãu pentru noi a fost dupã
ce, pe rând, s-au dus pãrinþii, au murit. Atunci, cu alte femei a trebuit sã
plecãm. Era primãvarã, 1944. Deja veneau ruºii ºi noi am fost fãcuþi liberi.
Cred cã era prin martie, cam aºa ceva, cel târziu aprilie o fi fost – dar cred
cã martie a fost. ªi atunci am plecat ºi am mers noi aºa, am mers, am mai
stat, ne mai luau ruºii care treceau cu cãruþele; plângeau ºi ei cã au copii pe
front de doi ani de zile, nu i-au vãzut ºi pleacã acuma spre România. ªi ne
dãdeau ce aveau ei acolo, o cutie de conservã, o bucatã de pâine uscatã ca
cãrãmida, noi rodeam, cã eram copii, aveam danturã, noi puteam sã ne des-
curcãm foarte bine, ºi ne miluiau ei pe drum. Ne mai suiau în cãruþã ºi ne
duceau 2-3 kilometri ºi spuneau cã trebuie sã þinem drept ca sã ajungem în
România, cã ei nu veneau direct, poate ne vor mai lua ºi alþii. ªi dãdeam
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peste sate pustii, erau refugiaþi, pline cu lãzi de gloanþe, ghiulele de tunuri
– asta gãseai, altceva nimic. Noi mergeam acuma în urma frontului. Nemþii,
care apucaserã sã fugã, au distrus tot, case, poduri, de þi se fãcea groazã.
Abia dacã mai gãseam pe câmp un porumb sã roadem, ca copiii, de multe ori
luam ºi coceni de ãia ºi îi rodeam verzi, cu sucul ãla aºa. Ca vitele, mâncam
ca sã trãim. Apã nu aveam, cã ne era fricã sã nu fie otrãvitã, se spunea cã au
otrãvit-o nemþii. De altfel, nu-mi amintesc ca la Vladimirovka sã ne fi fãcut
baie mama vreodatã, poate doar ºterse cu vreo cârpã sau cu apã dintr-o
gãleatã...

De unde luau apa, de la puþ?
Da, de la puþ, era o fântânã acolo în sat, am înþeles pe tata, iar un rus era
obligat sã umple sacaua ºi sã treacã pe stradã, bãtea în poartã, la geam, sã
ieºi sã iei apã, dacã ai în ce. ªi asta o datã pe zi se întâmpla. 

Nu vã dãdeau voie sã mergeþi personal?
Nu, nu, cã n-aveam voie sã ieºim, nu înþelegeþi? N-aveai voie din curte sã
ieºi.

Deci, nimeni n-a avut voie sã iasã? 
Nu, nimeni n-avea.

Când a murit mama ºi sora dumneavoastrã...?
Marieta, Marieta o chema. 

ªi ea câþi ani avea?
Era mai mare ca mine cu 2 ani ºi a murit dupã tata, în martie 1944. Da, în
martie ‘44, în niºte grajduri care au fost bombardate. 

ªi tatãl dumneavoastrã?
Tot atunci, în martie 1944. Evacuasem satul, cã era linia întâi a frontului ºi
ne-au alungat ruºii. Erau douã cãruþe, nu ºtiu de cine puse la dispoziþie, ºi
ne-a luat tata sã plecãm. Am plecat pânã la Odessa ºi în garã ne-a prins o
patrulã, românã. ªi când ne-au vãzut aºa, cam vreo 30 de persoane, copii,
femei, bãrbaþi, au raportat cã în garã sunt þigani. S-a dat ordin, au trimis o
maºinã ºi ne-au îmbarcat; de acolo ne-au lãsat la o unitate militarã ºi ne-au
bãgat la beci. Ne-au þinut 24 de ore acolo, apoi ne-au îmbarcat în vagon, iar
de vite, ne-au dat santinelã ºi ne-au trimis pânã într-un câmp, lângã un sat.
Am stat acolo, nu ºtiu cât timp, ºi am plecat de groazã, cã erau numai bor-
deie. Am trecut printr-un sat cu ruºi, bãtrâni, femei, cã bãrbaþii erau la front,
ºi am întrat într-un grajd acolo. Nu ºtiu sã spun ce lunã era, cã asta era toam-
na. ªi ne-am trezit cu nemþii, niºte gradaþi, nu militari, ofiþeri care erau beþi.
Ne-au scos afarã, ne-au pus în rând, a obligat pe tata sã ne ia în braþe, sã ne
împuºte. Erau cu noi acolo ºi doi bãieþi cu tatãl lor, muzicanþi, din Galaþi, ºi
nu ºtiu ce i-a îndemnat sã le cânte nemþilor. Le-au cântat ºi s-au potolit. ªi
fãceau ce voiau. Fiecare ce îi trecea în cap aia fãcea cu noi. Nu puteai sã le
zici nimic. Erau liberi sã facã cu noi ce vroiau. Sã ne ºi batjocoreascã...

S-a întâmplat aºa ceva?
Cu noi nu, copiii, cã eram prea micuþe. Dar era o mutã sãraca, tânãrã, pe ea
au luat-o s-o batjocoreascã. Fãceau toate prostiile. Ce le-a trecut prin cap aia
fãceau. Apoi au împuºcat câþiva bãrbaþi, ºi pe tata. Am mai rãmas cel mult
10 persoane.

620



Cunoscuþi, din Roºiorii de Vede?
Nu erau toþi din Roºiori. Era familia asta, cu bãrbatul muzicant împuºcat, o
bãtrânã din sat cu noi, mai erau doi bãieþi, o familie din Piteºti, tot aºa fe-
meie cu copii, pe ãºtia nu mai ºtiu cum îi chema. ªi am plecat din nou spre
Odessa. Am gãsit acolo un zãvoi foarte mare, o plantaþie de pomi frumoasã,
ºi acolo era plin de tunuri. ªi ne-am strâns ºi noi pietre, ce era pe acolo, de
la bombardament, ºi am fãcut o covercã ca de câini. Nu puteam sã ne adã-
postim tot corpul, numai capul, trei surioare. O rusoaicã bãtrânã spunea cã
îi e fiica pe front, ne-a luat, ne-a fãcut rochiþe, bãsmãluþe, ne-a mai spãlat
când ne-a vãzut aºa amãrâte, pline de pãduchi. ªi ne duceam sã cerºeam, ca
sã trãim, ºi spuneam: „Puteþi sã ne duceþi în România?” ªi spuneau cã nu,
sunt liniile defecte, bombardate, ºi n-au cum. Sã mai aºteptãm cã o sã ple-
cãm cu armata. Am mai aºteptat ºi aºa a fost. Am plecat...

Cât aþi aºteptat?
Cred cã 2 luni am stat. Am plecat într-o searã, ne-a anunþat cã este un tren,
trenul avea numai podeaua ºi puneau tancuri, ºi acolo lângã tancuri o sã stãm
ºi noi. ªi am plecat. Când sã pornim a început un bombardament, ne-am
aruncat la pãmânt, cã trãgeau tancurile alea de se cutremura pãmântul.
Dupã ce s-a terminat bombardamentul, haide la garã, ne-au pus acolo pe
lângã tancurile alea, ne-au adus, nu ºtiu pânã unde ne-au adus, pânã unde
au putut sã meargã ei, ºi ne-au lãsat. Pe urmã am luat-o pe jos. Întâlneam
coloane de nemþi ºi români prizonieri. Când am ajuns în Basarabia, era o apã
peste care nu se putea trece, era aruncat în aer podul ºi nu puteai sã treci, ºi
trecea armata rusã cu bãrcile. ªi ne-am rugat ºi noi, au zis sã avem rãbdare,
dupã ce trece toatã armata o sã ne treacã ºi pe noi. Aºa au fãcut, ne-au tre-
cut ºi pe noi cu bãrcile acolo. ªi trecându-ne cu bãrcile, noi ca copii ne-am
apropiat de marginea plutei iar sorã-mea Marga a cãzut în apã. ªi era gata-
gata sã moarã înecatã, dar au sãrit niºte rusoaice ºi a scos-o din apã. Dupã
aia am mers, am mers, dormeam prin tranºee, prin cimitir, pe unde ne apuca
noaptea. Eram moarte de foame, dar la un moment dat am gãsit o armatã
rusã, iar cu ei niºte români, niºte divizii de ale noastre care luptau alãturi de
ruºi. ªi am povestit, pe româneºte, cã suntem veniþi din Transnistria. 

Aþi povestit ce aþi pãþit, cã aþi fost deportaþi?
Da, am spus cã suntem þigani, cã pãrinþii mei au murit ºi suntem trei suri-
oare, am povestit viaþa mea. ªi un militar a zis: „Du-te acolo, cã este un ge-
neral rus ºi ºtie româneºte, ºi povesteºte lui ºi roagã-l sã vã treacã în þarã. ªi
pe urmã vii sã-mi spui. Mã gãseºti aici ºi vii ºi îmi spui ce þi-a spus genera-
lul”. Aºa am fãcut, m-am dus, am gãsit pe general, m-a primit foarte frumos
ca copil. „Ei – zice – dar eu n-am voie sã trimit, n-avem voie nimic sã trimi-
tem din þarã de aici, cã încã nu s-a stabilit nimic. Dar spune-mi unde staþi,
unde vã pot gãsi dacã vreau sã vã caut. Eu vã pot ajuta numai cu asta, sã vã
trimit într-un cãmin de copii”. I-am spus eu unde sunt, aproape de malul
apei. Am gãsit ºi noi o cãsuþã goalã acolo. M-am dus apoi ºi am spus la mi-
litar. El ne-a învãþat cã este o cale feratã în apropiere, iar câþiva muncitori
din Galaþi lucreazã acolo. Când vor merge spre casã vã lipiþi de ei, o sã se
creadã cã sunteþi cu ei. ªi aºa am fãcut, ºi am ajuns în Galaþi. ªi eram cu fa-
milia aia, cu femeia aia cu doi copii din Galaþi, am stat douã zile la ei, acolo
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la sânul familiei, ºi pe urmã am plecat. Cã nu mergeau trenurile din Galaþi,
cã era toate zãpãcite de bombardament, numai din Brãila mergeau. ªi am
plecat la Brãila pe jos, cu o bãtrânã ºi surorile mele. Cum am intrat în Brãila
am bãtut ºi noi la o poartã, cã vrem apã, vrem pâine, nu ºtiu ce am cerut.
Era casa unui preot. ªi ne-a întrebat preotul de unde venim, i-am spus. „Hai,
uite cã am fãcut pâine caldã, vã dã tata pâine, bine cã aþi scãpat, sã fiþi sãnã-
toase, cã ºi noi suntem amãrâþi, cã ºi noi suntem refugiaþi ºi am venit acum
câteva zile acasã. Nici noi n-avem mare brânzã”. Dupã asta am luat trenul
din Brãila, nu ºtiu unde l-am schimbat, ºi am ajuns la Roºiori. 

La Roºiori ce s-a întâmplat?
Când am ajuns, am gãsit pe sora mamei, care ne-a primit, tocmai avea ºi ea
bãiatul pe front atunci. Zice: „Uite ce bucurie mi-a dat Dumnezeu, cã în
fiecare scrisoare mã întreba de voi, dacã mai ºtiu ceva, dacã am mai aflat ceva
de voi”. Mai târziu, bãiatul ei a murit în Cehoslovacia, când era bãtãlia aia
mare cu nemþii. Dupã ce am venit noi. ªi la ea am rãmas de ne-a mai crescut.

ªi pe urmã ce aþi fãcut?
Am stat la ea pânã m-a dus la un doctor, ca sã am grijã de fetiþa lui micã. Am
stat pe acolo puþin, cam un an de zile la doctorul ãsta, pânã se fãcuse fiicã-sa
mai mare. Dimineaþa mã scula la patru domnul doctor ca sã-l ajut în cabi-
netul medical – cã erau cãruþele la poartã, veneau de seara –, ca un fel de
asistentã de-a lui. Pe urmã, el pleca la policlinicã la ºapte ºi jumate, ºi treci
la copil, treci la bucãtãrie cu mama soacrã, ºi ele sãracele ce fãceau: „Mãi,
ce mai munceºte prãpãdita, de la 4 e în picioare, fuge prin curte, ºi seara la
11 e tot în picioare. I-a sã-i zicem mã sã intre în fabricã”. ªi n-aveam nici 16
ani împliniþi în 1949, când m-am dus la fabricã, cã adusese ãºtia maºini, nu
ºtiu din ce þarã, cã deja aveau fabricã de þesãtorie în Roºiori de pe timpul
chiaburilor. ªi 15 zile ne-a þinut aºa sã învãþãm, sã dãm examen, ºi am dat,
dar n-a putut sã ne angajeze atunci în 1949, pentru cã nu avea cine sã mon-
teze maºinile. Ne-a angajat abia în ianuarie ‘50. 

Unde v-aþi mãritat, în Roºiori?
În Roºiori, da, dar soþul nu era din Roºiori, ci din Alexandria. ªi pe urmã am
plecat la el. Am plecat în Alexandria. 

Cum aþi ajuns în Bucureºti?
Dupã ce a murit soþul, acum vreo zece ani. 

Aþi mai avut ocazia sã mai vorbiþi despre cele întâmplate în Transnistria?
Sigur, mai ales când mã întâlnesc cu sora mea mijlocie, Marga; când mama
a murit ea era micuþã ºi era foarte ataºatã de mamã, iar eu eram ataºatã mai
mult de tatã. 

Câþi ani avea sora pe atunci?
Cinci aniºori, cinci ºi jumãtate. ªi a dormit cu mama în braþe, moartã, pânã
dimineaþa, când a aruncat-o în cãruþã tata. Ea n-a ºtiut cã e moartã ºi dormea
tot cu mama în braþe, la sânul ei. Cã eram toþi acolo jos, unul într-un altul
bãgaþi, frig, ger, timp de iarnã.

ªi ea nu s-a îmbolnãvit?
Da, pãi ne-a lovit pe toate, dar ne-a salvat rusul. Ei ºi Dumnezeu poate, pute-
rea lui Dumnezeu.  O þigancã care nu ºtiu cu cine venise, nu-mi amintesc ca
copil, acolo în Vladimirovka, s-a îmbolnãvit întâi de tifos ºi tata, de mila
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noastrã, cã ne îmbolnãveºte ºi pe noi, a luat-o ºi a dus-o într-o casã unde
erau mai mulþi bolnavi de tifos acolo care mureau, dar ºi alþii morþi, cã n-
avea cine sã-i ducã la cãruþã. Numai dacã exista cineva din þigani, zdravãn,
ca sã-i dea, cã rusul ce se ocupa de colectarea cadavrelor nu intra de fricã cã
se îmbolnãveºte de tifos; el n-avea voie sã intre, decât sã batã în geam. Sã
intre în curte ºi sã batã în geam. ªi ºtiai când bãtea în geam pentru ce bãtea.
Dacã ai un mort, sã-l duci afarã în stradã, sã te duci ºi sã arunci mortul. ªi
dacã nu mai era nimeni în casa aia decât din ãºtia amãrâþi ºi morþi, stãteau
morþii acolo în casã cu zilele ºi sãptãmânile. ªi tatãl meu a dus-o acolo pe
tânãra aia. ªi sã vedeþi cã existã o putere Dumnezeascã, pentru cã s-a fãcut
bine fata ºi a ajuns în þarã, înaintea noastrã a ajuns în þarã. Dar nu ºtiu acum
dacã mai trãieºte, s-a mãritat la þarã. 

Cum a ajuns în þarã? 
N-a venit cu noi, cã a plecat fiecare cum a putut; tatãl meu n-a putut sã plece
cu noi pentru cã eram toate micuþe ºi trebuia sã ne poarte în braþe.  Alþii, care
n-au avut copii, care au fost tineri, au plecat imediat cum au intrat ruºii. 

Au fost cazuri când pãrinþii au lãsat copiii?
Da, da, i-au lãsat în agonia morþii ºi au plecat, cã ºtiau cã n-au cum sã-i salve-
ze, n-au cu ce. ªi dacã ãla trãgea sã moarã îl lãsa ºi pleca. Dacã era bolnav de
tifos ºi era în agonia morþii acolo, cã nu putea sã se ridice, îi pãrãseau vii ºi
plecau, fugeau de ruºi. Ce puteai sã faci? Cum puteai sã-l iei ºi cum sã-l duci?

III
„Dumnezeu ne-a þinut, dar nu ºtiu cum”

Interviu realizat cu Gongoroiu Florica, Bucureºti, iunie 2001 

Mã numesc Gongoroiu Florica, dar mie îmi spunea mai înainte Cercel
Florica, pe numele de la pãrinþi. M-am nãscut în 1935, mai 14, în comuna
Palazu Mare.

Ce aþi putea sã ne spuneþi despre pãrinþii dumneavoastrã?
Tatã n-am avut, a fost arestat ºi eu am fost crescutã de mama ºi bunicii mei,
Sanda ºi Vasile Ivancea. 

Aþi avut fraþi sau surori?
Am fost trei surori, eu fiind cea mai mare, iar în Transnistria ni s-a mai nãs-
cut un frate.

Când ºi de unde aþi fost ridicaþi pentru Transnistria?
Din Constanþa, ne-au bãgat la vagoane cu jandarmi, jandarmi. Nu ne-a dat
voie sã luãm decât câte cinci kilograme în mânã, au rãmas casele aºa, cu
toate acolo.

Deci aþi avut casã?
Da, am avut ºi casã.
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ªi ce ocupaþie aþi avut? Din ce trãiaþi?
Munceam, munceam la sapã, mergeam la ferme, adicã nu eu, ci pãrinþii, pã-
rinþii mei mergeau, cã eu eram micã, aveam cam ºapte ani când am plecat,
dar þin minte când ne-au dus la Karanika, unde am stat patru ani. 

Patru ani?
Patru ani, în care nu ne dãdeau decât mãlai ºi o mânã de cartofi. Ce foame
am îndurat, ce foame! Când a murit mama mare, am îngropat-o în curtea
unde am stat noi, pentru cã alþii scoteau morþii ºi îi mâncau. ªi am auzit cã
vor sã facã o groapã mare, mare-mare, cã eram acolo vreo cinci mii de per-
soane, sã ne bage în groapa aia ºi sã ne omoare cu var, sã puie var peste noi
ºi apã, sã ne ardã. Noi, când am auzit, am plecat în timp de iarnã, toamnã
aºa, am înfãºurat picioarele cu cârpã, de unde pantofi, am adunat ce am
gãsit – pãturi, haine, tot ce am gãsit – ºi am plecat toþi copiii cu tata mare. ªi
am mers noi pe drum douã luni de zile, prin pãduri. Gãseam porumb,
coceni,  desfãceam ºi mâncam crud, cã n-aveam ce sã facem. Unii þigani mai
gãseau câte un urs, câte o caprã; o tãiau, o puneau pe foc.

A fost îngrozitor, cred?
Pãi adunam pãduchii de pe noi cu pumnul, iar despre haine ce sã vã mai
spun... Nici de mâncare n-aveam nimic, ne aduceau ruºii, sãracii, ne adu-
ceau mâncare cu ei. Ne dãdeau pâine fãcutã, ne chemau afarã, ne îmbrãcau,
dãdeau lui mama sãpun sã ne spale, piepteni de pãduchi, cã ziceau: „merg
pãduchii de pe copii”. Ne-au dat pãturi, o plapumã ºi spuneau: „Uite! „Acu-
ma speli copiii, dai cu var, faci curat, ºi-mi arunci mie afarã hainele vechi, sã
le dau foc”. ªi am dormit în aºternuturile primite ºi nu mai fãceam pe urmã
pãduchi. Eram numai semne din cauza scãrpinãturii, în cap la fel eram, pe
mâini la fel. Ne-am umplut de râie de aia câineascã, toþii copiii în casã.
Numai mama ºi tata n-au avut. Nu puteam sã dormim toatã noaptea, pentru
cã eram numai rãni. 

Mama era lãhuzã în vremea ceea, cã se nãscuse acolo fratele meu. Þin
minte ca acum, a nãscut mama pe sobã sus, de aia de foc, cã n-avea unde.
N-aveam decât o camerã ºi o salã. ªi ne culcam cu toþii în patul ãla care ni
l-au dat ruºii. Mama sãraca, când a luat-o durerea, au pus-o pe sobã, cã nu
era doctor, nu era nimic, ºi acolo a nãscut. Noroc cu ruºii, cã ne dãdeau
sãracii pâini,  mâncare, chiar dacã nouã nu ne plãcea cum fãceau ei mânca-
rea, ruºii; o fãceau altfel, nu ca noi. Veneau rusoaicele ºi ziceau: „Aicea sã
ne ducem, cã aicea sunt copii mulþi”, ºi la noi veneau, cã era cimitirul nu pe
prima stradã, a doua stradã de la noi, ºi ei fãceau niºte colaci atât de mari cã
mâncai douã zile dintr-unul. 

Dar Dumnezeu ne-a þinut, dar nu ºtiu cum. Când am fugit din satul acela
de teama rãzboiului, mergeam zi ºi noaptea prin pãdure, nu puteam sã ieºim
la drum, cã dacã ieºeam ne omorau nemþii. În drumul nostru mergeau oa-
menii cu copii în spinare, care cãdea mai murea, care era mai bãtrân nu
putea sã ajungã, iar murea, cãdea pe drum, cã n-aveai ce sã faci, nu puteai
sã stai lângã el, sã rãmâi cu el acolo. ªi mergeam, muream de sete – lasã
foamea -, dar setea te omora ºi beam apã din copitele la cai, pe unde umblau
ºi ploua ºi rãmânea apã în pãmânturi, unde cãlca calul. Noi luam cu mâna
ºi beam; cã era cu noroi, cã era cu sânge, nu conta. Când au venit ruºii cu
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rãzboiul, ne-au gãsit sãraci, parcã acuma vãd, ºi ruºii ne-au dat niºte case ºi
ne-au spus sã stãm acolo pânã vor pleca ei. „Când plecãm noi, vã luãm cu
cãruþe, vã luãm cu caii, cu maºini, nu vã lãsãm aici”, ºi ne-au luat ºi ne-au
dus. Unde crezi cã ne-au adus? Undeva aproape de Galaþi, unde am stat mai
multe luni, iar de acolo ne-au bãgat în lagãr. Ne-au dat tratament, ne-au de-
zinfectat, ne-au pus la bãi, hranã rece, îmbrãcãminte, ne îmbrãca pe toþi, ºi
fiecare care avea buletin, de unde l-a avut, ne-a trimis pe fiecare la locul lor. 

Cum s-au purtat ruºii cu voi?
Foarte bine, foarte bine. Fãceau o mâncare excepþionalã; luau un porc, îl fã-
ceau în patru, puneau o jumãtate de sare, fidea, ºi zece gãleþi de borº ºi ne
fãcea supã, ciorbã, ºi mâncam aºa cu ei; ne fãceau plãcintã de varzã acrã;
parcã vãd rusoaicele, bucãtãresele. ªi veneau la noi ºi ne aduceau cu gãlea-
ta apã, cã noi eram cam 50 de copii. Sãracii ruºi, au fãcut ºi ei ce au putut
pentru noi, cã eram mulþi, cam 4-5000 de familii. Ne dãdeau maºini, cãruþe
cu cai, ºi unde ajungeau ei înainte, trimiteau maºinile dupã noi.

V-am spus cã ne-au adus la Galaþi ne-au dat lucruri, ne-au dat haine noi,
pantofi, basmale la femei, bluze, rochii, cãmãºi ºi saci de salam ºi de pâine
neagrã. Încolo nici un fel de mâncare, adicã ca sã stai o lunã de zile sau douã
în lagãr, pãi poþi sã mai mãnânci? Cã nu mai mâncam. Mâncam pâinea
goalã. Ni se scârbise, ºi pe urmã a venit un ordin, ºi fiecare de unde este,
gata, ºi ne-au dat bilete de tren ºi am plecat. 

Cine v-a bãgat în lagãr: ruºii sau românii?
Nu, ruºii ne-au adus ºi românii ne-au bãgat în lagãr. Românii noºtri ne-au
primit ºi ne-au bãgat în lagãr. Eram aproape 2000 de familii. Þin minte ca
acum, ne aducea salamul ºi pâinea neagrã cu sacii, mã sãturasem. ªi uite aºa
ne-au îngrijit ºi ne-au îmbrãcat, apoi ne-au dat la fiecare bilet de tren de
acolo, din Galaþi, de-am mers fiecare de unde era.  

Cum a mai fost în Transnistria?
Vai de capul nostru, nu era nici luminã, nici apã, mergeam ºi luam apã de
la Nistru de acolo, cu gãleþile. Strângeam ºi noi peºti din ãia mici, dupã ce
scoteau ruºii nãvoadele, ºi-i mâncam. Noi am trãit puþin mai bine, cãci am
avut aur când am plecat. Am avut ºi noi patru-cinci salbe de aur ale mamei
ºi am vândut de am dat la ruºi, cã ne aduceau sãracii mãlai, ba fãinã, ba
pâine ne aduceau, ba fasole, ba cartofi. 

Parcã mama dumneavoastrã a murit acolo?
Da, a murit acolo, dar bunica, pentru cã mama mea a scãpat, ea a murit aici.
Pe mama mare am îngropat-o în curte, cu toate cã cimitirul era lângã noi, dar
scoteau morþii ºi îi mâncau.

Aþi vãzut ...?
Am vãzut cu ochii mei cum scoteau mortul ºi îl mâncau. Scoteau mortul ºi
îl prãjeau, îl puneau pe foc ºi îl mâncau. În urma celor prin care am trecut
m-am ºi îmbolnãvit. 

Ce boalã?
Nu ºtiu. Am stat doi ani de zile de am zãcut ºi pe urmã m-au luat ºi m-au
dus la spital, aici în Bucureºti.
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Când a fost asta, în ce an?
Pãi aveam vreo 13 ani ºi mi-au spus doctorii: asta se trage din cauza setei,
din cauza mâncãrii ºi a obosealii. ªi mi-au fãcut sãracii tratament, dar m-au
scãpat, iar eu doi ani n-am mers. Am stat lungitã în pat. 

În Transnistria aþi întâlnit germani?
Da. Nemþii, mamã, au bãgat 3000 de oameni într-o groapã ºi i-au împuºcat.
Cu copii, bãtrânii tineri, cu toþii... ªi au scãpat de acolo doi inºi, dedesubt,
ºi ãla era un nepot de a lui mama mea mare, ºi a venit omul ºi plângea plin
de sânge cu copilul lui de 11 ani: „N-a rãmas nimeni” zicea. „Din tot convo-
iul nostru – zice – n-am rãmas decât eu ºi bãiatul meu”. A venit omul nebun
acasã. 

Înainte de a vã ridica pentru a fi deportaþi nu aþi auzit nici un zvon?
Nu, pãi dacã ºtiam, fugeam. Nu stãteam, plecam cine ºtie pe unde. Pe la þarã,
dar dacã n-am ºtiut, ne-au luat într-o searã fãrã veste, fãrã nimic. 

Când aþi venit înapoi din Transnistria, pe urmã ce a întâmplat?
Ne-au dus la Galaþi. De la Galaþi ne-au dat, v-am spus, bilete ºi fiecare a ple-
cat la casa lui. Noi, când am venit de acolo, din Transnistria, nu aveam acte.
Eu cu sorã-mea, aia mai micã, ºi cu fratele meu n-aveam acte, ºi mama noas-
trã ne-a fãcut acte aici, la Bucureºti, mult mai târziu, fiindcã cele vechi le
pierduse în deportare. 

Familia dumneavoastrã a fost de þigani nomazi sau sedentari?
Nu nomazi, de vatrã am fost, noi þigani sedentari am fost. Nomazii au fost
pletoºii. Când ne-au dat drumul nu mai aveam casã, nici tu masã, nimic. Am
vrut sã venim la casele noastre ºi erau ocupate. Primarul a fãcut ce a fãcut
ºi pe urmã ne-au dat locuri sã ne facem ºi noi câte un bordei. ªi am fãcut
bordei de acela, aºa, cu gaurã în pãmânt ºi cu lemne aºa sus. ªi am fãcut.
Apoi pe urmã, când a venit foametea prin 1947, vai de mama noastrã, a ple-
cat mama cu noi pânã în Craiova, de la Craiova înapoi. Sã am sãnãtate cât
am stat prin gãri ºi mâncam coceni de mãr, care mânca lumea; noi îi strân-
geam în poalã ºi mâncam, cã n-aveam ce sã mâncãm. Vai de mama noastrã,
ºi era omor. De ce sã mai povestesc, cã mi-ar trebui trei 3 zile, dar mã doare
când îmi aduc aminte. Mã ia ameþelile când mã gândesc pe unde am trecut.
Cã noi þiganii am tras ºi în Bãrãgan, noi am tras ºi în Transnistria, ºi nu vrea
nimenea sã recunoascã. Asta e, atâta e, ce sã-þi mai povestesc, cã m-au luat
durerile de cap.
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ÎN LOC DE CONCLUZII*

Documentele incluse în volumul de faþã vin sã ofere o imagine oarecum
unitarã ºi condensatã a istoriei þiganilor din România în intervalul 1919-1944.
Este o epocã plinã de transformãri pentru societatea româneascã care, sub
aspect statal, îºi mãreºte de peste douã ori numãrul de locuitori ºi suprafaþa
teritorialã, ºi de aproape de trei ori procentul populaþiei minoritare. Cu toate
cã nu existã un recensãmânt naþional pentru anul 1919, populaþia României se
ridica dupã unele estimãri la aproximativ 15.500.000 de persoane1, din care
peste patru milioane erau, din punct de vedere etnic, minoritari (28,1% la
recensãmântul din 1930). Principalele minoritãþi sunt formate din maghiari,
peste 7%, evrei ºi germani, fiecare cu peste 4%.

Numãrul þiganilor se ridica la un sfert de milion, din care circa 60.000 erau
nomazi ºi seminomazi. Diferenþa o reprezintã þiganii sedentari (de vatrã), sub
rezerva cã numãrul acestora poate fi de douã-trei ori mai mare, cifra fiind greu
de precizat din motive atât subiective, cât ºi obiective. Nedeclararea originii
etnice reale a fost determinatã de încercarea lor de a se confunda cu populaþia
conlocuitoare (o parte a þiganilor de vatrã preferând sã se defineascã români,
maghiari, sârbi, turci ºi tãtari, cuantumul lor fiind un bun indice al asimilãrii
în cadrul altor etnii) ºi totodatã justificatã atât de teama faþã de desconsidera-
rea ce i-a urmãrit sute de ani, cât ºi de dorinþa de autointegrare, în scopul unei
eventuale vieþi mai bune. De aceea, operatorii recensãmântului din 1930, de
pildã, i-a putut depista ºi înregistra cu greutate, mai ales în condiþiile în care
þiganii sedentari ºi-au pierdut în marea lor majoritate limba, portul ºi obi-
ceiurile. Mai mult, faþã de nomazi, caracteristicile lor genetice ºi antropologi-
ce, rezultate din studii de specialitate, s-au pierdut în mare parte, în special
prin amestecul cu alte etnii.

Anul 1919 a fost unul de referinþã pentru România modernã, în care statul
se vede în faþa noilor realitãþi de la finele primului rãzboi, ce impuneau
rezolvarea unor probleme deosebit de complexe, inerente oricãrui fapt de
asemenea amploare ºi semnificaþie politico-socialã. Se manifestã acum nu
numai o diversitate în ceea ce priveºte structura etnicã ºi confesionalã, dar ºi
evidente inegalitãþi regionale din punct de vedere social, economic ºi cultural.
De aceea, necesitatea unor noi acte normative ºi a unei noi Constituþii au fost
deziderate ce s-au rezolvat în timp, nu fãrã convulsii ºi poticniri. Deºi în 1919
au fost elaborate o serie de documente privitoare la minoritãþile naþionale, care
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reglementau doar parþial unele probleme, ele se refereau în special la maghiari,
evrei ºi germani. Imperfecþiunile acestor reglementãri nu ºi-au gãsit rezolvarea
nici prin Constituþia din 1923, apreciatã ca cea mai democraticã ºi de creaþie
liberalã. Astfel,  þiganii – minoritate ce reprezenta circa 2% din populaþia totalã
a þãrii ºi care contribuise vreme de ºase secole la progresul economic al þãrii,
însã mereu aºezatã pe treapta cea mai de jos a fiinþei umane – nu au fost
cuprinºi în mod special în aceste reglementãri, fiind consideraþi de cãtre
autoritãþi, în general, fãrã importanþã deosebitã. Mai mult, reforma agrarã, de-
clanºatã încã din decembrie 1918 ºi pusã în aplicare în perioada urmãtoare,
împroprietãreºte un numãr foarte mic de þigani, în special pe cei care au par-
ticipat la rãzboi sau familiile acestora, cât ºi un numãr limitat de familii de
þigani vãtraºi din zonele rurale. Reglementãrile legii, aºa cum au fost conce-
pute, ºi normativele de punere în aplicare nu au þinut cont de particularitãþile
acestei etnii, de specificul muncii ºi obiceiurile þiganilor. Spre exemplu, aproa-
pe 20.000 de persoane ce formau populaþia de rudari, lingurari ºi alþi lucrãtori
în lemn, meserii practicate de sute de ani, ar fi preferat sã primeascã, în locul
terenului arabil, o suprafaþã împãduritã ce ar fi favorizat desfãºurarea în mai
bune condiþii a meseriei lor ºi implicit a ridicãrii nivelului de viaþã2. De aseme-
nea, legea agrarã nu lãsa nici autoritãþilor locale libertatea de interpretare ºi
aplicare, deºi acestea erau mai în cunoºtinþã de cauzã datoritã convieþuirii în-
delungate alãturi de þigani, chiar dacã guvernanþii lãsau a se înþelege o descen-
tralizare în favoarea minoritãþilor. Mai mult, dupã numai un deceniu, o mare
parte a þiganilor împroprietãriþi ºi-au vândut terenurile datoritã în special
inaptitudinii lor în a cultiva pãmântul3. 

Singurii care cunosc o ameliorare a calitãþii vieþii, odatã cu ascensiunea
economicã din a doua jumãtate a deceniului trei, sunt cei care locuiau în mari-
le aºezãri urbane ºi se ocupau îndeosebi de comerþul cu flori ºi lãutãria. În
Bucureºti, de exemplu, numãrul þiganilor lãutari se situa între 600 ºi 800, în
funcþie de sezonul nunþilor, petrecerilor etc, mulþi dintre ei având domiciliul
în localitãþile apropiate. Trebuie însã remarcat faptul cã cifra de 10.000 de lãu-
tari, avansatã de G. Potra4 ºi preluatã de I. Chelcea, este total eronatã. În aceastã
perioadã, în Bucureºti nu se gãseau în total mai mult de 15.000-17.000 de
þigani, din care numai 3000-4000 de persoane formau populaþia activã, ocupa-
tã însã ºi cu alte îndeletniciri, precum fierari, argintari, coºari, zidari, croitori,
cizmari, gunoieri etc.

Numai cã multe din meseriile tradiþionale practicate de þigani îºi pierd în
epocã din importanþã, datoritã ascensiunii produselor confecþionate industri-
al. În mediul rural, rudarii, artizanii obiectelor confecþionate din lemn, îºi vãd
periclitatã activitatea din cauza apariþiei utilajelor agricole din fier, mai ieftine
ºi mai rezistente. Pe de altã parte, se mai confruntau ºi cu lipsa materiei prime,
pentru a cãrei exploatare aveau nevoie de o serie de autorizaþii din partea ad-
ministraþiei silvice ºi a autoritãþilor locale. Prin diminuarea venitului, multe
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familii de rudari sunt forþate la transhumanþã sau schimbarea îndeletnicirii. În
special în Transilvania se vor îndrepta spre îngrijirea animalelor (ciurdari, por-
cari etc), îndeletnicire mai puþin cãutatã de restul populaþiei. 

În mediul urban, din cauza industrializãrii ºi aducerii unor meseriaºi strãi-
ni (de pildã zidari), dispar o serie de meserii specifice þiganilor, fapt ce deter-
minã o înrãutãþire a nivelului de trai, iar mahalalele oraºelor populate în spe-
cial de aceastã etnie fac o notã discordantã, consemnatã în documente de di-
verºii cãlãtori care viziteazã þara. Cei care au mijloace de tracþiune animalã  (cai
ºi cãruþe), devin în mare parte comercianþi ambulanþi. Alþii, destul de nume-
roºi, fãrã nici o altã pregãtire, se îndreaptã cãtre munci necalificate, prost plã-
tite, sezoniere, cum ar fi salahori, gunoieri etc.

În condiþiile arãtate, viaþa þiganilor nomazi ºi sedentari se desfãºoarã sub
semnul unei toleranþe relative din partea conlocuitorilor ºi a autoritãþilor, într-o
luptã permanentã pentru supravieþuire, de multe ori la limita legii sau în afa-
ra ei. Din cauza cazierului, peste 3000 de persoane ale acestei minoritãþi, îm-
preunã cu familiile lor, vor fi consideraþi indizerabili, în anul 1942 fiind tre-
cuþi în tabelele întocmite pentru a fi deportaþi în Transnistria.

Neavând o organizare pe criterii etnice, asemeni altor minoritãþi din Româ-
nia, emanciparea þiganilor era imposibilã, mai ales cã autoritãþile statului, par-
tidele politice, biserica sau alte organisme nu întreprindeau mai nimic pentru
îmbunãtãþirea situaþiei lor. Din documentele pãstrate în arhive, rezultã cã în
perioada interbelicã au existat o serie de atitudini discriminatorii faþã de þi-
gani, dar ºi preocupãri de supraveghere din partea poliþiei. 

Atenþia de care se „bucurã” aceastã minoritate rezultã ºi din referatul
întocmit de Inspectoratul de Poliþie din Cluj, la solicitarea Direcþiei de Poliþie
ºi Siguranþã Generalã5. Interesul arãtat se datoreazã în special faptului cã în
Transilvania ºi Banat, la 1918, trãiau peste 70.000 þigani, mai mult de jumãtate
fiind de altã religie decît cea greco-ortodoxã. Lãsând la o parte documentarea
superficialã a autorului acestui referat, care are la bazã doar un document –
probabil în limba maghiarã – rãmas în arhivele moºtenite de noile autoritãþi,
materialul conþine date demografice ºi o istorie a þiganilor, cu referinþe speciale
la originea lor, dar ºi o caracterizare relativã a acestora. Autorul diferenþiazã
cele douã tipuri cunoscute, nomazii (corturarii) ºi vãtraºii (þiganii de sat), cu
menþiunea cã prima categorie s-a redus considerabil dupã ce autoritãþile ma-
ghiare au pus în aplicare în ultimele decenii un plan viabil pentru sedentari-
zarea lor. A doua categorie, mult mai numeroasã, a fost alimentatã cu mulþi
refugiaþi din Vechiul Regat, probabil în perioada când aceºtia aveau statutul de
robi. Este de remarcat caracterizarea rasistã a autorului: „Þiganul posedã fi-
reºte ºi o oarecare inferioritate moralã, este întotdeauna egoist ºi simþul de co-
munitate pe care îl are corturarul, cel puþin faþã de camarazii sãi de rasã, îi lip-
seºte complet. (...) El cautã sã scoatã din orice lucru foloasele cele mai mari po-
sibile (...), de a acapara totul prin înºelarea altora”. Se remarcã din acelaºi stu-
diu faptul cã þiganii sedentari ºi-au pierdut obiceiurile, limba ºi caracteristicile
antropologice: „Ei diferã în toate de corturari ºi tipul lor de rasã s-a schimbat,
nemaiavând forma îngustã ºi micã a capului, expresia tipic melancolicã a
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trãsãturilor feþei, mâinile ºi picioarele mici ºi mersul uºor ºi mândru al cor-
turarilor. Fetele lor nu mai au decât culoarea brunã a tenului ºi au cãpãtat o
expresie vicleanã”. Autorul îºi încheie referatul printr-o observaþie nu lipsitã
de semnificaþie: „Din punct de vedere etnografic ºi psihologic, þiganul va
rãmâne încã mult timp interesant. În tot cazul, este singurul popor care, deºi
lipsit de patrie, a ºtiut sã-ºi pãstreze originalitatea ºi, fãrã a se cultiva cu cul-
tura naþionalã, a rãmas curat în toate particularitãþile sale”.

În acelaºi context, al interesului autoritãþilor faþã de þiganii ardeleni, este
semnificativã atitudinea Ministerului de Interne faþã o notã informativã a po-
liþiei din Oradea. Având un ton alarmist, aceastã notã speculeazã o ºtire apã-
rutã într-un ziar maghiar despre iminenta deportare intenþionatã a þiganilor
nomazi din Ungaria peste graniþã, în România. Deºi autoritãþile emit o serie de
ordine cãtre judeþele de frontierã, pentru a preveni o eventualã migraþie ilega-
lã, se pare cã zvonul nu avea acoperire ºi fusese interpretat greºit pe baza unei
mai vechii intenþii a þãrii vecine. Existã documente conform cãrora guvernul
maghiar a avut într-adevãr intenþia, înainte de prima conflagraþie mondialã, de
a coloniza zona Fãgãraºului6 cu þigani corturari. Proiectul, bine pus la punct,
prevedea crearea unei mari colonii, cu toate utilitãþile sociale (ºcoli, spitale),
pentru asimilarea forþatã a acestora. Se pare însã cã rãzboiul a împiedicat
punerea lui în aplicare.

În general, pentru deceniul al treilea nu existã prea multe date despre
aceastã etnie ºi asupra relaþiilor ei cu autoritãþile. Din documentele pãstrate se
poate afirma cã mai curând au existat manifestãri ce solicitau intervenþia fac-
torilor de decizie pentru reglementarea unor situaþii conflictuale. Spre exem-
plu, solicitãri ale diverselor asociaþii de muzicanþi pentru reglementarea con-
curenþei, diverse plângeri ale locuitorilor din periferia Clujului contra unui
grup de þigani, potenþialul pericol al unor boli contagioase etc. 

La începutul deceniului patru, dupã o lungã crizã economico-financiarã ºi
dupã mai multe curbe de sacrificiu impuse de guvernele ce s-au perindat la
cârma þãrii, nivelul de trai al populaþiei a scãzut simþitor, lovind implicit, poate
chiar mai mult, ºi minoritatea þigãneascã. Probabil cã ºi din aceste motive, în
acest an se declanºeazã o serie de miºcãri de organizare ºi emancipare. De alt-
fel, întregul deceniu este marcat de aceste încercãri de organizare mai mult sau
mai puþin reuºite. Datoritã în special nivelului scãzut de viaþã ºi a lipsei de
educaþie (peste 90% erau analfabeþi), aceastã minoritate a fost uºor de manipu-
lat de cãtre diverºii lideri apãruþi.

Prima formã de organizare, dupã cum semnaleazã un raport al Direcþiei
Generale a Poliþiei, a fost Asociaþia Generalã a Þiganilor din România, condusã
de arhimandritul Calinic I. Popp ªerboianu. Autorul informãrii face un cur-
riculum – preluat probabil din datele depuse de asociaþie la Tribunalul Ilfov –
al lui ªerboianu, sub rezerva existenþei rangului bisericesc utilizat de iniþiator.
În anexa raportului se afla Apelul asociaþiei cãtre toþi þiganii din România,
cuprinzând scopul organizaþiei ºi obiectivele de ordin cultural ºi asistenþã
socialã. Ultima parte a apelului conþine o chemare cãtre toþi þiganii din Româ-
nia, pentru înscrierea în asociaþie7. Cifra de 27.000 de înscrieri, anunþatã în
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apel, este însã neverosimilã. ªerboianu, necunoscând datele recensãmântului
din 1930, spera prin invocarea unui numãr mare de þigani înscriºi, cã poate
aduna în organizaþia sa un numãr cu adevãrat semnificativ de membri. În reali-
tate, din datele recensãmântului menþionat, singurul în perioada dintre cele
douã rãzboaie, rezultã puþin peste 25.000 de bãrbaþi adulþi care s-au declarat
ca aparþinãtori ai acestei etnii. 

La nici o lunã de zile dupã apariþia A.G.Þ.R.-ului condus de ªerboianu,
comisarul ºef al Poliþiei Capitalei semnaleazã proiectul de înfiinþare al unei
alte organizaþii a þiganilor, denumitã „Uniunea Generalã a Romilor din Ro-
mânia”. Iniþiativa aparþine lui Gheorghe A. Lãzãrescu-Lãzuricã, care aduce în
actele oficiale denumirea de rom, considerând jignitor termenul de „þigan”.
Pentru a submina asociaþia lui ªerboianu, Lãzuricã lanseazã zvonul cã ªerbo-
ianu a fost excomunicat de Biserica Ortodoxã ºi cã ar vrea sã-i converteascã pe
membrii organizaþiei sale la biserica unitã (greco-catolicã). Referatul se încheie
cu un pronostic referitor la viitorul celor douã organizaþii: „Lupta între Asoci-
aþia þiganilor (ªerboianu) ºi Uniunea romilor (Lãzãrescu-Lãzurica) începe abia
acum, iar rezultatul nu se poate întrevedea decât în 2 ipoteze: ori reuºeºte Uni-
unea romilor, contopind asociaþia, ori se desfiinþeazã amândouã”8.

Organizaþia lui Lazuricã îºi programeazã primul congres pe 8 octombrie
1933. În publicitatea pe care ºi-o face, se semnaleazã din nou susþinerea aces-
tei organizaþii de cãtre Patriarhie ºi în acelaºi timp atacul împotriva lui ªerbo-
ianu. O notã aparte în aceastã disputã este sprijinul cerut de Lãzuricã lui Corn-
eliu Zelea Codreanu, ºeful Gãrzii de Fier. În contrapartidã, ªerboianu îl acuzã
pe Lãzuricã de subordonarea Uniunii scopurilor politice ale Partidului Naþio-
nal Agrar de sub conducerea lui Goga, cum rezultã dintr-un raport al poliþiei
din 9 octombrie 1933, acuzaþie ce se va dovedi întemeiatã 9.

Direcþia Generalã a Poliþiei acorda o atenþie deosebitã conflictului dintre cei
doi lideri, iar urmãtoarele luni abundã de note informative pe aceastã temã. La
10 octombrie 1933, Poliþia Capitalei redacteazã un referat despre congresul
uniunii lui Lãzuricã ºi textul unei moþiuni votate la acest congres. Nota sem-
naleazã douã paragrafe ale moþiunii care aduc atingere, cum s-a vãzut mai sus,
libertãþilor constituþionale: „Considerãm renegat pe orice rom care duce o altã
acþiune, sau se alãturã altei grupãri contrarii Uniunii Generale a Romilor (...).
Ne legãm sã fim patrioþi, dinastici ºi ortodocºi, respingând orice propagandã
subversivã ºi periculoasã statului român ºi bisericii ortodoxe”. Patriarhia nu se
delimiteazã de acest apel, chiar dacã se ºtie din recensãmântul fãcut în 1930
cã din numãrul þiganilor care ºi-au declarat  o anumitã apartenenþã religioasã,
puþin peste jumãtate sunt ortodocºi, restul aparþinând altor culte, fiind greco-
catolici, romano-catolici, neoprotestanþi, musulmani etc.

Aºa cum s-a sugerat deja ºi cum se poate constata din mai multe docu-
mente incluse în acest volum, luptele interne duse între liderii romilor ºi par-
tizanatul interesat al autoritãþilor, ºi în special al bisericii, încalcã libertãþile a-
cordate în Titlul II al Constituþiei României, aºa cum apar – de pildã – în art. 5:
„Românii, fãrã deosebire de originea etnicã, de limbã sau de religie, se bucurã
de libertatea conºtiinþei (...), de libertatea întrunirilor, de libertatea de asocia-
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þie”; art. 7, primul aliniat: „Deosebirea de credinþe religioase ºi confesiuni, de
origine etnicã ºi de limbã, nu constituie în România o piedicã spre a dobândi
drepturile civile ºi politice ºi a le exercita”; art. 22, primul aliniat:„Libertatea
conºtiinþei este absolutã. Statul garanteazã tuturor cultelor deopotriva libertate
ºi protecþiune, întrucât exerciþiul lor nu aduce atingere ordinii publice, bune-
lor moravuri ºi legilor de organizare ale statului”; art. 25, primul aliniat (frag-
ment): „Constituþiunea garanteazã tuturor libertatea de a comunica ºi publica
ideile ºi opiniunile lor prin grai, prin scris ºi prin presã”; art. 28: „Românii fãrã
deosebire de originea etnicã, de limbã sau religie, au dreptul de a se aduna
paºnici ºi fãrã arme, conformându-se legilor care reguleazã exercitarea acestui
drept, pentru a trata tot felul de chestiuni, întru aceasta nu este trebuinþã de
autorizare prealabilã. Întrunirile sub cerul liber sunt permise, afarã de pieþele
ºi cãile publice. Întrunirile, procesiunile ºi manifestaþiile pe caile ºi pieþele pu-
blice sunt supuse legilor poliþieneºti”; art. 29 (fragment): „Românii, fãrã deose-
bire de originea etnicã, de limbã sau de religie, au dreptul a se asocia, confor-
mându-se legilor care reguleazã exerciþiul acestui drept. Dreptul de liberã aso-
ciaþiune nu implicã în sine dreptul de a crea persoane juridice”.

Din referatul poliþiei din 14 octombrie 193310 este semnificativã descrierea
celor douã organizaþii. La prezentarea programului uniunii lui Lãzuricã se ara-
tã printre alte puncte aparent nobile ºi acela de combatere a asociaþiei lui ªer-
boianu. Fãrã a efectua o anchetã pentru verificarea intenþiei lui ªerboianu de
a converti la biserica unitã pe membrii asociaþiei, Direcþia Generalã a Poliþiei
se ghideazã în notele informative dupã un simplu zvon lansat de Lãzuricã. Mai
mult, pe cererea lui ªerboianu, adresatã Tribunalului Ilfov, ca asociaþia sa sã
devinã persoanã juridicã, poliþia refuzã un aviz favorabil numai pentru moti-
vul cã cealaltã organizaþie a lui Lãzuricã are sprijinul Patriarhiei11.  Se pare cã
intenþiile lui Lãzuricã de a intra în viaþa politicã se confirmã ºi dupã ce cu nu-
mai douã luni în urmã chema organizaþia sã voteze cu Partidul Naþional Agrar,
în nota din 4 decembrie 1933 se menþioneazã apelul aceluiaºi lider cãtre romii
din România, prin care sunt îndemnaþi sã voteze la viitoarele alegeri pentru
Partidul Liberal ºi primul ministru I.G. Duca12. 

În teritoriu se manifestã o serie de conflicte între autoritãþi sau populaþie pe
de-o parte ºi þiganii nomazi pe de alta. În anul 1934, primãria oraºului Huedin
solicita Prefecturii Cluj sã o scape de 38 de familii de þigani nomazi care s-au
stabilit lângã o pãdure limitrofã localitãþii13. Conflictul se amplificã în momen-
tul în care prefectura repartizeazã acest grup în ºase comune ale judeþului,
când cinci dintre ele – prin refuzul primãriilor – nu dau curs ordinului.  Moti-
vele refuzului, aparent legale, invocate prin articolul 13 din Legea Organizãrii
Administraþiei Locale, sunt de fapt o intoleranþã a populaþiei faþã de aceastã
minoritate. Conflictul se mutã la nivelul autoritãþilor, primãrii, poliþie, prefec-
turã, când aceasta din urmã, cu sprijinul jandarmeriei, pune în aplicare ordi-
nul de mutare 14. 
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În circulara din 12 decembrie 1934 a Ministerului de Interne cãtre prefec-
turi se remarcã intenþia de constrângere ºi limitare a circulaþiei þiganilor no-
mazi15. Campania dusã împotriva nomazilor poate fi consideratã o îngrãdire a
libertãþilor acestora, fãrã a se elabora mãsuri concrete pentru integrarea lor
socialã. De altfel, din multitudinea de guverne ce s-au perindat la conducerea
statului ºi partidele politice ce au alternat la guvernare, nici unul nu a venit cu
un program concret pentru aceasta minoritate, chiar dacã în România se poate
vorbi de începutul unei creºteri economice. În acelaºi timp însã, activitatea
acestor organizaþii etnice este evaluatã permanent prin note informative, ra-
poarte ºi analize de cãtre Serviciul Poliþiei de Siguranþã, departament care în
mod normal are ca atribuþii siguranþa statului.

În primãvara anului 1934 apare un nou lider, în persoana lui Gheorghe
Niculescu, comerciant ºi consilier la Ministerul Muncii, cu autotitulatura de
„Mare Voievod” 16. Dupã debarcarea lui Lãzuricã, acesta devine preºedinte al
Uniunii Generale a Romilor din România ºi are meritul cã reuºeºte prin sen-
tinþa numãrul 117 din 30 noiembrie 1934 a Tribunalului Ilfov, publicatã în
„Monitorul Oficial” nr. 52 din 2 martie 1935, ca U.G.R.R. sã primeascã statutul
de persoanã juridicã.            

În acelaºi timp, nemulþumit de pierderea poziþiei, Lãzuricã încearcã sã or-
ganizeze în  octombrie 1934, la Târnãveni, judeþul Târnava Micã, un congres
general al romilor, cu scopul de a-ºi recâºtiga poziþia. În sprijinul demersului
sãu, Lãzuricã aduce „adresele” din 7 ºi 17 septembrie 1934 ale Bisericii Orto-
doxe Române care anunþa cã poliþia a retras „cãrþile de misionari” grupului
Gheorghe Niculescu 17, deºi – aºa cum s-a menþionat deja – încriminatul Nicu-
lescu obþinuse recunoaºterea juridicã a Uniunii. Este interesant de remarcat in-
fluenþa pe care o are Lãzuricã în unele cercuri politice ºi pe lângã Biserica Or-
todoxã. Acest personaj controversat, Gh.A. Lãzãrescu-Lãzuricã, prin acþiunile
sale va rãmâne în urmãtorii ani unul din liderii acestei minoritãþi, chiar dacã
popularitatea lui este oarecum redusã. El va atinge apogeul „carierei” sale în
anul 1938, dupã cum rezultã din raportul întocmit de Inspectoratul General de
Poliþie Craiova cãtre Direcþia Generalã a Poliþiei18. La 2 februarie 1938, Lãzuricã
ºi organizaþia lui, nou creatã, denumitã Asociaþia Cetãþeneascã a Romilor din
România, þine o întrunire în oraºul Craiova. Pe linia antievreiascã a guvernu-
lui Goga-Cuza aflat la putere, Lãzuricã ºi alþi oratori (Cristescu) adoptã în cu-
vântãrile lor o virulentã atitudine antisemitã, mutând vinovãþia pentru situaþia
social-economicã a þiganilor pe umerii minoritãþii evreieºti: ,,Pentru binele
nostru ºi al þãrii – afirma el – sã urmãm Partidul Naþional Creºtin, cãci prin el
putem izbuti. Nu este vorba de un partid invechit în rele, ci de un partid în
frunte cu Patriarhul Naþionalismului, d-l profesor A.C. Cuza, ºi cu poetul nea-
mului, d-l Octavian Goga. (...) Þara noastrã este ameninþatã de primejdie, cãci
strãinii ºi în special jidanii au nãpãstuit-o ºi au pus stãpânire pe tot ce avem
de preþ. Trebuie sã luptãm ca sã curãþãm cojocul românesc de pãduchele jidã-
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nesc. Pânã ºi Craiova este nãpãditã de jidani, cãci aproape 20% din populaþie
sunt evrei. Evreilor nu le convine ca poporul românesc sã fie unit, cãci ei
numai datoritã dezbinãrii trãiesc speculând neamurile. (...) Actul cel mai mare
fãcut de acest guvern a fost suprimarea gazetelor jidãneºti în 24 de ore. Dacã
noi suntem atât de sãraci în þarã bogatã, aceasta este datoritã în mare parte pre-
sei jidoveºti, care lucra numai pentru interesele jidovilor ºi jidoviºtilor”19.

În acelaºi timp, Uniunea Generalã a Romilor din România, sub conducerea
lui Gheorghe Niculescu, îºi consolideazã poziþia de lider între organizaþiile de
þigani. Având deja personalitate juridicã, deschide filiale în majoritatea zonelor
din þarã în urma a numeroase întruniri în anii 1934-1935, iar prin alegeri rela-
tiv democratice îºi constitue comitete de conducere locale. Tot în 1935, Uniunea
editeazã ziarul Glasul Romilor, a cãrui apariþie se întinde pe aproape ºase ani.
Deºi are câteva rezultate notabile în domeniul socio-cultural, Uniunea lui
Niculescu este supusã unor tentative de dizidenþã, datoritã lipsei de interes faþã
de organizaþiilor din provincie. Într-o notã telefonicã trimisã de Inspectoratul
Regional de Poliþie Cluj20 se arata cã la 2 februarie 1935 a avut loc la Sibiu o
întrunire a organizaþiilor de romi din judeþele Târnava Micã, Târnava Mare,
Fãgãraº ºi Sibiu. Scopul adunãrii a fost determinat de conflictul dintre organi-
zaþiile din Ardeal ºi comitetul de conducere de la Bucureºti: „Toþi vorbitorii au
protestat contra conducerii centrale din Bucureºti sub pretext cã se neglijeazã
interesele romilor din Ardeal. (...) Comitetul  [regional] va avea grijã sã þinã legã-
tura strânsã între romii din Ardeal, pentru ca uniþi sã se impunã faþã de Uniunea
Generalã din Bucureºti, care dupã cum spun ei cautã sã centralizeze toatã con-
ducerea în mâinile lor, neglijând în acelaºi timp interesele celor din Ardeal”. 

Din motive asemãnãtoare, organizaþia þiganilor din Oltenia se desprinde la
rândul ei de Uniunea lui Niculescu. Având la conducerea sa pe ziaristul Aurel
Manolescu-Dolj ºi sprijinul unor þigani bogaþi, printre care ºi Marin Simion – ce
se va autointitula Voievod de Oltenia –, aceastã organizaþie devine reprezentativã
pentru þiganii din zonã ºi are pentru câþiva ani chiar un ziar propriu, Timpul.

Aºadar, se poate afirma cã perioada interbelicã, ºi în special deceniul al
patrulea, este epoca miºcãrilor de emancipare a romilor. Aceste încercãri sunt
sintetizate în concluzia referatului întocmit de biroul de studii al Direcþiei Ge-
nerale a Poliþiei: „În substratul acestor încercãri de organizare, în lupta de su-
premaþie pe care au dat-o conducãtorii care s-au perindat la preºedinþia Uniu-
nii, incontestabil cã scopul Asociaþiei nu poate fi numai acela: reuniunea tutu-
ror þiganilor într-un singur mãnunchi; intenþia tinde ºi spre alte sfere: formarea
unei platforme politice ºi îndeplinirea anumitor scopuri materiale. Cu toate
acestea, fãcând abstracþie de aceste postulate, ideea este frumoasã ºi binevenitã,
fiindcã nu se poate concepe ca aceastã naþie, care a cutreierat ºi cutreierã þara
în lung ºi în lat de sute de ani sã nu fie la adãpostul nevoilor de azi ºi cerinþelor
de mâine printr-o organizare temeinicã ºi demnã de încredere” 21.

Sfârºitul democraþiei, prin instaurarea dictaturii de cãtre regele Carol al II-
lea ºi ascensiunea miºcãrii legionare în România, favorizeazã curentele ultra-
naþionaliste ºi xenofobe. Intoleranþa faþã de minoritãþi ºi în special faþã de evrei
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nu afecteazã în mod explicit pe þigani. Singura mãsurã luatã în timpul guver-
nului Tãtãrescu, la 22 decembrie 1939, referitoare la þiganii nomazi, este de in-
terzicere a „vagabondajului”, supunerea lor unui control sanitar, tãierea pãru-
lui ºi bãrbilor, dezinfecþie ºi deparazitare. 

Adevãrata dramã a þiganilor începe dupã venirea la putere a lui Ion Anto-
nescu. Guvernul sãu, legat de Germania nazistã prin tratate economice ºi mili-
tare, este hotãrât sã conducã þara cu mânã forte în vederea rãzboiului ce va urma. 

O primã mãsurã este solicitarea adresatã Institutului Central de Statisticã
de a efectua un recensãmânt general, în baza Decretului-Lege nr. 67 din 14 ian-
uarie 1941 22. Conducerea tehnicã a recensãmântului a fost încredinþatã lui Sa-
bin Manuilã, acelaºi care a condus ºi recensãmântul din 1930. Prin desemna-
rea în comisie a unui conducãtor politic al recensãmântului ºi a unor observa-
tori din Germania ºi Italia, se observã scopul  rasial ce trebuia urmat pe linia
doctrinei naziste, cât ºi aflarea potenþialului României în perspectiva intrãrii
în rãzboi. Importanþa care se acordã apartenenþei etnice ºi religioase, inclusiv
a pãrinþilor recenzatului la naºterea acestora, confirmã ideea sus menþionatã.
Prin Decretul de executare din 29 martie 1941, Antonescu fixeazã data recen-
sãmântului pentru 6 aprilie 1941.

Cu toate sumele mari alocate de guvern, propaganda ºi mediatizarea aces-
tei acþiuni,  practic recensãmântul nu fost dus la îndeplinire în ceea ce priveºte
populaþia de þigani, existând rezerve ºi asupra evreilor. Din datele prezentate
de prof. dr. F. Burgdörfer, invitat ca observator de guvernul român, ºi referatul
prezentat de Institutul Central de Statisticã Mareºalului Ion Antonescu la 7
septembrie 1942, nu existã nici un material, nici o cifrã, care sã fi fost obþinu-
tã la 6 aprilie 1941. Toate datele menþionate fac referire la recensãmântul po-
pulaþiei din 1930, iar cele care apar în dreptul anilor 1941 sau 1942 sunt de-
duse pe localitãþi în urma eliminãrii teritoriilor pierdute în 1940.

Pe de altã parte, Antonescu avea un prim plan ce prevedea deportarea tu-
turor þiganilor în bãlþile Ialomiþei ºi Brãilei, dupã asanarea acestora. Pânã când
aceastã operaþiune va fi posibilã, decide ca þiganii sã fie strânºi în câteva zone
din Bãrãgan, unde se „simte lipsa braþelor de muncã” 23. Mai exista un plan con-
form ordinului Preºedenþiei Consiliului de Miniºtri nr.70-S/1942 cãtre Minis-
terul Afacerilor Interne24, în care, cu excepþia þiganilor nomazi care trebuiau
deportaþi în totalitate, vor fi ridicaþi numai þiganii din Bucureºti, Piteºti, Plo-
ieºti ºi Buzãu. Dintre aceºtia din urmã se vor selecta meseriaºii de care statul
are nevoie iar restul vor fi transportaþi pe calea feratã pânã la porturile dunã-
rene Giurgiu ºi Olteniþa. În paralel, Marina trebuia sã organizeze transportul
lor pe apã pânã la Oceacov-Bug. Deºi a existat ideea transportului pe apã din
toate porturile dunãrene ºi a þiganilor nomazi, nu se ºtie din ce motive depla-
sarea cu ºlepurile nu a fost pusã în aplicare.

Între timp, România a intrat în rãzboi alãturi de Germania, în iunie 1941.
Rezultatele imediate ale acestei campanii duc la eliberarea Basarabiei ºi cuceri-
rea teritoriilor de peste Nistru. Teritoriile obþinute ºi în special Transnistria –
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care în urma unei înþelegeri va rãmâne pânã la sfârºitul rãzboiului în adminis-
trare româneascã –, îl fac pe Antonescu sã hotãrascã pentru þigani aceeaºi soartã
ca ºi a evreilor din Basarabia ºi Bucovina, deportaþi în toamna anului 1941.
Acest nou plan este declanºat în primãvara anului 1942 ºi prevede în prima
etapã deportarea þiganilor nomazi, iar în etapa a doua a þiganilor sedentari.

Astfel, la ordinul mareºalului Ion Antonescu, Ministerul Afacerilor Interne so-
licita Inspectoratului General al Jandarmeriei, la 17 mai 1942, o situaþie exactã a
þiganilor nomazi ºi stabili care prezentau un pericol pentru ordinea publicã25.
Pentru ca rezultatele acestui recensãmânt sã fie corecte, operaþiunea se va desfã-
ºura concomitent în toate localitãþile din þarã în ziua de 31 mai 1942, datã dupã
care þiganii respectivi au interdicþie de a pãrãsi judeþul în care au fost înregistraþi.
Graba cu care Antonescu doreºte rezolvarea acestei probleme decaleazã operaþiu-
nea pentru 25 mai 1942 ºi comunicarea rezultatelor pentru 31 mai acelaºi an.  

Deportarea þiganilor din categoria I „nomazi” se declanºeazã concomitent
cu recensãmântul jandarmeriei, printr-o serie de circulare transmise inspec-
toratelor teritoriale. Secretul operaþiunii este foarte important ºi prevede în
mod expres ca „nici ºatrele ºi nici jandarmii sã nu cunoascã scopul final”26. În
urma recenzãrii, Inspectoratul General al Jandarmeriei prezintã o primã situ-
aþie în care numãrul de þigani nomazi este de „8905 persoane, a 1143 de cãruþe
ºi 2710 animale”27.  În timp, cifrele arãtate se modificã permanent datoritã eva-
dãrilor ºi a includerii greºite a altor þigani în aceastã categorie. Planul prevede
deplasarea cãtre Transnistria pe trasee bine stabilite, cele mai scurte. Inspecto-
ratele Jandarmeriei au primit ordin sã preia, sã conducã ºi sã predea sub pazã
fiecare ºatrã care le traverseazã regiunea. „Operaþiunea se va face treptat, din
post în post, din legiune în legiune, sub pazã ºi dându-se posibilitatea þiganilor
în cauzã de a-ºi agonisi cele necesare hranei pe timpul deplasãrii”28. Rapoartele
nu consemneazã incidente petrecute pe parcursul acestei deplasãri, dar nici
sprijinul acordat acestor pribegi de vreo comunitate localã traversatã. Pe tot
parcursul lunii iunie, inspectoratele raporteazã situaþia deplasãrilor, deºi în le-
giunile din Basarabia se semnaleazã neconcordanþe privind numãrul de ºatre.
Acþiunea este grãbitã pentru a fi terminatã pânã la sfârºitul lunii iunie, „pen-
tru a le da posibilitatea de instalare pe timpul verii ºi de agonisire a mijloacelor
de trai pentru iarna viitoare”29, dar se prelungeºte pânã în august. Se poate
aprecia cã þiganii nomazi au fost avantajaþi faþã de valul care le-a urmat în
toamna aceluiaºi an. Ei au ajuns în teritoriu mai devreme, cu mijloace proprii
(cãruþe), nefiind limitaþi la bagajul strict personal, dar în special prin faptul cã
deþineau suficiente bijuterii ºi bani din aur ºi argint, iar procentul de supra-
vieþuire a fost substanþial mai ridicat faþã de al celorlalþi. ªi din interviurile
luate unor supravieþuitori reiese cã „cine a avut galbeni a trãit, cine nu, a
murit”30. În raportul secret no 43.074 din 9 octombrie 1942, Inspectoratul
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General al Jandarmeriei informeazã Ministerul Afacerilor Interne cã evacuarea
þiganilor nomazi s-a terminat la 15 august, reprezentând un total 11.441 de
persoane31.

Þiganii nenomazi (stabili), care formeazã categoria a II-a, recenzaþi la 25
mai 1942, sunt în numãr de 31.438, din care 12.497 sunt propuºi pentru depor-
tare în primul val. Aceste cifre – aºa cum se va constata – au fost inco-recte,
determinate de abuzuri, corupþie ºi înþelegeri greºite ale ordinelor din partea
aparatului administrativ.

Întocmirea tabelelor nominale cu persoanele care fac parte din aceastã cate-
gorie cade în sarcina poliþiilor locale ºi se vor centraliza la nivelul judeþelor,
urmând a fi înaintate Inspectoratului General al Jandarmeriei. Din aceste tabele
rezultã situaþia þiganilor sedentari, care se fac vinovaþi de diverse infracþiuni, nu
au mijloace de trai ºi locuinþã, fiind împãrþiþi în douã categorii: „nemobilizabili
ºi mobilizaþi sau mobilizabili”. Însã, aºa cum se va constata  mai târziu în cadrul
unor anchete, o parte din þigani, chiar infractori periculoºi, îºi cumpãrau ºterge-
rea de pe liste. În locul acestor persoane, poliþia localã ºi primãrile îºi plãtesc o
serie de poliþe sau îºi acoperã abuzurile prin introducerea altor familii de þigani,
chiar dacã acestea nu fac obiectul ordinului. Mai mult chiar, s-a lansat ideea de
cãtre autoritãþi cã în Transnistria, acolo unde vor fi „mutaþi”, vor avea condiþii
bune de viaþã ºi chiar s-a lansat o lozincã ce a devenit celebrã: ,,La Transnistria
frumoasã, sã vã dãm pãmânt ºi casã”32.

Din aceastã cauzã, multe familii care aveau legãturi de rudenie cu cei din
tabele au cerut de bunã voie sã-ºi însoþeascã rudele, chiar dacã prin faptul cã
aveau un membru de familie mobilizat, erau scutiþi pentru moment de evacu-
are. Unul din puþinele cazuri de omenie reiese dintr-un procesul verbal al con-
ducerii Legiunii de Jandarmi Timiº-Torontal33. Deºi aceastã Legiune avea înreg-
istraþi peste 6500 de þigani, din care aproape 600 erau încadrabili în categoria
I, locotenent colonelul Ioan Braia ºi maiorul Peºchir Ioan au fãcut tot posibilul
pentru a evacua numai 78 de persoane, cãutând argumente pentru a justifica
numãrul foarte mic de þigani deportaþi. Au mai existat câteva proteste ale unor
comunitãþi rurale de a împiedica deportãri individuale, deoarece prin aceastã
mãsurã ar fi fost lipsite de singurul meseriaº (fierar, de pildã) al localitãþii. Au
mai existat câteva întreprinderi care, de frica pierderii unor muncitori califi-
caþi, cer autoritãþilor anumite derogãri. Existã o solicitare a C.F.R.-ului pentru
a salva de la evacuare 150 de þigani concentraþi la muncã ºi indispensabili,
prin meseria lor, unitãþilor din Bucureºti.

Campania de deportare a þiganilor din categoria a II-a nemobilizabili începe
în luna august 1942, printr-o serie de circulare ale Inspectoratul General al Jan-
darmeriei cu privire la planul operaþiunii. Evacuarea se va face cu un numãr
cu nouã trenuri (E.3-E.11), care vor transporta þiganii spre Transnistria în pe-
rioada 12-16 septembrie 194234. Pentru buna desfãºurare a acþiunii, ordinul cir-
cular no. 40.700 din 1 septembrie 1942 prevede cã þiganii din aceste categorie
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au dreptul sã îºi aducã doar bagajul personal, restul bunurilor mobile ºi imo-
bile se vor inventaria de autoritãþile locale, care le vor preda prin proces-ver-
bal Centrului Naþional de Românizare35. Hrana deportaþilor ºi a jandarmilor
din paza trenului va fi asiguratã de Subsecretariatul de Stat al Aprovizionãrii.
În funcþie de lungimea traseului, pentru þigani se asigura câte o pâine de per-
soanã pe zi, timp de trei, patru sau cinci zile. Conform graficului, aceste
trenuri trebuiau sã ajungã în maxim douã zile în gara Tighina, de unde vor fi
numãraþi ºi preluaþi de jandarmii Inspectoratului din Transnistria pânã în gara
Grigoreºti. Fiecare tren era însoþit, pentru pazã, de un ofiþer, un subofiþer ºi un
numãr de jandarmi, în funcþie de numãrul vagoanelor din garniturã.

Din cauza unor dereglãri ale traficului pe calea feratã ºi indolenþei manifes-
tate de personalul desemnat sã asigure buna desfãºurare a operaþiunii, unele
garnituri au avut întârzieri mari ºi din acest motiv hrana primitã la îmbarcare
s-a dovedit insuficientã36. Mai mult, nici unul din ordinele care au stabilit pla-
nul de evacuare nu specifica deloc cum se va face aprovizionarea cu apã po-
tabilã. Este cea mai gravã eroare a acestui plan din punct de vedere organiza-
toric. Din mãrturiile supravieþuitorilor rezultã cã majoritatea au suferit de sete,
alimentarea cu apã ºi necesitãþile fiziologice rãmânând la latitudinea ºi omenia
însoþitorilor de tren. Din informarea Inspectoratul General al Jandarmeriei re-
zultã cã pânã la 9 octombrie 1942 au fost deportaþi un numãr de 13.176 de
þiganii stabili nemobilizabili37. 

Deportarea þiganilor a ajuns la cunoºtinþa opiniei publice pe tot parcursul
anului 1942. Din pãcate, în foarte puþine cazuri s-au semnalat proteste ale unor
instituþii sau persoane publice. Chiar ºi protestul redactat la Bucureºti de
Constantin I.C. Brãtianu, lider liberal, la 16 septembrie 194238, ºi trimis mare-
ºalului Ion Antonescu, rãmâne sub rezerva discriminãrii religioase. Formula-
rea din text – ,,ei sunt ortodocºi ca ºi românii” – lasã loc de interpretare partiza-
nã în favoarea Bisericii Ortodoxe, deºi avea cunoºtinþã de faptul cã un procent
însemnat de români ºi de þigani aparþin ºi altor confesiuni. 

Nu are importanþã cât de bine a fost întocmit planul de evacuare, dar pu-
nerea lui în aplicare prin evenimentele consemnate dau impresia, mult vehi-
culatã ulterior, cã aceastã operaþiune a fost una de exterminare. Aici se ridicã
un semn de întrebare. Mareºalul Antonescu a fost lipsit de sprijinul subordo-
naþilor? Exterminarea þiganilor s-a datorat numai neglijenþei ºi nesubordonãrii
celor ce aveau de dus la îndeplinire acþiunea Transnistria? În acelaºi timp so-
sesc pe adresa Mareºalului sau a Preºedenþiei Consiliului de Miniºtri o serie de
memorii din partea deportaþilor ºi a celor rãmaºi acasã, în care se semnaleazã
abuzurile comise la întocmirea listelor ºi se solicita repatrierea. O altã serie de
memorii, numeroase dupã cum rezultã din raportul din 23 octombrie 194239,
provin de la ostaºii þigani aflaþi pe front sau concentraþi, din care rezultã cã
abuzurile semnalate de aceºtia sunt întemeiate. 

638

35 Arh. SRI, fond P. 9721, vol. 2, f.180.
36 Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 126/1942, f. 213-214
37 Ibidem, f.204-205 (doc. 233).
38 Documents Concerning the Fate of Romanian Jewry During the Holocaust, IV,  ed. J.

Ancel, Jerusalem, 1982, p.225.
39 Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 43/1943, f. 203-204 (doc.253).



Aºadar, autoritãþile centrale erau în cunoºtinþã de cauzã de condiþiile de
viaþã ale þiganilor în Transnistria. Pe de altã parte, Poliþia de Siguranþã trimite
agentul 29 care în intervalul 19 noiembrie-4 decembrie are misiunea de a
raporta situaþia generalã a judeþului Oceacov40.  Acesta aratã condiþiile în care
trãiesc þiganii, lipsa  unor  minime condiþii de trai, în special lipsa combusti-
bilului necesar preparãrii hranei ºi încãlzitului. Din cauza pericolului ca toþi
þiganii sã moarã în perioada iernii ce va urma, agentul poliþiei aratã cã prefec-
tul împreunã cu legiunea de jandarmi au luat mãsuri ca aceºtia sã fie mutaþi în
jumãtate din casele de ucrainieni, urmând ca cei ce îºi eliberau locuinþele sã
fie comasaþi la consãtenii lor. Din cauza condiþiilor mizere ºi a hranei insufi-
ciente, se aratã în raport, majoritatea suferã de foame, de diverse boli, lipsa
hainelor, a medicamentelor, zilnic murind aproximativ 10-15 persoane. Numai
la fermele Alexandrudar au decedat în douã luni peste 300 de þigani ºi acest
lucru se întâmpla înaintea izbucnirii epidemiei de tifos. În aceste condiþii, au-
torul aratã creºterea alarmantã a furturilor comise de þigani în dauna localnici-
lor, existând riscul izbucnirii unor conflicte interetnice. Autorul raportului
conchide cã dacã nu se vor întreprinde mãsuri urgente, majoritatea vor muri
în cursul iernii ce urmeazã.                         

În urma acestui raport, guvernatorul Alexianu, probabil interpelat de Mi-
nisterul de Interne, rãspunde printr-o notã care încearcã sã acopere tragedia
din Transnistria 41, deºi existau numeroase semnale despre adevãrata stare a
lucrurilor: „Toþi au fost cazaþi în case bune ºi li se dã hranã suficientã. S-a con-
statat însã cã toatã hrana ce li se dã pe mai multe zile o consumau odatã ºi apoi
rãbdau. Pentru normalizare, s-a luat mãsura în prezent a li se da hranã zilnic”.

Cu toate ,,condiþiile bune de cazare ºi de masã” sus menþionate de raportul
lui Alexianu, starea þiganilor se înrãutãþeºte continuu. Mãrturiile orale culese
de la supravieþuitori au adus, dacã mai era nevoie, noi date despre tratamen-
tul inuman ºi suferinþele care îi marcheazã ºi în prezent. Aceºtia ar putea fi
acuzaþi de subiectivism dacã rapoartele oficiale existente nu ar confirma
declaraþiile lor. 

În urma abuzurilor semnalate, cele trei comisii aflate în Transnistria încep
sã întocmeascã tabele cu þiganii care susþin cã nu se încadrau în  categoria de
„evacuabili”. Peste 2000 de persoane cer sã fie repatriate, dar nu sunt aprobate
mai mult de 500 de cereri. Aceasta era singura cale legalã pentru þigani de a se
putea întoarce acasã. Caracteristic însã firii lor ºi determinaþi de situaþia ºi
tratamentul la care sunt supuºi, mulþi dintre ei încearcã sã revinã în þarã prin
diverse mijloace. Încã din primele zile de la sosire se semnaleazã dispariþii din
locurile unde au fost aºezaþi ºi apar rapoarte ale legiunilor de jandarmi dintre
Nistru ºi Prut cu privire la arestarea unor fugari. O parte dintre fugari reuºesc
sã ajungã în localitãþile lor ºi povestesc celor rãmaºi în þarã despre condiþiile
din Transnistria, fapt ce atrage nemulþumirea rudelor. Procesul-verbal întocmit
la 2 ianuarie 194342 consemneazã declaraþia unei fugare, în faþa sergentului
major Iova Boru, de la postul de jandarmi Cavaran (Legiunea Turnu Severin):
,,Declar cã în Transnistria stãteam foarte mulþi la un loc prin grajduri ºi nu se
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dãdea de mâncare decât foarte puþin, încât zilnic mureau câte 8-10 indivizi.
Noi poate am fi plecat mai demult de acolo, fiindcã nimeni nu avea grija noas-
trã, dar am aºteptat sã vinã Crãciunul, deoarece ºtiam cã va fi trenul gratis ºi
mai uºor putem veni”.

Ministerul Afacerilor Interne încearcã sã reglementeze situaþia fugarilor ºi
ordonã tuturor Legiunilor de Jandarmi sã depisteze fugarii imediat ºi sã îi re-
trimitã în Transnistria. Cu aceastã ocazie se comit noi abuzuri ºi sunt trimise
ºi alte categorii de þigani, cu justificarea cã aceºtia erau pe liste, dar s-au sus-
tras de la deportare. Au existat ºi cazuri în care lipsa de omenie a autoritãþilor
este evidentã. Inspectoratul Regional de Poliþie Galaþi solicita Direcþiei Gene-
rale din Capitalã sã aprobe evacuarea a doi minori de 10 ºi 12 ani: ,,În urma
investigaþiilor fãcute de cãtre organele Chesturii Poliþiei Galaþi s-au identificat
þiganii Nicu Sultan, în etate de 12, ºi Mitriþa Sultan, în etate de 10 ani, fiii natu-
rali ai Anchei Sultan, care a fost evacuatã în Transnistria. Susnumiþii þigani n-
au putut fi evacuaþi în Transnistria odatã cu mama lor, deoarece în acel timp
vagabondau ºi nu au fost gãsiþi. Fiind daþi în urmãrire au fost identificaþi în
ziua de 12 noiembrie 1942”43.

Mai grav este cã ajung în þarã fugarii plecaþi din Transnistria dupã de-
clanºarea epidemiei de tifos exantematic. În mai multe localitãþi, Ministerul
Sãnãtãþii ºi Ocrotirii Sociale semnaleazã zeci de asemenea cazuri. În urma
acestei informãri, Inspectoratul General al Jandarmeriei emite un ordin circu-
lar la 24 ianuarie 1943 44, prin care se sisteazã orice aprobare de repatriere, iar
pentru cei care au deja asemenea autorizaþii se interzice revenirea în þarãpânã
la 1 mai 1943. Dacã cei cu aprobãri sunt opriþi pentru o perioadã de timp sã se
întoarcã în þarã, fugarii, individual sau în grupuri, gãsesc tot felul de soluþii,
forþaþi de situaþia în care se aflau. Se ascund prin trenuri de marfã ºi în tot felul
de vehicule de rãzboi care sunt aduse în þarã pentru reparaþii. 

Pe tot parcursul anului 1943 se raporteazã un mare numãr de fugari din
Transnistria, cu toate mãsurile represive luate de autoritãþi. Într-un raport
secret din 9 decembrie 1943, Inspectoratul de Jandarmi Balta propune o serie
de mãsuri pentru a putea þine sub control pe þiganii deportaþi45. Se aratã cã în
Legiunile Balta ºi Golta se gãsesc peste 9000 de persoane evacuate (este vorba
de þigani nomazi) repartizate în ºase comune. Din cauza numãrului mare de
persoane ce se gãsesc în fiecare localitate, jandarmii nu pot supraveghea ºi opri
tentativele de evadare. Deºi în Legiunea Golta s-a înfiinþat un lagãr de interna-
re a fugarilor, capacitatea acestuia (600 de locuri) nu putea face faþã numãru-
lui de peste douã mii de þiganii fugiþi, prinºi de aceastã Legiune sau alta din
þarã. În consecinþã, Legiunea propune câteva mãsuri pentru a exista un control
mai bun: ,,Repartizarea þiganilor sã se facã în toate judeþele, pentru a-ºi asigu-
ra plasarea lor la lucru ºi controlul lor pe teren. Plasarea lor sã se facã în cele
mai depãrtate judeþe faþã de Nistru ºi în comune depãrtate de cãile de comu-
nicaþie importante, în special cale feratã. Preturile ºi prefecturile sã le dea efec-
tiv de lucru, locuinþe ºi îmbrãcãminte cât de sumarã, pentru a-i lega cât de
puþin ca existenþã zilnicã de domiciliul fixat. Serviciul de legãturã din Bucu-
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reºti al Guvernãmântului sã elibereze autorizaþii de cãlãtorie în Transnistria pe
bazã de aviz al organului poliþienesc de origine ºi nr. Biroului Populaþiei,
ambele prevãzute precis în autorizaþia de cãlãtorie, pentru fiecare persoanã tre-
cutã nominal. De asemenea, sã indice localitatea unde merge, indicaþia Trans-
nistria fiind fãrã posibilitate de control. Lagãrele de represalii nu sunt recoman-
dabile, cerând pazã ºi hranã fãrã muncã, pentru cã nu numai nu s-au procurat
maºini ºi scule când erau, dar cu atât mai mult nu se vor putea procura în con-
diþiile actuale. Deosebit, asemenea lagãre de represalii vor funcþiona în condiþii
de igienã atât de reduse încât nu va fi un pericol pentru þigani, ci în primul rând
un pericol public de tifos exantematic pentru populaþia ºi organele de pazã. Fã-
rã rezolvarea condiþiilor de existenþã, afluirea lor individualã sau în corpore nu
va putea fi opritã, iar prinderea fugarilor în raza inspectoratului sau mai departe
cãtre þarã nu va putea fi opritã, orice mãsuri poliþieneºti s-ar lua, chiar dacã tot
efectivul inspectoratului s-ar ocupa numai cu aceastã misiune”.

Prin aceste mãsuri propuse se constatã cã situaþia scãpase de sub control.
Deja din vara anului 1943 autoritãþile realizeazã cã planul deportãrii þiganilor
a eºuat. Chiar situaþia de pe frontul de est obliga o serie de personaje implicate
în aceste operaþiuni sã-ºi reconsidere poziþia. Cu surprindere se constatã o
schimbare de atitudine chiar la nivelul conduceri statului ºi al guvernului.
Dupã patru ani de prigonire a lor, la 13 aprilie 1944, Ministerul Afacerilor In-
terne transmite hotãrârea mareºalului Antonescu, ,,prin care ordonã a se ur-
mãri executarea de cãtre proprietarii de moºii a obligaþiei de a construi locu-
inþe þiganilor lucrãtori pe moºiile lor ºi acolo unde se va constata cã nu se res-
pectã aceastã obligaþiune, þiganii sã fie ridicaþi ºi aºezaþi pe moºiile altor pro-
prietari care ºi-ar lua angajamentul de a le construi locuinþe” 46. Aceastã schim-
bare de atitudine vine prea târziu, iar singura mãsurã mai  deosebitã care se ia
de cãtre autoritãþi este un ordin prin care se cere tuturor localitãþilor din þarãde
a centraliza ºi trimite la Ministerul Afacerilor Interne tabelele de þigani care s-au
întors din Transnistria. 

Dupã terminarea rãzboiului, autoritãþile nou instalate sunt preocupate mai
mult de preluarea totalã a puterii, timp în care þiganii se bucurã de o anume
toleranþã pentru câþiva ani. Comuniºtii, odatã instalaþi la putere, coopteazã în
rândurile lor un numãr de þigani ºtiutori de carte, care sunt numiþi în diverse
funcþii (primãrie, miliþie), în încercarea lor de a înlocui funcþionarii vechiului
regim. Totodatã, þiganii sunt excluºi din categoria minoritãþilor; nefiind men-
þionaþi nici în legea minoritãþilor naþionale, nici în cea a învãþãmântului. Ter-
menii folosiþi ocazional pentru aceºtia sunt de grup social subdezvoltat, masã
minoritarã, minoritate socialã, dar niciodatã minoritate etnicã.

Dupã câþiva ani, în primãvara lui 1948, apare prima mãsurã de mare gravi-
tate pentru o þarã în timp de pace, care afecteazã aceastã minoritate ºi priveºte
direct pe þiganii nomazi. Ordinul circular care se transmite Inspectoratelor de
Jandarmi reglementeazã drastic libertatea acestora47. Ordinul se va pune în
practicã pe data de 12 mai 1948, când vor fi recenzaþi toþi þiganii nomazi exis-
tenþi în acea zi, în fiecare localitate, ºi li se vor întocmi ºi elibera acte, cu
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privire la toþi membrii ºatrei (identificare, vârstã, meserie, bunuri materiale ºi
de valoare). În acelaºi timp, se stabilesc norme pentru posturile de jandarmi de
a nota sosirea ºi plecarea ºatrelor de nomazi în localitatea lor. Mai mult, jan-
darmii sunt împuterniciþi în baza articolul 109 din Regulamentul Jandarmeriei
sã verifice averea ºatrei, reþinerea actelor pe timpul staþionãrii, verificarea lor
pe de timp de noapte etc. Acest ordin, de influenþã sovieticã, îi pune pe þiganii
nomazi în postura de duºmani de clasã. În statul totalitar, fiecare persoanã tre-
buia þinutã într-o strictã evidenþã. Pentru noile autoritãþi, þigan nomad înseam-
nã om liber, iar libertatea este o noþiune ce se aflã în contradicþie cu dictatura
proletarã. De aceea, conducerea de partid a trasat sarcini administraþiilor loca-
le pentru a oferi case ºi locuri de muncã þiganilor.

Deoarece în primele decenii ale României comuniste nu a existat o politicã
referitoare la aceastã minoritate, documentele rãmase în arhive sunt puþin
numeroase ºi este destul de greu de demonstrat problemele istoriei lor postbe-
lice. O serie de acte normative, care aparent vizau întreaga populaþie, au afec-
tat în special pe þigani. 

În acest mod, statul a luat o serie de mãsuri succesive, privitoare la obiectele
de tezaur ºi metalele preþioase. Deºi sub incidenþa acestor legi au suferit, prin
confiscare ºi condamnare, diverºi cetãþeni indiferent de statutul lor social, cel
mai mult au fost implicaþi þiganii. Autoritãþile aveau cunoºtinþã de faptul cã
aceºtia deþineau, în special nomazii, cantitãþi însemnate de metale preþioase.
Este evident cã nimeni nu a dat de bunãvoie acest aur cãtre stat ºi aºa cum se
cunoaºte din numeroase mãrturii, miliþia ºi alte organe de anchetã au torturat
mii de þigani pentru a afla locul unde au ascuns aceste valori.

De asemenea, datoritã situaþiei economice din primii ani de dupã rãzboi,
mulþi þigani se fac vinovaþi, în cadrul unei legislaþii generale, de speculã, furt,
înºelãciune, având un procent dublu faþã de media pe þarã a delicvenþilor de
drept comun, ºi asta în special datoritã nivelului de trai scãzut ºi al lipsei de
educaþie.

În anii ‘50, statul comunist pune în practicã unul din planurile lui Anto-
nescu ºi mutã forþat câteva mii de familii de þigani de la periferia unor aºezãri
urbane în diverse sate din Bãrãgan. Aceastã soluþie, cu scopul de a curãþi mari-
le oraºe, se poate cataloga ca o epurare etnicã, pentru cã nu aduce nici o îm-
bunãtãþire nivelului de viaþã al acestei minoritãþi. Rezultatele sunt nesatis-
fãcãtoare, aºa cum consemneazã ºi o serie de note informative ale organelor de
partid locale, mulþi dintre ei reîntorcându-se în locurile iniþiale chiar cu riscul
de a fi condamnaþi.

Neavând  calificare, cei de la oraº sunt nevoiþi sã accepte diverse munci,
mai puþin în industrie, la colectarea materialelor refolosibile ºi la administraþia
locativã (salubritate, construcþii), cu avantajul de a obþine locuinþe proprietate
de stat. Se creeazã astfel o serie de progrese vizibile în viaþa lor sub aspectul
igienei, al educaþiei pentru copii ºi în special prin autoasimilarea în cadrul
populaþiei majoritare.

Cei ce locuiesc în mediul rural cunosc de asemenea o îmbunãtãþire a vieþii,
gãsind ocupaþii sezoniere, lucrând ca zilieri în cadrul întreprinderilor agricole
de stat sau a C.A.P.- urilor. Prin programul naþional de învãþãmânt, copiii lor
sunt nevoiþi sã meargã la ºcoalã, cel puþin ciclul primar, micºorând mult pro-
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centul de analfabeþi al acestei minoritãþi. O serie de programe de sãnãtate pro-
movate odatã cu apariþia pe scarã largã a vaccinurilor vizeazã ºi aceastã mino-
ritate, cu efecte vizibile în creºterea duratei medii de viaþã. În condiþiile arã -
tate, coroborate cu politica ceauºistã privind natalitatea, þiganii ating un spor
demografic fãrã precedent, care se cifreazã la sfârºitul anilor ‘90 la peste 4%
din populaþia României. Aceastã creºtere este interpretatã negativ de populaþia
majoritarã, þiganii confruntându-se cu o intoleranþã pasivã mai ales când comit
o serie de furturi sau când cei cu o situaþie materialã peste standardul obiºnuit
vor sã epateze în faþa locuitorilor.

În concluzie, aceastã minoritate etnicã care trãieºte în România de mai bine
de 700 de ani, face parte din populaþia acestei þãri, existã ºi reprezintã un procent
demn de luat în seamã în special de cãtre guvernanþi. Acþiunile ce vizeazã eman-
ciparea ºi integrarea lor trebuie sã plece din interiorul acestei etnii, dar ºi cu un
sprijin masiv din partea autoritãþilor, în special prin descurajarea intoleranþei.

Varga Andrea
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Þigani nomazi în zona Braºovului
(foto: Adler Arthur, 1910; Budapesta, Muzeul Etnografic, nr. 11060)

Þigani nomazi în zona Braºovului
(foto: Adler Arthur, 1910; Budapesta, Muzeul Etnografic, nr. 11063)
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Taraf de þigani din Leghia, jud. Cluj
(foto: Jankó János, 1900; Budapesta, Muzeul Etnografic, nr. 1913)

Gh. Niculescu printre þiganii din cartierul Gherase, Bucureºti
(1939; apud G. Podra, Contibuþiuni la istoricul þiganilor din România , fig. 8)
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234, 243, 251, 257, 324, 330, 332, 416, 432, 469,
473-476, 480, 481, 505, 562
Cãldãrar, Trifu – 561
Cãldãraru, Const. – 209, 233
Cãldãraru, Maria – 506
Cãldãraru, Nicolae – 506
Cãldãraº Cristea – 202
Cãldãraº, Ioan – 202, 204
Cãldãraº, Iosif (zis Lici) – 444
Cãlin, Constantin – 226
Cãlin, Ion – 502
Cãlin, N. – 125
Cãlinescu – 115
Cãmeºoiu, Adela V. – 567
Cãnãnãu, Costache – 478
Cãpuºan – 130
Cãrãmidari (jud. Vâlcea) – 251
Cãrpineºti (jud. Buzãu) – 251
Cãscioarele (jud. Vlaºca) – 251
Cãºeiu (jud. Someº) – 252
Cãvãran (Severin) – 534, 535
Câmpeanu, Elena N. – 532
Câmpianu, Emilia N. – 532
Câmpianu, Genoveva N. – 532
Câmpianu, Grigore 532
Câmpianu, Ion N. – 532
Câmpianu, Maria N. – 532
Câmpianu, Nicolae – 532
Câmpianu, Nicoliþa N. – 532
Câmpulung (Bucovina) – 167, 319
Câmpulung Muscel – 324, 329, 432, 442
Câmpurelu (Jud. Ilfov) – 250
Cârãaci, Maria Ghizela – 444
Cârpaci, Ana – 24, 534, 535
Cârpaci, Anton (zis Toni) – 204
Cârpaci, Elena – 534, 535
Cârpaci, Nicolae – 535
Cârpaci, Petru – 204
Cârpaci, ªtefan (zis Ciorca) – 204
Cârpaci, Traian – 211
Cârpaci, Trifu – 211
Cârpaci, Vasile 204
Cârtojani (jud. Vlaºca) – 251
Ceacova (jud. Timiº-Torontal) – 251
Ceauºescu, N. – 594
Ceauºescu, preot – 224
Cehoslovacia – 168, 622
Cenade (jud. Târnava Micã) – 252
Cenadul Mare (jud. Timiº-Torontal) – 251
Cengeri, Anton – 170
Cengeri, Géza – 170
Cengeri, Iosif – 170
Cercel, Vasile – 257
Cernãuþi – 31, 38, 53, 54, 60, 164, 167, 177, 215,
278-281, 285, 292, 294, 304, 319, 329, 525, 554

Cerneateaz (jud. Timiº-Torontal) – 251
Cernovodeanu, Paul – 11
Certovata (Transnistria) – 511
Cetatea Albã – 251, 319, 428, 544
Chasles, Philarete – 9
Checia (jud. Timiº-Torontal) – 251
Chelcea, Ion – 7, 10, 98, 628
Cheud (jud. Sãlaj) – 252
Cheveraº (jud. Timiº-Torontal) – 251
Chifa, preot – 174
Chilia Nouã – 319, 428, 460
Chintãu, pârâul – 256
Chirileu (jud. Târnava Micã) – 252
Chirilovici, C.D.  lt. colonel – 291
Chiriþã, Ion – 482
Chiriþã, Marin Florea – 482
Chiroiu, Costea – 555
Chiºinãu – 36, 37, 41, 45, 59, 60, 63, 67, 278,
281-285, 287, 289, 291-294, 299, 304, 311,  319,
322, 324, 332, 428, 430, 460, 506, 507
Chiºineu-Criº (jud. Arad) – 251
Chitila – 45, 67
Christescu, N.D. – 258
Cic, Ioan – 561
Cicanici, Olga – 12
Ciclova-Montanã (jud. Caraº) – 215, 251
Cilobaºi (Jud. Ilfov) – 250
Cincan, Ioan – 196
Cincul Mare (jud. Fãgãraº) – 252
Cioara (jud. Alba) – 251
Ciobanu, Constantin – 239
Ciobanu, Gheorghe D. – 136, 167, 229, 526
Ciobucã, Carol – 219
Ciocan, Marin – 502
Ciocan, Petre – 502
Ciocãneºti (Jud. Ilfov) – 250
Ciolacu – 595
Ciolan, Ion – 531
Ciopea (jud. Hunedoara) – 47, 69, 561
Cioran – 155
Ciplitore, Ion – 502
Ciubotariu, Constantin – 226
Ciuca, M., dr. lt.col. – 537
Ciucã, M.-D. – 19, 277
Ciucea (jud. Cluj) – 506
Ciuciulan, P. – 187
Ciulescu, A., locotenent – 434
Ciumbrud (jud. Alba) – 251
Ciumeghiu (jud. Bihor) – 251
Ciumeºti (jud. Sãlaj) – 252
Ciuncus, Adam – 136
Ciurar, Gheorghe – 506
Ciurar, Nicolae – 506
Ciurar, Trifu – 575
Ciurariu, Ioan (zis Burenci) – 444
Ciurariu, Ioan (zis Luca) – 204
Ciurariu, Maria (Bircuþa) – 534, 535
Ciurariu, Nicolae – 211
Ciurariu, Romulus – 535
Ciurariu, ªtefan (zis Marmelade) – 211
Ciurãscu, M. – 183
Clipa, Arcadie, ºef poliþie – 290, 420
Cluj – 26-28, 30-36, 49, 50, 52-58, 75-78, 85-93,
129-131, 133, 135-137, 155, 158, 160, 169, 170,
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173, 176-181, 191-198, 201, 205, 210, 213, 214,
218-221, 226-228, 241, 246, 256, 265, 267, 271,
412, 629, 630, 632, 634, 636
Cluj-Irizii (jud. Cluj) – 251
Cluj-Mãnãºtur (jud. Cluj) – 251, 318, 323, 324, 331
Cluj-Turda (judeþ) – 228, 570, 571, 577, 579
Coconu, Teodor – 482
Cocoº, Nae – 140, 145
Codlea (jud. Braºov) – 251
Codrea, Petre C. – 503, 504
Codrescu, Th. – 12
Cojocna, judeþ – 27, 78, 84, 251
Cojva (jud. Mureº) – 252
Colceag (jud. Prahova) – 251
Colentina – 15
Coltãu (jud. Satu Mare) – 251
Comlãuº (jud. Arad) – 251
Condrea, Constantin – 226
Constantin, Bazil – 169
Constantin, Gheorghe Gh. – 119, 532
Constantin, Grigore – 551
Constantin, Ion – 637
Constantin, Miþa M. – 416
Constantinescu, Al. – 132
Constantinescu, B. – 10
Constantinescu, Dorina – 124
Constantinescu, Florica – 101, 107, 110, 112,
186, 187
Constantinescu, Ioan Gh. – 139, 140, 145, 147,
149, 207, 253
Constantinescu, N. – 140, 145
Constantinescu, Nae – 190
Constantinescu, O. – 258
Constantinescu, preot – 485, 486
Constantinescu, Scipio – 257
Constantiniu, Gh. – 600
Constanþa – 37, 40, 41, 43, 45, 60, 62, 65, 67, 257,
272, 278, 289, 292, 304, 322, 323, 324, 330, 416,
430, 432, 460, 468, 471, 500, 505, 547, 543, 623
Constanþa (judeþ) – 317, 324, 332
Copalnic  (jud. Satu Mare) – 251
Copãlãu (jud.Botoºani) – 568
Copºa Micã – 331
Corabia – 28, 57, 233, 251
Corbasca (jud.Tecuci) – 251
Corbii Mari (jud.Vlaºca) – 251
Corneºti (jud.Târnava Micã) – 252
Corneºti (jud.Turda) – 252
Corni (jud.Botoºani) – 290
Cornova (jud.Orhei) – 558
Coroi – 485
Corunca (jud.Mureº) – 252
Cosma, Matei, inspector poliþie – 301, 433
Cosma, Viorel – 14
Cosmeºti (jud.Tecuci) – 251
Costache, Gh. N. – 125
Costache, Ioan – 125, 168
Costache, Nicolae – 118, 123, 229
Costãu (jud.Hunedoara) – 252
Costea, Francisc – 176
Costea, Petre, plut. – 491, 492
Costea, Rudolf – 176
Costescu – 136, 205
Costeºti (jud. Buzãu) – 251
Costeºti (jud.Suceava) – 264

Costeºti (jud.Argeº) – 95, 184
Costiniu, D. – 245, 141, 253
Coºãuþi – 282
Coºula (jud. Botoºani) – 292
Covaliovca (Transnistria) – 23, 45, 68, 511, 512,
520, 523, 527-530
Covãºinþ (jud. Arad) – 252
Covurului (judeþ) – 284, 289, 317, 323, 324, 562,
563
Cozia – 95, 184
Cozma, M., inspector poliþie – 494
Craidorolþ (jud. Satu Mare) – 251
Crainimãt (jud. Nãsãud) – 252
Craiova – 10, 17, 28, 32, 34, 35, 38, 40-43, 46, 48,
50, 54, 56-58, 60, 63, 65, 66, 68-70, 99, 100, 113,
134, 150, 156, 161, 166, 183, 194, 198, 199, 207,
216, 223, 224, 228, 232, 237, 238, 240, 242-244,
251, 278, 281, 292, 293, 300, 304, 317, 324, 329,
331, 426, 434, 443, 455-457, 462-464, 473, 474,
479, 480, 482, 483, 512, 532, 551, 585, 626, 634
Craioveanu, Gheorghe, lt.col. – 577
Crasna, mãnãstirei (Vâlcea) – 99
Crasnenki (Transnistria) – 536
Crãciunescu, Aurel – 118
Crãciunescu, Constantin – 229
Crãciunescu, Dumitru – 199
Crãieºti (jud. Târnava Micã) – 252
Creangã, Gh.V. – 118, 123, 125, 167
Creangã, Mihail Gh. – 123
Creþeanu, Radu – 555
Creþu, Ion – 469
Creþu, Moisã – 226
Creþu, ªtefan – 167
Creþu, Vasile – 469
Creþul, Constantin – 208
Cribav (jud. Braºov) – 251
Cricãu (jud. Alba) – 251
Crimeea – 46, 68, 533
Cristache, Radu – 119, 125, 168
Cristea, Duþã – 224
Cristea, Miron, patriarh – 16, 102, 112, 118, 139,
147, 164, 187, 207, 229, 245
Cristescu, I. – 187
Cristescu, Nae – 243, 244, 633
Criºana-Maramureº – 147, 296
Criþ (jud. Târnava Mare) – 252
Criuleni – 282
Crivoi Balca (jud. Oceakov) – 547
Croaþia – 84
Crocmaz – 37, 60, 291
Crowe, David – 13
Csengeri, István  – 265, 266, 268-270
Csengeri, János – 266, 268-270
Csenki, Sándor – 11
Cucinã, Ion – 596
Cucu, Eleonora – 479
Cujmiru (jud. Mehedinþi) – 251
Cuncz (jud. Timiº-Torontal) – 251
Cuptor, I., Inspector poliþie – 447
Curcani (Jud. Ilfov) – 250
Curtici (jud. Arad) – 251
Curtuiuºani (jud. Sãlaj) – 252
Cuºteriþa (jud. Sibiu) – 548
Cuza, Alexandru Ioan – 179, 180, 222, 235, 237,
243, 244, 596, 633
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Dabija, Vasile, plutonier – 558
Dallin, Al. – 273
Dâmboviþa – 607
Dâmboviþa (judeþ) – 167, 251, 318, 323, 324, 329,
442, 449, 472, 543, 554, 555
Damian, T. – 505
Dan, Dimitrie – 10
Dandóczi, Rózália – 571
Daneº (jud. Târnava Mare) – 252
Danielescu, C. – 12
Danilov, Isachi – 558
Danjou, jurnalist – 
Darie, Maria D. – 567
David, Aurelian, colonel – 584
Davidescu, colonel – 276
Davila, Ventura – 141, 245
Dãeºti (jud. Vâlcea) – 506
Dãmieneºti (jud.Roman) – 47, 70, 567
Dãndescu, M. – 487, 488
Dãndescu, Neculai – 486
Dãngeni (jud. Botoºani) – 290
Dãnulescu, A., maior – 563, 566
Dãrângã, N., preot – 231
Dârvari (Jud. Ilfov) – 250
Dej – 252
Deleanu, Vasile – 485, 486
Deleni (jud.Cluj) – 77
Demca, dr., prefect de Cluj – 195
Deta (jud. Timiº-Torontal) – 251
Deva – 31, 53, 169, 173, 174, 188, 321, 322, 324,
331, 425, 453, 460, 504, 571
Diaconescu, N., cãpitan – 281, 285, 287-289, 292,
295, 305-308, 310, 313, 314, 321, 322, 328, 330,
332, 412, 414, 448, 454, 457, 460, 462, 471, 472,
540, 543, 555
Diaconu, Ilie, avocat – 245, 253
Diciosânmartin (jud. Târnava Micã) – 30, 31, 52-53,
135, 136, 147, 167, 170, 171, 188, 237, 252,  633
Dima, Alexandru – 156
Dimirovca (Transnistria) – 511
Dimitriu, Dumitru (Ministerul de Justiþie) – 168
Dimitriu, Gh. S. – 479
Dincã, Eugenia – 450
Dincã, Gheorghe – 450
Dincã, Ilie – 480
Dinga, Gheorghe – 208
Dinicu, Angheluº – 108
Dinicu, Costache – 108
Dinicu, Grigoraº – 16, 107, 108, 111, 112, 187,
206, 232, 227
Dinu, Iordache – 187
Dinu, Iordan – 112
Dinu, Nicolau Gh., sublocotenent – 455, 484
Dinu, Vasile (zis Creþu) – 242
Diþescu, Dem. D. – 585, 586
Dobârca (jud. Sibiu) – 252
Dobârlov (jud. Braºov) – 506
Dobra (jud. Hunedoara) – 252
Dobre, Florea – 224
Dobre, Grigore M. – 187, 475, 476
Dobre, Nicolae – 179
Dobreni (Jud. Ilfov) – 250
Dobrescu, Dem. – 107
Dobrogea – 165, 167, 296

Dobrogeanu, Dumitru – 533
Dogaru – 138
Dolhasca (jud. Baia) – 589
Dolj (judeþ) – 44, 66, 147, 207, 224, 228, 229,
238, 239, 240, 251, 317, 323, 324, 471, 543, 551,
554, 555, 563, 575, 585
Don – 474
Doneþ – 474
Dorna-Câmpulung – 579
Dorna-Cãndreni – 164
Dorohoi (judeþ) – 319, 323, 324, 330, 429, 543, 557
Dragomir, C. – 245
Dragomir, Gh. 218
Dragomir, S. – 110
Dragu (jud. Cluj) – 251
Drãgan, Neacºa – 476
Drãgãneºti (jud. Teleorman) – 506
Drãgãºani (jud. Vâlcea) – 251
Drãghici, sergent – 415
Drãgia, Vasile – 224
Drãgoi, Eva – 506
Drãgoi, Gherghina – 506
Drãgoi, Iancu – 506
Drãgoi, Ilinca – 506
Drãgoi, Stancu  – 506
Drãgoi, Vilhelm (Vilmos) – 169, 170
Drãgulescu, maior – 279, 280
Drãgulici, boier – 136
Drãguþescu, N. – 180
Drãniceanu, Dem. – 257, 258
Dron, Constantin  preot – 101, 107, 118, 154,
187, 229
Dubovan, Moise, dr. – 204
Duca,  I.G. – 89, 126, 632
Dudeºti – 604
Duduianu, Elena – 508, 509
Duduianu, Grigore – 508, 509
Duduleanu-Batalan, Petre – 164, 168
Dughir, Dumitru – 485, 486
Dughir, Ioan – 485, 486
Duma, Adolf. – 170
Duma, preot – 174
Dumbrãveni – 329
Dumitrescu, C., subinspector poliþie – 514, 516, 517
Dumitrescu, D. – 163
Dumitrescu, Iancu – 233
Dumitrescu, Ioan – 112, 123, 139, 140, 144, 147,
148, 187, 207, 245, 253
Dumitrescu, Niculae – 224, 229
Dumitrescu, Pavel – 179, 253, 254
Dumitrescu, Petre – 140, 145
Dumitriþa (jud. Nãsãud) – 252
Dumitru, Alexandru – 502, 503
Dumitru, Anica – 491
Dumitru, Aurica – 450
Dumitru, Cãlin (zis Milan) – 450
Dumitru, Constantin I. – 473, 475
Dumitru, Dumitra – 491
Dumitru, Dumitru N. – 532
Dumitru, E. – 479
Dumitru, Gheorghe – 450, 474, 491, 532, 533
Dumitru, Ilie – 474
Dumitru, Ion N. – 533
Dumitru, Ioniþã (zis Dumitru I.T. Radu) – 491
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Dumitru, Lina – 491
Dumitru, M.Gh. – 118, 478
Dumitru, Mandache – 533
Dumitru, Maria – 491
Dumitru, Nicolae – 491
Dumitru, Traian – 567
Dumitru, Vasile – 187
Dumitru, Zamfira – 505
Dunãrea – 90, 276, 506
Dunãreanu, Ion – 233
Duþan, Vasile – 139-141, 144, 145, 147, 149, 207,
245, 253

Efta, Ion – 118, 125, 168
Elisabeta D-na (Iaºi) – 567
Emerit, M. – 10
Enache, Gherghina – 469
Ene, Gheorghe – 124, 488, 489
Ene, Manilide – 253
Ene, Tudora – 488, 489
Enescu, George – 44, 66, 488
Engelsbrun (jud. Arad) – 251
Erdõs, Kamill – 84
Eremitul (jud. Mureº) – 252
Etveº, Filip – 14
Europa – 79, 80, 101, 127, 172, 174, 222

Fazakas, József – 269, 270
Fãgãraº – 27, 49, 55, 252, 324, 630, 634
Fãgãraº (judeþ) – 32, 133, 156, 161, 166-168, 181,
195, 197, 237, 252, 318, 324, 331, 453, 543, 553,
570
Fãget (jud. Severin) – 251
Fãget, Mihai – 194
Fãlciu – 281, 285, 289, 319, 471, 543
Fãlciu (judeþ) – 323, 324, 330, 429
Fãlticeni – 324, 330, 447
Fãurei – 330
Fâþã, ªtefan – 233
Fedioara (jud. Braºov) – 251
Felmac (jud. Timiº-Torontal) – 251
Felþan, Nicolae – 161, 167
Feodorovca, fermã (Transnistria) – 511
Feraru, Alistar (zis Cãldãraru) – 484
Ferciu, Constant – 187
Ferkõ, Josif – 241
Fialowski, Lajos – 11
Ficsor, András – 75
Fidel, Haia – 264
Fidel, Moise – 264
Fidel, Moise Leib – 264
Fildu de Jos (jud.Cluj) – 32, 54, 192, 193, 195
Fildu de Sus (jud.Cluj) – 192, 193, 195
Finteiuºul Mic (jud.Satu Mare) – 88
Fischer, Ioan – 212
Fizeºul Gherlei (jud.Someº) – 252
Florea Bala, Elena – 506
Florea Bala, Ilie – 506
Florea Bala, Maria – 506
Florea, Alise – 423, 424
Florea, Avram – 555
Florea, Constantin – 498, 499
Florea, Costicã – 124
Florea, Gheorghe – 498, 499, 513

Florea, Ileana – 263
Florea, Ilie (zis Cireºanu) – 600, 607
Florea, Iordache (zis Caprã) – 499
Florea, Lina V. (nãscutã Manole) – 229-231, 562, 563
Florea, Maria – 563
Florea, Nicolae – 229, 230
Florea, Tinca – 499
Florea, Traian – 563
Florea, Vasile – 499, 562, 563
Floreºti (jud. Cluj) – 251
Florian, Ioan, maior – 570
Focºani – 251, 324, 330, 412, 427
Fodor, Ádám – 265, 268-270
Fodor, Francisc – 135
Fodor, Imre – 266, 268-270
Fodor, István – 269, 270
Fodor, János – 266, 268
Fontenay-aux-Roses (Franþa) – 221
Forgaci, ªtefan – 167, 168
Franasovici, Richard – 118, 232
Franþa – 111, 120
Frumoasa (jud. Iaºi) – 251
Frunzã, Gheorghe – 130, 502
Frunzã, Tudor – 502
Fülöp, Lajos – 271
Fundeni (jud. Buzãu) – 251

Gaga, Petru – 256
Gaiþã, Al. – 14
Galaction, Gala – 15
Galaþi – 37, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 59, 60, 63, 64,
67, 69, 71, 272, 278, 281, 284, 285, 287-289, 293,
304, 317, 324, 330, 331, 412, 427, 451, 495, 498-
500, 506, 513, 567, 563, 587, 586, 587
Galaþi – 621, 625, 626
Galaþi (judeþ) – 607, 640
Ganea, Ioan – 196
Gange – 177
Garanþi, Ion – 167
Gaster, M. – 12
Gavãþ, ªtefan, colonel – 551
Gãmãlie, Ilie – 168
Gãneºti (jud. Târnava Micã) – 252
Gãtaia (jud. Timiº-Torontal) – 251
Gãujani (Vlaºca) – 562, 563
Gângulescu – 244
Gârbova (jud. Sibiu) – 252
Geanã, Gheorghe – 190, 191
Geanã, Toma – 190
Gebora, Adalbert – 11, 84
Gegea, Dumitru – 209
Gelep, V.T. colonel – 272, 275, 286
Geoagiu (jud. Hunedoara) – 252
Georgescu, Anton, comisar poliþie – 515, 517, 520
Georgescu, comisar poliþie – 604
Georgescu, Florea I. – 465
Georgescu, I. – 443, 462, 463
Georgescu, Marin, plt. 483, 484 – 457
Georgescu, N. – 136
Germania – 13, 635
Gheja (jud. Turda) – 252
Ghelmegeanu, Mihail – 262
Gheneralu, Gogu – 239
Gheorghe, Alexandra Gr. – 551



Gheorghe, Costache N. – 119, 125
Gheorghe, Costicã – 168
Gheorghe, Dumitru – 125, 168, 533
Gheorghe, Florica – 562, 565
Gheorghe, Gheorghe M. – 229, 231, 507, 508, 532
Gheorghe, Ilie – 532
Gheorghe, Ioana – 565
Gheorghe, Ioniþã – 118
Gheorghe, Lina Gr. – 551
Gheorghe, Maria – 476
Gheorghe, Nicolae – 13, 551, 552
Gheorghe, Nicolae V. – 551
Gheorghe, Paulina – 563
Gheorghe, Petricã N. – 551
Gheorghe, Sicã – 138
Gheorghe, Simion – 229
Gheorghe, Stan – 168
Gheorghe, Stana Vasile – 475
Gheorghe, Tarsiþa Vasile – 476
Gheorghe, Tudor – 119, 123
Gheorghe, Vasile – 476, 507
Gheorgheni (jud.Cluj) – 77
Gheorghescu, Gh. – 194
Gheorghiu, Dim.D. – 96, 102
Gheorghiu, Petre, ºef serviciu Siguranþã – 417,
432, 470, 505
Gheorghiu-Dej, Gh. – 594, 613
Gherase, Stan – 257
Gherasim, Neculai – 485
Ghervase, Constantin – 126, 569
Ghibãnescu, Gh. – 9 
Ghinda (jud. Nãsãud) – 252
Gilãu – 75, 76
Giurescu, Constantin C. – 11
Giurfalãu – 77
Giurgiu (jud. Vlaºca) – 40, 63, 237, 251, 272,
276, 309, 324, 329, 423, 432, 442, 491
Glogovãþ (jud. Arad) – 251
Goga, avocat – 126
Goga, Octavian – 17, 110, 115, 126, 187, 240,
243, 244, 631, 633
Gogorac, Constantin – 469
Gogu, Dobre I. – 475
Gogu, Floarea D. – 475
Gogu, Vasile D. – 475
Golaº, Nicolae – 562, 565
Golcea, Ion – 167
Golopenþia, Anton – 412
Golta (Transnistria) – 46, 69, 302, 510, 536, 550,
552, 571, 573-576, 640
Gongu, Constantin Gr. – 481
Gongu, Grigore Dobre – 480, 481
Gongu, Ion Gr. – 481
Gongu, Maria – 480
Gongu, Vasile Gr. – 481
Gongu, Voicu Gh. – 481
Gonþa, Al. I. – 12
Gore, lãutar – 595
Gorj (judeþ) – 251, 317, 323, 324, 331, 434, 472, 543
Gorneºti (jud. Mureº) – 252
Gorovei, ªt. S. – 12
Gorsky, Vasile, lt.col. – 497, 530
Görwg, Carol – 169
Grabãþ (jud. Timiº-Torontal) – 251

Grancea – 506
Gratia (jud. Vlaºca) – 251
Graur, Constantin V. – 226
Grãniceri (jud. Arad) – 251
Grecia – 164
Grecu, Ion – 167
Greculi, Ioan – 241
Greovi (jud. Caraº) – 251
Grigoraº, Dinicu – 595
Grigoraº, Nicolae – 12
Grigoraº, Nucu – 33-35, 56-58, 108, 201, 211,
215, 218, 232, 233, 241, 245, 246, 607, 635  
Grigore, Ioan – 33, 56, 212
Grigore, Niculae – 145
Grigoreºti (jud. Oceacov) – 415, 457, 483, 484,
560, 564, 638
Grigoriu, Gr., cãpitan – 538
Grigoriu, sergent – 289
Griþoi, I. Marin – 123
Grosu, B. Stan – 556, 557
Gruia, Constantin – 224
Gruia, Ion – 229
Gruia, Nicolae – 224
Gubaucea (jud. Dolj) – 17, 207
Gurghiu (jud. Mureº) – 252
Gusti, Dimitrie – 96, 98
Gusti, Raþ – 215
Guºatu, Stan – 502
Gutue, Nicolae – 184

Habsburg,  József de – 11, 78, 84
Halasi, István – 265, 267
Halász, Laici – 213
Halmeu (jud. Satu Mare) – 251
Hamangiu, V. – 499
Hangaleþ, Gheorghe H. – 568
Hangaleþ, Ioan H. – 568
Hanus, Anton – 485, 486
Harconici, Nichita – 558
Harcov – 607
Harka, Lajos – 75
Hârlãu – 37, 40, 43, 44, 60, 63, 65, 66, 264, 290,
420, 465, 466
Hasdeu, B.P. – 12
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Ionaºcu, I. – 12, 123
Ionescu, Alexandru  colonel – 116, 245, 457
Ionescu, Barbu – 167

Ionescu, Florea P. – 209
Ionescu, Gheorghe Z. – 139, 145, 168, 229
Ionescu, Gogu – 505
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Mãrgean, Gheorghe – 226 
Mãrgel, Dumitru – 563, 565, 566
Mândriºca (jud. Putna) – 251
Mânecuþã, I., colonel – 294
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Nedea, Trifan – 569
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Nicolescu, Costicã – 224
Nicolescu, Gheorghe – 16, 17, 30-33, 35, 52-58,
144, 229
Nicolescu, Octavian – 224
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Niculescu-Gãrãilã, I. – 124
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Olteniþa (Jud. Ilfov) – 250, 276, 309
Oprea, Dumitru Gh. – 123
Oprea, lãutar – 91
Oprean, Constantin – 169, 174
Opriºan, Ion – 229
Oradea – 27, 49, 88, 251, 630
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Panteceu (jud. Cluj) – 251
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Pârvu, Gheorghe – 168
Pechea, Maria – 612
Pechiº, Ioan – 637
Peciul Nou (jud. Timiº-Torontal) – 493
Peia, Ioan, avocat – 204
Penescu, D., maior – 559, 578, 579, 581, 584, 590
Penteleianu, A., locotenent – 294
Pera, Gheorghe I.. – 179
Perianu (jud. Arad) – 251
Periºoreanu – 239, 244
Persia – 164
Pesac (jud. Timiº-Torontal) – 251
Pesecanu, lt. – 457
Peºchir, Ion – 438
Péter, Ferencz – 266, 268-270
Petre, Angelica I. – 534
Petre, Dumitru – 126
Petre, Gheorghe – 469
Petre, Ioan – 533
Petrenciuc, Maria – 465
Petrescu, Dumitru – 485, 486
Petrescu, Ion, general – 585, 586
Petrescu, Ketty – 112, 187
Petrescu, Lazãr D. – 449
Petrescu, Petrache – 482
Petreºti (jud. Vlaºca) – 251
Petrilaca (jud. Mureº) 252
Petriº (jud. Nãsãud) – 252
Petrivschi, fermã (Transnistria) – 510, 511
Petroºani – 31, 53
Petrovcoje (jud. Oceacov) – 547
Petrovici, Dumitru – 110, 215
Petrovici, Niculae – 219
Petrovici, ªtefan – 215
Piatra Neamþ – 301, 433, 447
Piatra Olt – 456
Pinzy, Ioan – 219
Pista, Alexandru – 167, 169
Pista, Iosif – 169
Pista, Sándor – 170
Piteºti – 29, 42, 43, 45, 47, 52, 64, 66-69, 99, 129,
276, 279, 327, 324, 329, 430, 432, 442, 450, 451,
460, 462, 463, 476, 504, 507, 508, 513, 526, 556,
557, 559, 560, 562, 564, 565, 621, 635



Pitilovea, ferma – 528, 530
Pitula, Ion – 558
Pitula, Neculai – 558
Pitulice, N. – 233
Pitulice, ªtefan – 233
Piþigoi, Lia – 564
Plãeºti (jud. Prahova) – 251
Plãeºti (jud. Turda) – 252
Plebea, Gheorghe – 167
Pleºa, Ion – 506
Pleºa, Lotti (nãscutã Sándor) – 503
Pleºa, Maria – 506
Pleºa, Petre – 506
Pleºa, Puiu Gr. – 244
Ploieºti – 32, 33, 35, 41, 46, 54-57, 64, 68, 134,
175, 180-183, 189, 190, 199, 207-209, 234, 237,
244, 263, 272, 276, 324, 329, 331, 414, 432, 441,
443, 532, 533, 635
Pogoanele (jud. Buzãu) – 251
Poiana (jud. Turda) – 252
Poiana Lacului (jud. Argeº) – 556, 557
Poianii Blenchii (jud. Someº) – 252
Poieni – 192, 193, 195, 264
Poissonnier, A. – 10
Pojoni, Géza – 169, 170
Pojoni, Gligor – 169
Pomogyi, L. – 84
Pongotz, Comisa – 228
Pongracz, Emil – 213
Pop Baldi, Nicolae – 219
Popa, Augustin, colonel – 571
Popa, I., lt.col. – 190, 492, 568
Popa, ªtefan – 464, 465
Popescu, Alex., lt.col. – 554, 558, 560
Popescu, Dumitru I., general – 272, 278, 279, 297
Popescu, Gh. – 262
Popescu, Gheorghe, plutonier – 559, 560
Popescu, Ion – 555
Popescu, Marin, inspector poliþie – 426, 462, 464
Popescu, Neagoe, lt. – 457, 484
Popescu, Stelian – 102, 147
Popoveni (jud. Dolj) – 479
Popovici – 173
Popovici, B.Fl. – 19, 277
Popovici, Iulian, inspector jandarmi – 576
Popovici, Nicu – 478
Popovici, Valeriu, insect. poliþie – 425, 453, 504
Popp ªerboianu, Calinic I. – 10, 15, 16, 28-30, 32,
50-52, 54, 94-96, 98, 99, 101-116, 152-154, 162,
163, 166, 174, 175, 177, 178, 182, 184, 186-188,
206, 224, 229, 241, 244, 245, 630-632
Porceºti (jud. Sibiu) – 548
Porumbicã, Petru – 424
Postelnicu, Matei – 32, 55, 199
Potârcã, Virgil – 240, 243, 244
Potra, Gheorghe – 7, 11, 12, 19, 25, 101, 102,
186, 187, 236, 628
Prahova (judeþ) – 32, 54, 124, 156, 181, 190, 243,
251, 318, 323, 324, 329, 414, 441, 543, 607
Praid (jud. Odorhei) – 252
Preajba (jud.Vlaºca) – 490, 491
Precup, Mihai – 169, 170
Predescu, Gh. – 30, 53, 157, 209
Predescu, Iulian – 232

Prejmer (jud. Braºov) – 251
Presecan, Ioan, lt. – 483, 484
Pripici, Marin – 482
Profir, Darie – 558
Prostea Mare (jud. Târnava Micã) – 138, 172, 252
Prosteanu, Robert – 156
Proºteanu, Ida – 162
Prundu (Jud. Ilfov) – 250                                       
Prut – 273, 284, 287, 639
Punci, Gheorghe II – 226
Punci, Gheorghe III – 226
Purjuiu, dr. – 516
Puºcaº, Adalbert – 205, 213, 214
Putna (judeþ) – 208, 251, 291, 317, 323, 324, 331,
488, 489, 544, 589
Puþul de Sus (jud.Dâmboviþa) – 555

Rachieriu, Costache – 466
Rachieriu, Eloane Dumitru – 466
Rachieriu, Gheorghe – 466
Rachieriu, Grigore – 466
Racoºul de Jos (jud. Târnava Mare) – 252
Racotã, Iosif – 156
Racotã, Nicolae – 555, 556
Radoº, Vasile – 202
Radu, Constantin – 258, 264
Radu, Constantina – 616
Radu, Gheorghe – 229, 230
Radu, Ion Pavel – 533
Radu, Mina (nãscutã Rogoveanu) – 264
Radu, Neculai – 258
Radu, Pavel – 616
Radu, Radu Gheorghe – 139, 140, 145, 147, 149,
207, 245, 253
Radu, Ristache 
Ragla (jud. Nãsãud) – 252
Rákosi, Mártin – 135, 136
Rapa, Anton – 169
Rapa, Mihai – 170
Rassay, Károly – 89
Rãchita (jud. Alba) – 251
Rãchiþi (jud. Botoºani) – 291
Rãdãuþi – 31, 53, 164, 167, 168, 188, 319
Rãducanu, Ilie – 532
Rãducanu, Niculae – 533
Rãducanu, Paraschiv Gheorghe – 532
Rãducanu, Ticu – 190
Rãdulescu, Costicã – 451
Rãdulescu, Ilie – 110, 112, 118, 187, 480
Rãdulescu, Ioan – 575
Rãdulescu, Ioana – 451
Rãdulescu, Mache 257
Rãdulescu, Maria – 451
Rãdulescu, Matei – 124
Rãdulescu, Mihai – 224
Rãdulescu, Nicu – 187
Rãdulescu, Smaranda – 451
Rãdulescu, Tudor – 209, 451
Rãdulescu, Valeria – 451
Rãscruci (jud.Cluj) – 36, 58, 265-271
Râmnicu Sãrat – 42-44, 64, 66, 67, 251, 317, 330,
331, 427, 447, 448, 477, 495, 544, 568, 586
Râmnicu Vâlcea – 42, 65, 300, 324, 426, 439,
462, 463
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Reghin (jud. Mureº) – 252
Reni – 281, 284, 285, 506, 507
Reno, fermã (Transnistria) – 510, 511
Reºiþa – 33, 41, 55, 56, 64, 204, 212, 284, 329,
418, 430, 431, 444
Reteag (jud. Someº) – 252
Reþeanu, cãpitan – 478, 479
Rioºeanu, Al. – 263
Rodna Veche (jud. Nãsãud) – 252
Rogozan, Ion – 478
Roma – 182
Roman – 251, 301, 324, 541
Roman (judeþ) – 167, 251, 319, 323, 324, 330,
429, 433, 447, 471, 543, 567
Roman, Alex. – 258
Roman, Sora ªtefan, preot – 215
Romanaþi (judeþ) – 32, 180, 233, 251, 317, 323,
324, 331, 471, 542, 543, 543, 554, 555, 587
Româneºti (jud.Dolj) – 429, 551, 563, 565, 575
Romaru, Alexandru – 264
Romcescu, Gh. – 209
Romcescu, Sinu – 190
Romoºel (jud. Hunedoara) – 252
Roosevelt, Sarah – 108
Roºca, Marius – 555
Roºescu, C., locotenent – 298
Roºianu, Grigore – 555, 556
Roºianu, preot – 197
Roºiorii de Vede – 441, 616-618, 621, 622
Rotaru, Ion – 258, 264
Rotaru, Traian – 84
Roth, Carol – 156
Rovine (jud. Arad) – 251
Rugu, Nicolae Gh. – 123
Rupea, plasa – 161
Ruptura (jud. Roman) – 251
Rus, C. – 14
Rusia – 423
Russel, Alex. – 10
Ruº, Valeriu – 485

S.U.A. – 95, 107, 114, 168, 184
Sabãu, Ioan – 136
Sadova (jud.Dolj) – 554, 555, 587
Saele (jud.Teleorman) – 555
Sain, Nicolae – 202
Salomia, ªtefan – 95, 116
Salonta (jud. Bihor) – 251
Samuilã, Iov – 516
Sarãu, Gh. – 14
Sarru, Niculai I, profesor – 163
Sas, Samu – 169
Sastacova, ferma – 528
Satchinez (jud. Timiº-Torontal) – 251
Satu Mare – 30, 53, 157, 161, 228, 237, 251
Satu Nou (jud. Braºov) – 251
Savo, Adam – 215
Savo, Sebastian, junior – 215
Savu, Ilie – 233
Sãcãlaz (jud. Timiº-Torontal) – 251
Sãcueni (jud. Bihor) – 251
Sãcueu (jud. Cluj) – 11, 102
Sãlaj, judeþ – 228, 252
Sãlard (jud. Bihor) – 251

Sãlciua (jud. Turda) – 252
Sãnpaul (jud. Târnava Micã) – 252
Sãpunaru, Dumitru, srg. mj. – 528
Sãrãþeni (jud. Mureº) – 252
Sãrmaº, plasa – 27, 49, 84, 85
Sãulia (jud. Mureº) – 252
Sãvulescu, Ilie D. – 124, 167
Sân Gheorghe, Ion – 226
Sânandrei (jud. Timiº-Torontal) – 251
Sângerel – 558
Sângiorgiul de Pãdure (jud. Odorhei) – 252
Sânmartin (jud. Arad) – 251
Sânmiclãuºi (jud. Târnava Micã) – 252
Sânnicolaul Mare (jud. Timiº-Torontal) – 251
Sânnicolaul Mic (jud. Arad) – 252
Sânpaul (jud. Cluj) – 27, 49, 86, 251
Sânpetru de Câmpie (jud. Cluj) – 251
Sânpetru German (jud. Timiº-Torontal) – 251
Sânpetru Mare (jud. Timiº-Torontal) – 251
Sântioana (jud. Târnava Micã) 252
Sântmihail (jud. Cluj) – 86
Sârbu, Adela – 423
Sârbu, colonel – 295
Sârbu, Elena – 478
Sârbu, Ilie – 423
Sârbu, Ioan, inspector jandarmi – 419, 423
Sârbu, Mihai – 423
Sârbu, Nicolae – 169, 170, 172-174
Sârbu, Toader – 423
Sârbulescu, C., colonel – 582, 587
Scânteie, Gh. – 226
Schain, Ioan – 211
Schain, Nicolae – 211
Schamu, Mihai – 520
Scorobet, protopop – 155
Scripcaru, Vasile (zis Scânteie) – 226
Sculeni – 281
Scurtu, I. – 15, 163
Scurtulencu, Boris – 10
Sebeº (jud.Alba) – 329, 440, 571
Sebiº (jud. Arad) – 251
Secanu, Gheorghe – 167
Segal, Bernard – 258, 263
Segal, Maria – 263
Segarcea – 587
Seica Mare – 133
Seini (jud. Satu Mare) – 251
Semeniuc, Maria – 84
Senyei, Jani – 269, 270
Sercãianu, Alexandru – 500
Seuca – 171
Sevastos, Mihail – 118, 187, 207
Severin (judeþ) – 134, 150, 188, 198, 199, 201, 216,
232, 237, 251, 318, 323, 418, 431, 535, 544, 561
Sf. Mãria (jud. Hunedoara) – 156, 561
Sfãraº – 192, 193, 195
Sibiel Teiuº (jud. Alba) – 251
Sibiu – 152, 153, 155, 156, 191, 540, 541, 548, 634
Sibiu (judeþ) – 30, 32, 45, 46, 52-54, 68, 69, 95,
114, 133, 134, 149, 151, 155, 161,162, 166, 177,
178, 181, 186, 188, 189, 191, 197, 237, 252, 299,
318, 323, 324, 329, 331, 425, 453, 471, 472, 503,
504, 524, 526, 543, 548, 555, 570, 571
Sicra, Gheorghe – 167
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Sighet – 251
Sighiºoara – 30, 31, 53, 158-161, 188, 237, 252,
300, 324, 329, 331, 425, 453, 504
Silistra – 257
Silu – 167
Silvina (jud.Oceacov) – 510
Sima, Dumitru (zis Bãlan) – 194, 415
Simileasca (jud. Buzãu) – 251
Simion, Gheorghe – 229, 231
Simion, Ion – 119, 125, 161, 168
Simion, maior – 571
Simion, Marcu – 99, 125
Simion, Marin – 634
Sinaia – 126
Sinteºti – 594
Sireteanu, C., colonel – 538
Sitariu, Ilie – 179
Slatina – 34, 57, 224, 300, 324, 329, 331, 426, 456
Slãvescu, Mihail – 587
Slãveºti (jud.Teleorman) – 587
Slimnic (jud. Sibiu) – 506, 548
Soare, Constantin – 502
Socodor (jud. Arad) – 251
Socola – 263
Solovãstru (jud. Mureº) – 252
Someº, râul – 28, 50, 94, 92, 228
Soreni, dr. M.P. 
Soroca – 281, 319, 428, 558
Spaer, raion – 529
Spania – 79, 164
Spengler, F.R. – 9
Spini (jud. Hunedoara) – 252
Sporea – 173
Stacojiu, Costel – 482
Stâlpeni (jud. Muscel) – 251
Stâlpu (jud. Buzãu) – 251
Stan, Constantin – 502
Stan, Ioan – 203, 526
Stan, Ioniþã – 167
Stan, Niculae – 526
Stan, V. -245
Stana, Gherghina 
Stancu, Tudorache – 224
Stâniºoara – 95, 184
Stavarache, C. – 224
Stavarache, Elisabeta Gheorghe – 532
Stavarache, Mihai Elisabeta – 533
Stãnculescu, Gheorghe – 526
Stãnculescu, Marin – 526
Stãnculescu, Zamfira – 526
Stãnescu, A. – 587
Stãnescu, Apostol – 123
Stãnescu, Constantin – 254
Stãnescu, Gheorghe – 416
Stãnescu, Gherghina – 416, 469
Stãnescu, I., comisar – 439
Stãnescu, Ilie – 224
Stãnescu, Ioan – 139, 140, 145, 147, 149, 207
Stãnescu, Petre – 140, 145
Stãnescu, Suzana – 416, 469
Stãnescu, Vasile – 187, 416
Stãnilã, I. – 131, 136, 156, 158, 161, 169, 173,
174, 176, 191, 196, 219,
Stãnilã, Ioan –  425, 504

Stãtescu, M. – 10
Sterpu, Ion – 233
Sticlan, Constantin I. – 562, 565
Stoia, Teodor – 171
Stoian, Gheorghina – 490, 491
Stoian, Iancu – 490, 491
Stoica, Ana – 514, 516
Stoica, Constantin – 514, 516
Stoica, Dumitru – 168
Stoica, Emilian – 159
Stoica, Eva – 440
Stoica, Ioan – 514, 516
Stoica, Ion (zis Iobãgãu) – 440
Stoica, Livia – 514, 516
Stoica, Maria – 514, 516
Stoica, Nicolae – 520
Stoica, Petre, plutonier – 514, 516, 554
Stoica, Samuilã – 514-516, 520
Stoica, Vanghele – 242
Stoica, Vasile – 123, 125, 167, 229
Stoica, Zoltán – 440
Stoica-Chiriac, Ioan – 168
Stoican, acuzator public – 303
Stoicescu, D. – 123
Stoichiþã, I., dr., subinspector poliþie – 453
Stoicovici, Aurel, preot – 161
Stoide, C.A. – 9
Stolnici (jud. Argeº) – 47, 69, 554, 556, 557
Storojineþ – 324, 330
Storojineþ (judeþ) – 167, 319, 323, 324, 429, 544
Strãtescu, Ioan – 562
Strãtilescu, S., insp. poliþie – 257, 258, 417, 470, 505
Stroe, Tudor – 200
Stroescu, Anghel – 555
Stroescu, Ioan, colonel – 434
Stumbea, Eduard – 485, 486
Stuttgart – 9
Subcetate (jud. Mureº) – 252
Suceava – 167, 319, 525, 544
Suceveanu – 485
Suciu, Octav – 85
Suciu, Vasile – 152, 155
Suhabalta – 601, 609
Sulicã, senator – 101, 187
Suliþa (jud. Botoºani) – 290, 568
Sultan, Anchei – 498
Sultan, Mitriþa – 498
Sultan, Nicu – 498, 640
Sura Mare (jud. Sibiu) – 548
Sura, Eufrosina (nãscutã Þurcanu) – 263
Sura, Toma H. – 263
Suru, Toma – 258
Székely, Maria M. – 12
Szentkirályi, Aladár – 213
Szilágyi, Alexandru – 227
Szilágyi, Antal – 179
Szõnyi, György – 266, 268
Szönyi, Mihály – 269, 270
Sztojka, Ferenc – 84

ªandru, Dumitru – 14, 17
ªanþ (jud. Nãsãud) – 252
ªarchezi, Ioan – 77
ªeica Mare (jud. Târnava Mare) – 138, 252
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ªeicaru, Pamfil – 118
ªeitin (jud. Arad) – 251
ªemlac (jud. Arad) – 251
ªerban, Arcadie – 493
ªerban, Dumitru – 493
ªerban, Gheorghe – 119, 125, 168
ªerbãnescu, Gh. – 244
ªieu-Mãgheruº (jud. Nãsãud) – 252
ªimandrul de Jos (jud. Arad) – 251
ªimian, insulã – 198
ªimleul Silvaniei (jud. Sãlaj) – 252
ªindriliþa (Jud. Ilfov) – 250
ªiria (jud. Arad) – 251
ªmilovits, Petru – 227
ªoard (jud. Alba) – 251
ªoard (jud. Târnava Mare) – 252
ªomcuþa Mare (jud. Satu Mare) – 88, 251
ªona (jud. Târnava Micã) – 252
ªtefan cel Mare – 477
ªtefaniu, Dumitru – 258
ªtefanovici, G. – 223
ªtefãnescu, Auricã – 187
ªtefãnescu, Const., inspector de poliþie – 99, 100,
216, 224, 229, 232
ªtefãnescu, Nae – 183, 184, 194
ªtefãnescu, Vasile – 232
ªtefãneºti (jud. Botoºani) – 281, 420
ªtirbeþiu, dr. Victor – 158, 159
ªuºtacovo, fermã (Transnistria) – 510

Tamas, Aurel, preot – 171
Tamas, Petru – 169
Tarnovschi, Daniela – 13
Tatoiu, Olimpia – 124
Tãmãdãu Mare – 593
Tãnase, Gheorghe – 229
Tãtaru, Simion, protopop – 171
Tãtãrescu, Gheorghe – 205, 232, 236, 241, 262, 635
Târgoviºte – 42, 64, 251, 324, 329, 432, 442, 449,
474, 506
Târgu Frumos (jud. Iaºi) – 34, 39, 56, 57, 62, 222,
223, 225, 231, 251, 325
Târgu Jiu – 46, 68, 251, 300, 324, 329, 331, 426,
439, 533
Târgu Mureº (jud. Mureº) – 35, 58, 241, 252
Târgu Neamþ – 263, 447
Târgu Ocna – 499
Târnava Mare – 31, 53, 130, 133, 147, 158, 160,
161, 167, 181, 197, 252, 318, 323, 324, 331, 471,
542, 544, 553, 570, 571, 634
Târnava Micã – 30, 52, 131, 135-137, 149, 166,
167, 171, 172, 181, 191, 197, 252, 218, 323, 324,
331, 544, 633, 634
Târnãveni – vezi Diciosânmartin
Teaca (jud. Mureº) – 252
Tecuci – 251, 317, 331, 427, 544
Teleorman (judeþ) – 95, 114, 186, 318, 323, 324,
331, 441, 442, 542-555, 593, 594, 597, 607
Teodor, Mihail – 224
Teodorescu, A. – 19, 277
Teodorescu, S., lt.col. – 590
Teodoru, Ion – 118, 187
Teregova (jud. Severin) – 251
Teutsch, Iulius – 11, 84

Texas – 594
Thuri, Elemér – 227
Tican Roman, Mihail, scriitor – 187, 207
Tighina – 40, 41, 62, 63, 281, 282, 304-307, 310,
316, 320, 321, 324, 415, 451, 460, 483, 484, 506,
509, 524, 534, 607, 614
Tighina (judeþ) – 319, 322-324, 329-332, 428,
430, 455-458, 537, 544, 559, 571
Tigmandru (jud. Târnava Micã) – 252
Tileagd (jud. Bihor) – 251
Timiºoara – 32-34, 38, 40, 41, 44, 54-60, 63, 64,
67, 89, 179, 201-204, 211, 212, 215, 232, 237,
251, 292, 295, 304, 318, 322, 324, 329, 417, 419,
430, 431, 460, 492, 493, 544
Timiº-Torontal (judeþ) – 34, 57, 232, 233, 251,
318, 323, 419, 430, 436-438, 493, 637
Tinca (jud. Bihor) – 237, 251
Tini, Ioan – 219
Tini, Iosif – 219
Tini, Victor – 219
Tinþoroi, Jan – 208
Tiraspol – 39, 42, 64, 282, 291, 305, 310, 320-
322, 421, 441, 451, 456, 491, 498, 500, 507,
560, 575
Toadãr, Ion, gardian – 485
Tobescu, Constantin, colonel – 262, 281-283,
285, 287-289, 292, 293, 295, 298, 299, 303-308,
310, 312-314, 320-322, 324, 327, 328, 330, 332,
412-414, 436, 460, 491, 522, 535, 539, 450, 542,
543, 548, 578, 579, 581, 584
Toboºaru, Ion – 209
Tocaciu, V. – 77
Toflea (jud. Tecuci) – 469
Togan, protopop – 155
Tohanu Vechi (jud. Braºov) – 251
Toma, Petru – 170
Tomescu, Marin – 488
Tomescu, Petre, ministru – 541
Tomnatic (jud. Timiº-Torontal) – 251
Tompi, Ardeluº – 136
Tompi, Dionisie – 136
Tompi, Francisc – 136
Topliþa (jud. Mureº) – 252
Tóth, Zoltán – 219
Traian (jud. Mehedinþi) – 251
Transilvania – 11, 30, 48, 49, 52, 54, 55, 70, 78,
79, 83, 84, 136-138, 167, 171, 271, 296, 412
Transnistria – 17, 20-22, 24-26, 36-48, 59-71,
273, 276, 281-283, 291, 292, 302-311, 315, 316,
321, 325-327, 413-417, 421-426, 430-472, 474-
480, 482-489, 491-495, 498, 500-510, 513-517,
519, 520, 522, 524-526, 528, 530-544, 546-549,
551-557, 561, 567, 562-591, 600-505, 611-623,
625, 626, 629, 635-641
Trãilã, Peia – 204
Trifu, Ioan – 416
Trifu, Radu – 229, 230
Trihate (Transnistria) – 560, 567
Triteni (jud. Turda) – 252
Triþã, Gheorghe – 208
Trofin, Toadãr – 465, 466
Tudor, Gh. – 125, 168
Tudorache Lãutaru (zis Mihalache) – 563
Tufã, Gh. – 478
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Tufãri (jud. Severin) – 251
Tufeni – 597
Tulcea – 324, 330, 416, 469, 506
Tulcea (judeþ) – 317, 323, 324, 331, 432
Turcia – 79
Turcitul, Ion – 229
Turda – 43, 47, 66, 70, 77, 167, 252, 300, 324,
329, 331, 425, 453, 479, 504, 544, 553, 576
Turda-Arieº, judeþ – 77
Turdaº (jud. Hunedoara) – 252
Turi, Mihály – 265, 266-269
Turian, Adolf – 167
Turnu Mãgurele – 324, 329, 432, 441, 616-618
Turnu Severin – 30, 32, 34, 52, 55-57, 251, 264, 300,
322, 324, 329, 331, 426, 430, 456, 457, 460, 565
Turulung (jud. Satu Mare) – 251
Tutova – 317, 331, 544

Þânþari (jud. Braºov) – 251
Þicuºul Vechi (jud. Fãgãraº) – 252
Þuþora – 281

U.R.S.S. – 31, 54, 177, 273, 439, 590
Uca, Maria – 506
Ucraina – 605
Udilã, Vasile (zis Moisã Ioan) – 226
Udrea, Gheorghe – 139, 140, 145, 147, 149, 207
Ulea, Nicolae – 239
Ulieºul Mare (jud. Mureº) – 252
Uliþã, Cornel – 493
Ulman, Andrei – 187
Ulmeni (Jud. Ilfov) – 250
Ungaria – 45, 47, 49, 56, 67, 70, 79, 82, 84, 89,
168, 503, 576, 577, 630
Ungureanu, Gh. – 482
Unirea (jud. Turda) – 252
Urieºul de Sus (jud. Mureº) – 252
Ursaru, Ion – 532
Ursu, Grigore – 486
Ursuleanu, Octav, maior – 527
Urziceanu, Constantin – 94, 116, 126, 184, 203
Urziceni (jud. Ialomiþa) – 237, 251, 598, 615

Vaida-Voievod, Al. – 98, 108
Vaillant, J. – 10
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