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PREFAfiÆ

Cel de°al doilea volum al colecfliei „Evoluflia istoricæ a Ministerului Afacerilor
Externe“ — Organizarea instituflionalæ a Ministerului Afacerilor Externe. Acte øi
documente (1920–1947) — reuneøte un numær de 72 de documente care ilustreazæ
direcfliile øi demersurile semnificative înregistrate în organizarea øi funcflionarea acestei
principale instituflii a statului român.

Structura de ansamblu a Ministerului Afacerilor Stræine a ræmas o bunæ perioadæ
de timp aceea stabilitæ prin legea organicæ din 13 februarie 1894, act instituflional
completat cu modificærile fæcute prin legea adoptatæ la 15 martie 1912, intitulatæ
sugestiv Legea pentru reorganizarea Ministerului Afacerilor Stræine.

Noile realitæfli politice — existenfla unui stat unitar, suveran øi independent, angajat
într°un amplu øi complex proces de modernizare, pe de o parte, de implicare în øi
de afirmare în viafla internaflionalæ, pe de altæ parte — au impus, în anii 1920–1921,
acte normative care sæ aducæ activitæflii un plus de eficienflæ, precum øi mai multæ
echitate øi reprezentativitate.

Titularul de la acea vreme de la Ministerul Afacerilor Stræine, Take Ionescu, a
avut inifliativa modificærii unor articole ale legii din 15 martie 1912, în sensul instituirii
unor noi direcfliuni în cadrul departamentului øi al schimbærii condifliilor de admitere
în serviciul diplomatic øi în serviciul consular, pentru a permite accesul mai lesnicios
al tinerilor din provinciile alipite.

În consecinflæ, prin legea din 19 iulie 1921 pentru modificarea unor articole din
Legea de reorganizare a Ministerului Afacerilor Stræine, se înfiinflau trei noi direcflii:
Direcfliunea juridicæ, Direcfliunea fruntariilor øi Direcfliunea presei. În expunerea de
motive la proiectul de lege, Take Ionescu afirma: „Multiplicitatea chestiunilor care
ræmân încæ de rezolvat în legæturæ cu aplicarea tratatelor care statornicesc noua
organizare politicæ a Europei a impus crearea acestor noi direcfliuni. S°a crezut de
asemenea nimerit ca Ministerul Afacerilor Stræine sæ dispunæ de un serviciu propriu
de presæ, care sæ°i permitæ sæ centralizeze øtirile care privesc toate interesele flærii,
sæ combatæ curentele nouæ ostile øi sæ læmureascæ opinia publicæ mondialæ asupra
rostului flærii noastre øi a directivelor politicii sale“.

V



În cadrul dezbaterilor din Adunarea Deputaflilor øi Senat, parlamentarii români
au susflinut necesitatea unui tratament unitar pentru personalul din administraflia centralæ
øi cel din serviciul diplomatic øi consular, intervenind pentru precizarea condifliilor
de admisibilitate øi a gradelor de retribuire, menite a feri personalul de favoritismul
politic, precum øi pentru precizarea motivelor øi procedurii punerii în disponibilitate,
care sæ elimine orice mæsuri arbitrare.

Meritæ remarcat faptul cæ, drept urmare a luærilor de poziflie din corpurile legiui-
toare, în privinfla corpului consular s°a admis o semnificativæ deschidere, astfel ca
în aceastæ carieræ sæ poatæ intra interesafli venind din magistraturæ, comerfl, industrie
øi finanfle, bænci ø.a.

În mod firesc, parlamentarii români au admis drept un act de justiflie propunerea
ministrului de Externe ca „funcflionarii de orice grad care au luat parte la ræzboiul
din 1916 sau au fæcut serviciul militar în timpul ræzboiului din 1916, precum øi aceia
care au fost internafli de inamic vor putea, o datæ pentru totdeauna, fi înaintafli din
gradul în care se gæsesc astæzi în gradul imediat superior, dacæ au îndeplinit jumætate
din stagiul prevæzut de lege“.

Færæ a se proceda imediat la o reglementare în materie, Take Ionescu a atras atenflia
asupra necesitæflii rulærii raflionale la post a personalului diplomatic, „cæci nu este bine
ca diplomaflii sæ fie prea multæ vreme færæ contact cu flara“.

Pe noua scenæ politicæ internaflionalæ, România întregitæ a urmærit întærirea
legæturilor cu Aliaflii din Marele Ræzboi, menflinerea unor raporturi cordiale cu vecinii,
dezvoltarea relafliilor cu toate flærile, atât neutre, cât øi foste inamice.

Într°un efort de continuitate øi de lærgire a acfliunii de reprezentare diplomaticæ a
statului român, Bucureøtii au înfiinflat noi legaflii, în primul rând în noile state
independente, næscute la sfârøitul ræzboiului: Varøovia (16 iulie 1919); Sf. Scaun
(1 iunie 1920); Praga (1 august 1920); Viena (în noul stat, Austria, 1 octombrie 1920);
Helsingfors (15 februarie 1921).

Legea pentru modificarea unor articole din Legea de reorganizare a Ministerului
Afacerilor Stræine precizeazæ cæ România întrefline misiuni diplomatice permanente
la: Atena, Belgrad, Berlin, Bruxelles, Budapesta, Christiania, Constantinopol,
Copenhaga, Haga, Helsingfors, Lisabona, Londra, Madrid, Paris, Praga, Rio de Janeiro,
Roma, Sofia, Stockholm, Tokio, Varøovia, Vatican, Viena øi Washington.

Acest proces — surprins în mod sugestiv de mærturiile documentare, dar øi de
anexele din finalul volumului —, care a cunoscut øi sincope (cum a fost închiderea,
de la 1 aprilie 1922, din motive financiare, a unor misiuni diplomatice) va continua
øi va cuprinde în perioada interbelicæ noi zone din America Latinæ, Africa øi Asia.
Anticipând, vom spune cæ o datæ cu declanøarea celui de al doilea ræzboi mondial
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în împrejurærile cunoscute, relafliile diplomatice ale României au înregistrat o
substanflialæ reducere.

Dezbaterile din cele douæ camere ale Parlamentului României au adus în discuflie,
în mod logic, problema sediilor legafliilor noastre øi problema condifliei materiale a
diplomaflilor români.

Dacæ România reuøise sæ cumpere câteva sedii pentru legafliile sale, în majori-
tatea cazurilor legafliile româneøti funcflionau în spaflii închiriate, în sedii adesea impro-
prii, la prefluri ridicate, Ministerul Afacerilor Stræine nedispunând în spafliile aferente
de dotærile proprii cu mobilier øi utilitæfli adecvate.

La tribuna Parlamentului s°a ridicat, în fraze grave, problema alocafliilor bugetare
pentru corpul diplomatic øi corpul consular românesc.

Analele parlamentare înregistreazæ intervenflia memorabilæ, riguroasæ øi pateticæ
a lui Alexandru Vaida°Voevod în favoarea abordærii øi rezolværii urgente a unei
asemenea probleme care privea fondul reprezentærii noastre în exterior, funcflionalitatea
aparatului diplomatic øi consular, reprezentativitatea øi demnitatea sa.

Reflinem din intervenflia sa, mai amplæ, aceastæ pledoarie de realism, care a fost
øi ræmâne actualæ, în ciuda scurgerii atâtor decenii de istorie øi de regimuri politice:
„Dlor, eu cred cæ în proporflia în care s°a mærit flara româneascæ trebuie sæ se mæreascæ
øi lefurile funcflionarilor, dacæ voim sæ avem un corp diplomatic cu adeværat la înælflimea
misiunii sale înalte. // Pe lângæ aceasta trebuie sæ væ dafli seama cæ dacæ tot purtæm
în guræ democraflia, mai ales dupæ înfæptuirea legii agrare øi a celorlalte reforme
democratice, atunci nici diplomaflia românæ nu o sæ mai fie în veacul al XX°lea aøa
cum a fost în secolul al XIX°lea în toate flærile monarhice. Cæci atunci era foarte firesc
cæ în statele cu tradifliuni vechi, monarhice, erau câteva familii privilegiate, de principi,
de confli øi de baroni etc., care furnizau pe seama carierei diplomatice øi pentru posturile
principale consulare pe membrii lor, împreunæ cu averile care le cheltuiau. // Tot aøa
a fost øi în flærile mai mici, mai democratice, dar care totuøi îøi aveau oligarhia lor
bine închegatæ, cum de exemplu în fiara Româneascæ. // În viitor, dlor, eu cred cæ
ar fi cea mai mare greøealæ ca de la aceøti diplomafli de carieræ sæ se cearæ — øtim
cu toflii cum se face când se intræ în cariera diplomaticæ — ca pe lângæ o leafæ ridicol
de micæ, sæ meargæ øi sæ reprezinte regatul român cum meritæ, fie în capitala Republicii
Franceze, fie în capitala Republicii Cehoslovace, ori în altæ capitalæ, când leafa abia
le ajunge ca sæ°øi facæ îmbræcæmintea cu care sæ poatæ reprezenta flara […]. // De
aceea, dlor, cred cæ nu poate fi deosebire de vederi între majoritate øi minoritate, dacæ
adresez un apel cælduros dlui ministru de Externe, care cunoaøte mai bine decât mine,
eu am avut prea scurt timp, ca sæ pot pætrunde toate culisele øi toate detaliile, care
cunoaøte toate mizeriile vieflii unui diplomat øi consul român, ca sæ îngrijeascæ pe
viitor, ca prin lefuri corespunzætoare situafliunii sociale øi prestigiului flærii, pe care
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fiecare din aceøti funcflionari în gradul sæu are sæ o reprezinte, sæ poatæ cu adeværat
træi, conform postulatelor pozifliunii sale sociale øi oficiale. Pentru cæ numai astfel,
dlor, va fi în stare øi d. ministru de Externe øi succesorii sæi sæ°i recruteze din bæieflii
de talent pe viitorii diplomafli øi pe viitorii consuli români. Øi færæ sæ voiesc sæ fac o
criticæ ori un reproø cuiva, dar cred cæ nu este nici o deosebire de vedere între aceia
care au avut ocaziunea sæ vadæ cum funcflioneazæ acest aparat, cred cæ am îndreptæflirea
de a constata cæ în viitor nu va fi aøa de uøor lucru a fi diplomat al regatului român,
precum a fost în trecut, pe când se reducea întreaga funcfliune a cutærui ministru
plenipotenfliar la serviciul de poøtar a «cutiei de scrisori», cum erau numifli, øi va trebui
sæ fie ocupate posturile de ministru plenipotenfliar, øi pânæ în jos la ultimul secretar,
de oameni care vor aduce în aceastæ carieræ nu numai un talent, nu numai o pregætire,
ci øi o însufleflire pentru cauza pe care sunt menifli sæ o reprezinte, øi în fiecare cuvânt
al lor, în fiecare acfliune a lor, vor øti sæ picure o picæturæ din sufletul øi din inima
lor româneascæ însufleflitæ. […] // Însæ, ca sæ nu se facæ o carieræ de paradæ, ci o carieræ
de devotament, trebuie sæ se asigure oamenilor care vor participa la aceastæ carieræ
o situaflie prin care sæ fie ridicafli peste orice grijæ a zilei de mâine, øi sæ nu fie avizafli
ca, fie prin zestre, fie pe alte cæi, sæ°øi asigure existenfla lor demnæ de reprezentanfli
ai statului român.“

Apelul la o statornicæ preocupare pentru constituirea unui corp diplomatic profe-
sionist de elitæ øi deopotrivæ la asigurarea condifliilor pentru ca membrii acestuia sæ
se poatæ recruta doar pe criterii de valoare, muncæ øi devotament, a fost o invitaflie
la democratizarea structurilor øi aparatului Ministerului Afacerilor Stræine ca exigenflæ
a modernizærii flærii øi abandonærii ultimelor sechele ale regimului feudal.

Nicolae Titulescu, în timpul primului sæu mandat (1927–1928) øi în timpul celui
de°al doilea mandat al sæu (1932–1936), a dat o nouæ dimensiune acfliunii pentru înlætu-
rarea spiritului, structurilor, regulilor øi comportamentului de castæ, pentru aducerea
în rândurile corpului diplomatic românesc a unor oameni care se recomandau exclusiv
prin calitæfli intelectuale øi virtufli morale, printr°un angajament profesional care sæ
rupæ cu formalismul prezenflelor decorative, ineficiente adeseori øi nocive nu arareori.

Dezbaterile parlamentare ocazionate de discutarea Legii pentru modificarea unor
articole din Legea de reorganizare a Ministerului Afacerilor Stræine au abordat, în
mod firesc, problema asigurærii mijloacelor bæneøti øi a personalului specializat
destinate propagandei româneøti în stræinætate.

O evaluare obiectivæ a situafliei în acest plan la nivelul perioadei interbelice, dar
øi dupæ aceea, dupæ ræzboi, pânæ la 1989, dar øi dupæ aceea, conduce la constatarea
cæ nu s°au gæsit structurile ideale øi personalitæflile potrivite pentru a împlini în mod
corespunzætor aceastæ necesitate a statului, cu atât mai importantæ pentru flærile mici,
care — în condifliile de confruntæri de ordin politic, etnic, religios, economic øi cultural,
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mai mult ca multe altele — erau angajate într°un efort extern de apærare a intereselor
naflionale.

Ca titular al Ministerului Afacerilor Stræine, Take Ionescu, în fafla exigenflelor
urgente, a fost obligat sæ procedeze, înainte de toate, la modificarea unor articole
din Legea de reorganizare a Ministerului Afacerilor Stræine. În deplinæ onestitate,
Take Ionescu nu se sfia sæ declare cæ „legea ce vi se prezintæ astæzi nu face decât
mici cârpeli“, afirmând, în acelaøi context øi cu aceeaøi ocazie, dorinfla øi hotærârea
de a se implica în elaborarea øi adoptarea, în toamna aceluiaøi an, a unei legi noi,
„mai generale, mai studiate“ etc.

Preluarea, la 17 decembrie 1921, a înaltei responsabilitæfli de prim°ministru al
României øi moartea sa subitæ, prematuræ, la 17 decembrie 1922, nu i°au permis lui
Take Ionescu sæ°øi ducæ la capæt intenflia elaborærii unui nou act instituflional privind
Ministerul Afacerilor Stræine.

Câteva documente aduc în atenflie acfliunea desfæøuratæ de Nicolae Titulescu,
ministru al Afacerilor Stræine, în perioada 6 iulie 1927–30 iulie 1928, în direcflia
modernizærii øi dinamizærii activitæflii departamentului. În acest spirit, la 1 august 1927,
la doar trei sæptæmâni de la numirea sa ca titular la Palatul Sturdza, Nicolae Titulescu
înainta Înaltei Regenfle proiectul de decret privind o nouæ reorganizare øi restructurare
a administrafliei centrale a Ministerului Afacerilor Stræine (doc. 14), care, „fixând
precis atribufliunile fiecæruia în cadrul existent, va uøura lucrærile ministerului pânæ
la votarea unei noi legi de reorganizare“.

Printre modificærile structurale mai importante prevæzute în decret (doc. 15) se
numærau despærflirea în diviziuni de sine stætætoare ale Afacerilor politice øi Afacerilor
juridice øi contenciosului (anterior acestea fuseseræ grupate într°o singuræ direcflie),
precum øi ale Afacerilor consulare øi Afacerilor comerciale (de asemenea, anterior,
acestea fuseseræ grupate într°o singuræ direcflie), precum øi înfiinflarea unei noi struc-
turi — Direcflia afacerilor administrative. Prin noua structurare a direcfliilor din
administraflia centralæ, aria preocupærilor fiecærei diviziuni în parte se ræsfrângea în
favoarea unei specializæri stricte øi de mai mare profunzime. Sporea, în consecinflæ,
operativitatea în rezolvarea problemelor ce reveneau fiecærei direcflii.

Faptul cæ modernizarea ministerului a fost o preocupare constantæ de°a lungul
întregului sæu prim mandat este demonstrat øi de mæsurile luate spre sfârøitul anului
1927, la mai puflin de øase luni de la numirea sa la conducerea diplomafliei româneøti,
respectiv, crearea Diviziei economice øi, consecinflæ a acestui act, reunirea Direcfliei
afacerilor comerciale cu Direcflia afacerilor consulare.

Prin decretul privind înfiinflarea unei Divizii economice (doc. 18) se fixau preocu-
pærile øi competenflele: „În afaræ de atribufliunile pe care ministrul de Externe le poate
da, potrivit trebuinflelor, prin deciziune ministerialæ, Diviziunea economicæ va referi
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asupra aspectelor financiare øi economice ale chestiunilor de care ministrul de Externe
este sau va fi chemat a se ocupa; va fi organul de legæturæ pentru toate aceste chestiuni
între Ministerul de Externe øi Ministerul de Finanfle, Ministerul de Industrie øi Comerfl
sau alte organe interesate; va studia chestiunile financiare øi economice de care se
ocupæ în special Societatea Nafliunilor øi conferinflele internaflionale; va îngriji colec-
tarea publicafliilor economice øi financiare, care intereseazæ statul român în legæturile
sale cu stræinætatea“.

Organism de sintezæ, Ministerul Afacerilor Stræine îøi asuma, pentru prima datæ
la noi, abordarea corelativæ a problemelor politice øi economice, o conlucrare între
toate institufliile interesate øi o exprimare unitaræ a punctelor de vedere din domeniul
respectiv în fafla Societæflii Nafliunilor, a organismelor øi conferinflelor internaflionale
de profil economic sau financiar.

La fel de importantæ a fost inifliativa lui Nicolae Titulescu care a condus la adoptarea
decretului privind crearea unei Diviziuni juridice în cadrul administrafliei centrale a
Ministerului Afacerilor Stræine (doc. 19). Dând expresie abordærii coerente a tuturor
problemelor juridice care confruntau sau urmau sæ confrunte statul român, decretul
stabilea: „În afaræ de atribufliunile pe care ministrul de Externe le poate da, potrivit
trebuinflelor, prin deciziune ministerialæ, Diviziunea juridicæ: va referi asupra aspectelor
juridice ale chestiunilor de care ministrul de Externe este sau va fi chemat a se ocupa;
va apæra, pe baza unei delegaflii speciale, interesele statului în fafla instanflelor judecæ-
toreøti sau a organelor internaflionale din flaræ sau din stræinætate; va studia problemele
de drept internaflional, în special cele de care sunt chemate a se ocupa Societatea
Nafliunilor øi Curtea Permanentæ de Arbitraj din Haga; va îngriji colectarea publicafliilor
juridice de orice fel din flaræ sau stræinætate, care intereseazæ statul român.“ Prin aceastæ
nouæ diviziune, prima de acest fel în Ministerul Afacerilor Stræine al României, se
asigura baza abordærii de principiu øi urmæririi coerente a tuturor problemelor juridice
de interes naflional pentru statul român pe plan extern, se asigura legætura organicæ
cu organismele de vocaflie internaflionalæ, se fixau obiectivele øi modalitæflile de
constituire, structurare øi îmbogæflire a bazei documentare a statului român în
respectivul domeniu.

Se înscrie în rândul mæsurilor importante inifliate de Nicolae Titulescu øi înfiinflarea,
la 1 februarie 1928, a Consiliului superior diplomatic (doc. 20), chemat øi însærcinat
sæ examineze „chestiunile externe de cæpetenie“ øi, de asemenea, sæ refere øi sæ
consilieze titularul departamentului „asupra tuturor chestiunilor ce°i vor fi supuse în
acest scop“. Acest organism va fi înlocuit, începând cu 1 februarie 1937, cu un altul —
Consiliul consultativ diplomatic — cu aceleaøi atribufliuni (doc. 33).

În condifliile unor modificæri structurale, s°au deschis noi legaflii ori sau redeschis
altele ce fuseseræ închise temporar din rafliuni economice (doc. 16, 17, 21). În concepflia
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lui Nicolae Titulescu, succesul în politica externæ a unui stat se baza, în primul rând,
pe contacte strânse, nemijlocite, constante øi active cu celelalte flæri. Legafliilor
României — pe care ministrul român al Afacerilor Stræine le considera drept cartea
de vizitæ a flærii — le reveneau în aceastæ privinflæ multiple øi importante misiuni øi
sarcini. Regretând cæ mijloacele financiare ale flærii nu permiteau extinderea sistemului
reprezentanflelor româneøti, aøa cum îl gândea øi cum îl dorea el, Nicolae Titulescu
a reuøit, totuøi, în mai puflin de un an de zile, sæ sporeascæ cu patru numærul legafliilor
româneøti. Au fost înfiinflate noi legaflii ale României în Europa — la Geneva, pe
lângæ Societatea Nafliunilor (prima de acest fel a vreunui stat pe lângæ acest organism
internaflional) øi la Riga; în America de Sud, pentru prima datæ în istoria diplomafliei
româneøti — la Rio de Janeiro, acoperind serviciile diplomatice inclusiv la Buenos
Aires; în Africa — la Cairo (înainte de 1927, aici funcflionase numai o agenflie diplo-
maticæ a României). Totodatæ, au fost repuse în activitate unele legaflii care, din rafliuni
economice, fuseseræ temporar închise, cum a fost cazul legafliilor României de la
Lisabona, Helsinki, Christiania (Oslo) øi Tokio.

Un moment semnificativ øi important în structurarea øi funcflionarea Ministerului
Afacerilor Stræine l°a reprezentat adoptarea, la 3 mai 1929, a decretului privind noua
distribuire a serviciilor în administraflia centralæ (doc. 25). Prin raportul înaintat Înaltei
Regenfle (doc. 24), G.G. Mironescu, ministru al Afacerilor Stræine (10 noiembrie
1928–4 aprilie 1931) preconiza o mai precisæ delimitare a zonei de preocupæri a fiecærei
divizii, direcflii øi secfliuni, o relaflie organicæ a acestora, o implicare directæ øi precisæ
a fiecærui funcflionar în problemele vieflii internaflionale, folosirea mai raflionalæ a
experienflei øi stimularea inifliativei fiecæruia, sporirea eficienflei întregii activitæfli prin
crearea unui sistem de ræspunderi personale øi directe ale fiecærui funcflionar al
departamentului, strângerea colaborærii cu misiunile diplomatice ale flærii, o mai
operativæ prelucrare a informafliei øi un plus de rapiditate în adoptarea de decizii øi
comunicarea de ræspunsuri, facilitarea contactelor cu legafliile stræine acreditate la
Bucureøti ø.a. Potrivit acestei reglementæri, administraflia centralæ a Ministerului
Afacerilor Stræine era alcætuitæ din organe consultative — Consiliul superior diplomatic
øi Consiliul juridic — øi din organe executive (Secretariatul, cu Direcflia cabinetului
øi a cifrului, Direcflia protocolului øi a cancelariei ordinelor, Direcflia presei øi a
informafliilor), Divizia politicæ, Divizia personalului øi a contabilitæflii, Divizia consularæ
øi a contenciosului. Elementul de noutate era adus de structurarea celor douæ direcflii
(Direcflia pentru Occident øi Direcflia pentru Orient) ale Diviziei politice pe criterii
geografice, reflectând în acest fel creøterea activitæflii pe plan extern a României.

Am considerat necesar sæ introducem în corpul volumului øi legea de organizare
a ministerelor din 2 august 1929 (doc. 26). Prin aceasta, organizarea administrafliei
centrale se plasa sub imperiul unui act instituflional unic, menit a asigura unitatea øi
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coordonarea activitæflii tuturor ministerelor, evident øi a Ministerului de Externe,
oferind, în acelaøi timp, un statut cadru øi principiile corespunzætoare pentru ca fiecare
minister în parte sæ°øi poatæ elabora øi promova legea organicæ proprie. 

La 23 ianuarie 1931, s°a adoptat Legea pentru interpretarea art. 39 din Legea de
reorganizare a Ministerului Afacerilor Stræine din 19 iulie 1921 (doc. 29). La prima
vedere, atunci, ca øi acum, ar pærea o chestiune marginalæ. Pentru a se înflelege fondul
problemei, trebuie spus cæ, potrivit uzanflelor practicate în stræinætate, dar øi la noi,
încæ de la începutul anilor ’20, sancflionatæ prin Legea de reorganizare a Ministerului
Afacerilor Stræine mai sus°amintitæ, se putea apela la persoane din afara ministerului
pentru a fi aduse în fruntea unor misiuni diplomatice româneøti în stræinætate. În
dezbaterile din Senat øi din Adunarea Deputaflilor, s°au adoptat atitudini contradictorii
privind definirea statutului acestora dupæ încheierea misiunii, unii pledând pentru
pæstrarea lor în rândurile corpului diplomatic, în funcflie de numærul de ani servifli în
aceastæ calitate øi de meritele dovedite, iar în consecinflæ asigurarea beneficiilor
implicate de acest statut; alflii au cerut sæ se precizeze în mod expres caracterul temporar
al unei asemenea misiuni øi încetarea apartenenflei respectivelor persoane la corpul
diplomatic o datæ cu încheierea misiunii. Presiunea exercitatæ din rândurile corpului
diplomatic de carieræ, susflinutæ de numeroøi parlamentari, a avut în cele din urmæ
câøtig de cauzæ, prin Legea de interpretare a art. 39 din Legea de reorganizare a
Ministerului Afacerilor Stræine din 19 iulie 1921 stabilindu°se: „Art. unic. Prin cuvin-
tele «øefii misiunilor diplomatice, care pot fi recrutafli øi în afara personalului
ministerului» din art. 39 al legii pentru reorganizarea Ministerului Afacerilor Stræine,
se înflelege cæ se poate încredinfla temporar conducerea unei misiuni diplomatice la
persoane din afaræ de carieræ øi care, la terminarea misiunii ce li s°a încredinflat
temporar, înceteazæ de a mai face parte din personalul diplomatic“.

Loialitatea øi moralitatea funcflionarilor publici, mai ales a celor angajafli în ministere
având relaflii cu exteriorul, nu se putea asigura, nici în altæ parte, nici la noi, doar
prin asumarea unui angajament øi semnarea unui juræmânt. Aøa fiind, prin decretul
din 24 iulie 1936 (doc. 32), s°a interzis membrilor corpului diplomatic øi ai corpului
consular, tuturor funcflionarilor Ministerului Afacerilor Stræine orice cæsætorie cu femei
de altæ naflionalitate decât cea românæ, condiflionându°se, deopotrivæ, chiar cæsætoria
cu o româncæ de o aprobare prealabilæ a Ministerului Afacerilor Stræine. Utilitatea
øi importanfla unei asemenea decizii n°au nici un fel de contingenflæ cu xenofobia,
dând expresie exigenflei fiecærui stat de a lua øi urmæri mæsurile pe care le consideræ
necesare pentru apærarea siguranflei naflionale. Aproape peste doi ani, la 5 mai 1938,
printr°un nou decret regal privind aceeaøi chestiune (doc. 37) se punea accentul asupra
cæsætoriei doar în urma unei autorizaflii prealabile, în scris, a Ministerului Afacerilor
Stræine, læsându°se celor interesafli latitudinea de a se cæsætori cu un (o) stræin(æ), pe
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baza unei înalte încuviinflæri. Decretul prevedea sancflionarea severæ a celor ce încælcau
prevederile sale, øi anume punerea lor în disponibilitate, færæ a mai putea fi rechemafli
în funcflie, precum øi sancflionarea celor care încælcaseræ decretul din 24 iulie 1936.

În anul 1937, Ministerul Afacerilor Stræine având drept titular pe Victor Antonescu
(29 august 1936–28 decembrie 1937), s°au aprobat douæ reglementæri, al cæror interes
nu se rezumæ la contemporanii lor, ele reprezentând repere importante ale evolufliei
în timp înregistratæ în abordarea øi rezolvarea respectivelor probleme: Regulamentul
privitor la cheltuielile de drum øi salariul de stræinætate cuvenit funcflionarilor Ministe-
rului Afacerilor Stræine (doc. 34) øi Regulamentul consular (doc. 35).

Cât priveøte primul regulament, adoptat la 14 aprilie 1937, acesta introducea un
plus de rigoare în fixarea øi plata apuntamentelor, în stabilirea criteriilor de modificare
a acestora în concordanflæ cu cursurile valutare din flærile de reøedinflæ ale respectivilor
trimiøi ai statului român, pe de o parte, un plus de rigoare privind normele pentru
fixarea øi acoperirea cheltuielilor de drum pentru transportul din România în flara de
reøedinflæ øi invers, pentru transportul impus de obligaflii profesionale în interiorul
flærii în care respectivul fusese acreditat sau pentru transportul, într°o misiune limitatæ,
din flara în care fusese acreditat permanent într°o altæ flaræ.

Regulamentul consular, adoptat la 24 octombrie 1937, înlocuia regulamentul consu-
lar din 12 ianuarie 1889 cu modificærile sale ulterioare.

Însumând 206 articole, o adeværatæ broøuræ, noul regulament consular era un reflex
al noilor realitæfli externe ale României, al dezvoltærii relafliilor sale pe multiple planuri,
al unei mai ample øi intense circulaflii a bunurilor øi oamenilor, al complexitæflii øi
diversitæflii problemelor cu care se confrunta un oficiu consular în epoca modernæ.
Însumând experienfla româneascæ de peste cinci decenii øi jumætate de la adoptarea
precedentului regulament consular, dar øi aceea acumulatæ de alte state, noul regula-
ment consular devenea pentru toate oficiile noastre consulare, prin rigoare øi precizie,
un instrument de lucru indispensabil, bine fæcut øi adecvat noilor realitæfli øi necesitæfli.

Prin decretul regal din 28 aprilie 1938, se aduceau modificæri unor articole din
Legea de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine, prevæzându°se posibilitatea
de a ridica unele legaflii la rangul de ambasade øi institui øi rangul de ambasador,
ambele prin decret regal (doc. 36). Cei ce vor parcurge acest volum, vor putea urmæri,
în anexæ, atât stabilirea, cât øi întreruperea sau ruperea relafliilor diplomatice, gradul
de reprezentare, øefii respectivelor misiuni, agenflii diplomatice, legaflii, ambasade.
Ne vom rezuma sæ menflionæm doar faptul cæ, în perioada interbelicæ, România øi°a
deschis ambasade la: Varøovia (1 mai 1938); Paris (9 decembrie 1938); Sf. Scaun
(15 decembrie 1938); Atena (1 ianuarie 1939); Ankara (1 ianuarie 1939); Belgrad
(1 ianuarie 1939), primii ambasadori fiind Richard Franasovici, Gheorghe Tætærescu,
Nicolae Petrescu°Comnen, Radu Tr. Djuvara, Vasile Stoica, Victor Cædere. Rostul
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acestei prefefle øi spafliul adecvat ei nu ne permit sæ stæruim asupra resorturilor øi
circumstanflelor în care s°au stabilit, s°au întrerupt sau s°au rupt relafliile diplomatice,
ca øi asupra momentelor în care s°a procedat (cauze, semnificaflii, personalitæfli).

La mijlocul anului 1938, prin decret regal, s°a procedat la trecerea serviciului
exterior al Direcfliei generale a presei øi propagandei din cadrul Ministerului de Interne
la Ministerul Afacerilor Stræine (doc. 38). Se punea pe aceastæ cale capæt unei anomalii,
dându°se ræspuns exigenflei, exprimate chiar dupæ încheierea primului ræzboi mondial,
privind mijloacele de informare øi propagandæ prin presæ la dispoziflia diplomafliei
româneøti. Personalul øi bugetul alocate erau modeste, dar, oricum, suplineau în
centralæ øi la oficii necesitæfli cu atât mai stringente cu cât ræzboiul ideologic impunea
cu acuitate reacflii de apærare.

Am menflionat în cele de mai sus cæ încæ din timpul mandatului de ministru de
Externe, Take Ionescu a insistat asupra necesitæflii de a se întocmi o lege de organizare
a Ministerului Afacerilor Stræine. Din pæcate, anii au trecut, pe la Palatul Sturdza
s°au perindat mai mulfli miniøtri, dar, din motive complexe, totul s°a rezumat la
completæri øi rectificæri.

Dupæ 44 de ani de la adoptarea Legii de reorganizare a Ministerului Afacerilor
Stræine, din 13 februarie 1894 (cæreia i s°au adus modificæri la 15 martie 1912, la
30 august 1920 øi la 19 iulie 1921), prima lege organicæ consacratæ Ministerului
Afacerilor Stræine a fost adoptatæ, prin decret regal, la 16 iulie 1938 (doc. 39), în
timpul mandatului lui Nicolae Petrescu°Comnen (30 martie–21 decembrie 1938); cu
unele modificæri øi completæri (doc. 40), ea a fost republicatæ în „Monitorul Oficial“
la 17 februarie 1939 (doc. 41).

Întocmirea ei s°a fæcut urmærindu°se ideea ca noua structuræ organizatoricæ „sæ
facæ faflæ atât împrejurærilor actuale, cât øi celor ce se pot prevedea pentru o perioadæ
destul de însemnatæ“, ca actul legislativ sæ fie nu numai „o operæ de prezent, dar øi
de viitor“. Pentru prima datæ se prevedea în mod expres: „Ministerul Afacerilor Stræine
are în atribufliile sale exclusive raporturile României cu statele stræine, cu Societatea
Nafliunilor øi cu institufliunile juridice internaflionale, precum øi negocierea øi inter-
pretarea tratatelor øi convenfliilor de orice naturæ“.

Prin lege s°au instituit noi structuri, s°a procedat la o mai precisæ øi riguroasæ
delimitare a atribufliilor lor; s°au adus modificæri gradelor reprezentærii diplomatice
(s°au introdus un oficiu diplomatic nou „ambasada“) øi au fost aøezate pe baze noi
oficiile consulare; s°a procedat la unificarea serviciului diplomatic cu serviciul consular,
recrutarea personalului consular fæcându°se exclusiv din personalul diplomatic; s°au
prevæzut noi dispoziflii privind pregætirea cadrelor (cu un accent suplimentar pe
aprofundarea cunoaøterii problemelor economice øi a limbilor stræine), selecflionarea
øi promovarea lor; stabilitatea în carieræ; s°a prevæzut obligativitatea diplomaflilor øi
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funcflionarilor de a depune în arhivele ministerului orice act øi document, cu caracter
oficial, aflat în posesia lor ø.a.

Documentele incluse în volum permit constatarea cæ, în ciuda elaborærii îndelun-
gate, într°o scurtæ perioadæ de timp legea a suferit mai multe completæri øi modificæri
(doc. 40, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 56, 57). Nu ne propunem aici sæ discutæm justifi-
carea fiecæreia dintre acestea — cu atât mai mult cu cât nu s°au pæstrat expunerile
de motive în toate aceste cazuri —, dar suntem obligafli sæ semnalæm cæ aceste com-
pletæri øi modificæri nu aveau legæturæ cu evolufliile pe plan internaflional øi situaflia
externæ a României.

Este îndeobøte cunoscut, cel puflin de specialiøti, istorici, juriøti, diplomafli, cæ sfâr-
øitul anilor ’30 a cunoscut sporirea tensiunilor externe pe plan european, abandona-
rea progresivæ a principiilor øi normelor de drept internaflional, apelul din ce în ce
mai frecvent la presiuni øi forflæ din partea statelor totalitare, tot mai numeroase acte
de conciliatorism ale marilor democraflii occidentale. Statele totalitare au procedat
la o modificare prin forflæ a geografiei continentului european. România însæøi a suferit
un proces de dezmembrare, pierzând importante pærfli ale teritoriului sæu naflional.
La 26–28 iunie 1940, guvernul U.R.S.S. a adresat douæ note ultimative României,
cerând pæræsirea imediatæ de cætre administraflia øi armata românæ a teritoriului
Basarabiei øi al Bucovinei de Nord. Prin ceea ce în literatura de specialitate s°a numit
„Dictatul de la Moscova“, România a pierdut un teritoriu de 50 762 km pætrafli øi
aproximativ 3 900 000 de locuitori. La 30 august 1940, la Viena s°au semnat docu-
mentele „arbitrajului“ germano°italian („Dictatul de la Viena“), prin care partea de
nord°vest a Transilvaniei (43 492 km pætrafli øi aproape 2 700 000 locuitori, în majori-
tate români) este smulsæ României øi predatæ Ungariei hortiste. La 7 septembrie 1940,
s°a semnat tratatul de frontieræ româno°bulgar de la Craiova, prin care partea de sud
a Dobrogei („Cadrilaterul“, adicæ judeflele Durostor øi Caliacra) a intrat în compo-
nenfla Bulgariei.

În aceastæ situaflie extrem de grea, într°un termen foarte scurt øi numai atunci când
ocupantul a permis°o, mari mase de populaflie din pærflile de teritoriu smulse flærii s°au
refugiat spre ceea ce mai ræmæsese din România Mare.

În consecinflæ, prin decrete°lege, la 13 septembrie 1940 s°au înfiinflat Comisariatul
general pentru deplasarea populafliei din Dobrogea (doc. 44), iar la 14 septembrie
1940, Comisariatul general al refugiaflilor din Basarabia øi Nordul Bucovinei (doc. 45)
øi Comisariatul general al refugiaflilor din Nordul Transilvaniei (doc. 47). Regle-
mentærile menflionate cæutau sæ împiedice haosul, fixând responsabilitæflile prezente
øi imediate ale organismelor nou create, competenflele, mijloacele financiare øi
materiale, relafliile de colaborare cu celelalte instituflii ale statului. Toate aceste
comisariate generale funcflionau pe lângæ Ministerul Afacerilor Stræine.
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În ciuda cerinflelor exprese ale Conducætorului Statului privind o activitate intensæ
øi coerentæ pentru reorganizarea ministerelor, legea pentru (re)organizarea Ministerului
Afacerilor Stræine a întârziat cu mai mult de trei ani de zile. Întârzierea cu care s°a
acflionat în cadrul Ministerului Afacerilor Stræine l°a determinat pe Ion Antonescu
sæ cearæ, în mai multe rânduri, prin secretarul general al Preøedinfliei Consiliului de
Miniøtri, mæsuri pentru accelerarea eforturilor øi finalizarea demersurilor pregætitoare. 

La sfârøitul anului 1941, Ministerul Afacerilor Stræine a ræspuns adreselor Cabine-
tului Civil, prin note pe care le reproducem in extenso, considerându°le interesante
pentru cunoaøterea dificultæflilor reale pe care le°a întâmpinat demersul de reorga-
nizare a ministerului øi a motivafliilor, obiective sau formale, invocate pentru întârzierile
care au intervenit.

Reacflia lui Ion Antonescu a fost severæ. Rezoluflia amplæ a acestuia, datând din
21 noiembrie 1941, pæstratæ øi în formula manu propria, exprima o stare de nemul-
flumire faflæ de neajunsurile acumulate în timp în funcflionarea Ministerului Afacerilor
Stræine øi faflæ de încetineala cu care acfliona conducerea ministerului. Judecæflile de
principiu au fost aspre, dupæ cum calificærile rationae materiae øi ad personam au
fost færæ echivoc, sintagmele din text flinând uneori de pamfletul gazetarului. Am
reprodus în întregime aceastæ rezoluflie pentru mai multe considerente. Pentru cæ ea
aparflinea unui øef de stat, pentru cæ privea diplomaflia româneascæ (fiind singura de
acest fel pe care am identificat°o pe parcursul existenflei Ministerului Afacerilor
Stræine), pentru cæ avea curajul sæ punæ degetul pe ranæ øi sæ spunæ lucrurilor pe nume,
curmând vorbæria goalæ øi diplomaflia sterilæ.

O asemenea perspectivæ o confirma curajos øi direct amplul studiu „Ministerul
Afacerilor Stræine øi serviciul diplomatic românesc. Cum este øi cum ar trebui sæ fie“
întocmit de diplomatul român F.C. Nanu, personalitate cunoscutæ, cu mare experienflæ
în materie, care se aflase în câteva rânduri în fruntea unor misiuni diplomatice, iar
în ultimul timp fusese însærcinat cu coordonarea unor structuri importante din Centralæ:
Direcfliunea afacerilor administrative, Direcfliunea afacerilor consulare, Direcfliunea
personalului, Direcfliunea fondurilor øi contabilitæflii øi cu Serviciul arhivelor, Serviciul
registraturii øi Serviciul bibliotecii. Definitivat la 15 ianuarie 1941, acest studiu a
fost înaintat, neschimbat dupæ cum spune autorul sæu, la data de 2 decembrie 1941,
Cabinetului Civil, cu destinaflia Ion Antonescu.

Trecând în revistæ, în mod obiectiv, amplul proces de degradare cunoscut de
structurile Ministerului Afacerilor Stræine øi diplomaflia româneascæ în perioada
interbelicæ, F.C. Nanu afirma: „Faflæ de cele ce se cereau diplomafliei acum 30 de ani
[deceniul al doilea — n.n.] øi de tehnica diplomaticæ de atunci, Ministerul Afacerilor
Stræine lucra mult mai bine pe timpul pærinflilor noøtri decât acum. Întâi de toate, ea
avea o cârmuire statornicæ în persoana Regelui Carol [Carol I — n.n.]. Diplomaflia
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noastræ îøi fæurise sub lunga lui domnie o tradiflie. Diplomaflia era o adeværatæ carieræ
øi în posturile înalte era lucru firesc sæ fie numifli funcflionarii distinøi cærora le venea
rândul, iar numai excepflional erau numifli bærbafli de stat din afaræ de carieræ, adicæ,
când nu se dispunea de un diplomat la înælflimea cerinflelor pentru un post însemnat.
Diplomaflii fiind øi bine plætifli, chiar fæceau slujba în minister, cariera atrægea tineri
de valoare. În minister se formase un sâmbure de funcflionari specialiøti øi statornici.
De altfel, cum nimeni nu era primit în serviciul diplomatic dacæ nu avea avere,
funcflionarii mai buni øi°ar fi dat demisia dacæ drepturile lor ar fi fost cælcate în picioare.
Numai cætre sfârøitul domniei Regelui Carol, au fost læsafli sæ intre în carieræ prea
mulfli tineri mediocri. Începuse sæ se simtæ vântul democrafliei integrale øi era politi-
cienilor de meserie, ale cæror rude trebuiau cæpætuite. Dupæ moartea bætrânului Rege,
începu era diplomafliei de casæ. Capul vremelnic al diplomafliei noastre, fie ministrul
titular, fie preøedintele Consiliului, lucra acasæ la el, cu un mic grup de «bæiefli de
încredere». Mai toate hârtiile de stat mai însemnate nici nu treceau pragul ministerului
oficial øi nici pânæ azi nu se øtie de urma lor. Posturile înalte se dædeau sau dupæ
gradul de «devotament» cætre øef, sau dupæ însemnætatea proptelilor de care se bucura
insul. Lefurile din stræinætate se statorniceau nu dupæ criterii obiective, ci intuitu
personae. A lucra în minister era o pedeapsæ datæ fiind uriaøa deosebire între lefurile
din flaræ øi din stræinætate, deosebire cu atât mai greu de îndurat cu cât îndatorirea de
«a reprezenta» în stræinætate impune un anumit standard de viaflæ. Nu e greu sæ duci
o viaflæ chiar din cele mai simple când n°ai cunoscut alta mai bunæ. Dar când eøti
învæflat sæ træieøti bine, e foarte greu sæ te obiønuieøti deodatæ cu o viaflæ de lipsuri.
[...] Românii nemoøtenind decât prea puflin din tæria de caracter a bætrânilor romani,
nu e de mirare dacæ faflæ de o asemenea perspectivæ lichelismul s°a læflit din ce în ce
mai mult. Cu cât cariera se fæcea mai «democraticæ», cu atât se întindea mai mult
ræul, cæci oamenii cu oarecare mijloace personale mai puteau træi øi cu o leafæ
neînsemnatæ, dar pentru cei færæ avere, o astfel de viaflæ era un chin de care cæutau
sæ scape cu orice prefl.“

Dincolo de unele note conservatoare, radiografia semnatæ de F.C. Nanu este corectæ
atât în pærflile sale de principiu, cât øi în detaliile fixate în numeroasele pagini de analizæ
øi propuneri. Orice lucrare viitoare consacratæ istoriei diplomafliei româneøti nu mai
poate ignora fenomenul, falsele pudori, cum cæ nu ne°ar face bine prestigiului flærii,
sunt dæunætoare.

Scopul amplului studiu la care ne°am referit era definit succint de autor: „Printre
aøezæmintele româneøti care au mare nevoie de o primenire temeinicæ, se prenumæræ
fireøte øi diplomaflia românæ. Nu vorbesc aci de «diplomaflia» în înflelesul flelurilor
urmate de România în politica ei din afaræ, ci mæ mærginesc la înflelesul tehnic al
cuvântului, adicæ organismul de stat înfiinflat spre a sluji de unealtæ de informare øi
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de executare guvernului, pe tærâmul politicii externe. [...] // Este desigur drept cæ
«marea politicæ» sau «înalta diplomaflie» a unei flæri este mai totdeauna hotærâtæ de
factori care nu atârnæ de diplomaflie în înflelesul tehnic. Ea este impusæ sau de împre-
juræri «geopolitice», sau de duømænii de neîmpæcat între popoare, sau de nevoi econo-
mice, sau chiar de simpatiile, antipatiile sau ambifliile unui cap de stat sau unui grup
atotputernic, øi de multe ori de «rezultanta» acestor elemente adesea contrazicætoare. //
Însæ nu se poate tægædui cæ metodele øi vremea executærii acestei politici, deci izbutirea
sau neizbutirea ei, atârnæ în mare mæsuræ de o mai bunæ sau proastæ orânduire a
serviciilor tehnice.“

Færæ îndoialæ cæ un asemenea studiu înaintat Cabinetului Civil a ajuns în mâinile
lui Ion Antonescu, confirmându°i nemulflumirile øi accentuându°i preocupærile pentru
organizarea Ministerului Afacerilor Stræine.

Un ræspuns dat nevoii de reglementare a întregii activitæfli a statului în domeniul
relafliilor internaflionale avea sæ se dea abia în 1944, în plin ræzboi, într°o conjuncturæ
politicæ internaflionalæ nefavorabilæ, într°un regim de dictaturæ militaræ.

O contribuflie însemnatæ la definirea principiilor legiferærii, la stabilirea
structurilor øi competenflelor, din administraflia centralæ øi din exterior, la fixarea
criteriilor, condifliilor øi mijloacelor de formare a cadrelor øi de selectare a persoanelor
au avut°o Mihai A. Antonescu, ministrul Afacerilor Stræine (30 iunie 1941–23 august
1944). Amplul raport din 20 martie 1944 privind noua lege de organizare a Ministerului
Afacerilor Stræine, cadrul legal pentru organizarea funcfliunilor internaflionale ale
statului român (doc. 58) probeazæ, din acest punct de vedere la care ne referim, øi
nu la altul, o gândire claræ, un studiu temeinic, o abordare øi o definire riguroasæ a
principiilor, structurilor, mijloacelor ø.a.

La 8 aprilie 1944 s°a adoptat Decretul privind legile referitoare la statornicirea
exercifliului funcfliilor internaflionale ale statului român (doc. 59) prin urmætoarele
reglementæri: Legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine al Regatului
României (doc. 60); Legea pentru înfiinflarea øi organizarea Institutului Regal Român
de Cercetæri Internaflionale øi de Øtiinfle Politice (doc. 61); Legea pentru înfiinflarea
øi organizarea øcolilor române øi institutelor culturale din stræinætate, burselor de stat
øi condifliei studenflilor români în stræinætate (doc. 62), toate trei publicate în „Monitorul
Oficial“ din 10 aprilie 1944.

Dincolo de orice considerente ideologice sau politice, se impune constatarea cæ
acest ansamblu de acte legislative reprezintæ indiscutabil cea mai completæ lege
organicæ a Ministerului Afacerilor Stræine. Într°o concepflie novatoare, respectivele
legiferæri au vizat reglementarea întregii activitæfli a statului în domeniul relafliilor
internaflionale.
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În acest cadru, Ministerul Afacerilor Stræine era investit cu „dreptul de a organiza
reprezentarea României în raporturile cu celelalte state øi institufliuni internaflionale“,
„de a veghea øi asigura apærarea intereselor øi drepturilor internaflionale ale românilor
øi ale Regatului“, „de a asigura participarea Regatului României la organizarea inter-
naflionalæ øi reprezentarea în institufliunile internaflionale“, „de a conduce øi a asigura
interesele economice internaflionale“, „de a organiza cooperarea României la viafla
spiritualæ a comunitæflii popoarelor, asigurând nafliunii române funcfliunile sale naflio-
nale, regionale øi europene“.

În toate aceste reglementæri, poate prea ample øi prea detaliate (229 de articole
prima; 61 de articole a doua; 45 de articole a treia), s°a fæcut un oarecare exces de
juridism, anumite prevederi flinând de amænunte pe care, firesc, ar fi trebuit sæ le rezolve
reglementæri (regulamente) interne øi nu legile respective.

În contextul internaflional existent (la data adoptærii acestor legi, 8 aprilie 1944,
România avea relafliile diplomatice rupte sau întrerupte cu 22 de state øi se afla în
stare de ræzboi cu 10 state), acest ansamblu legislativ era mai mult un exercifliu teoretic.
Cursul politic al evenimentelor externe øi al celor interne l°au lipsit de perspectivæ
øi viabilitate.

La 23 august 1944, guvernul Ion Antonescu a fost ræsturnat. S°a constituit un nou
guvern, format din reprezentanfli ai Partidului Naflional fiærænesc, Partidului Naflional
Liberal, Partidului Social Democrat øi Partidului Comunist din România.

Proclamaflia Regelui Mihai I din seara zilei de 23 august 1944 øi Declaraflia guver-
nului român din dupæ°amiaza zilei de 24 august 1944 au consacrat ruperea relafliilor
cu flærile Axei øi încetarea imediatæ a ræzboiului cu Nafliunile Unite. România s°a angajat
cu întregul sæu potenflial, material øi uman în lupta împotriva forflelor hitleriste øi
fasciste, având o contribuflie substanflialæ la victoria finalæ.

Dupæ lovitura de stat de la 23 august 1944, evenimentele s°au derulat cu repezi-
ciune. Potrivit hotærârilor luate de Marile Puteri, România avea sæ intre în sfera de
influenflæ a U.R.S.S.

Ansamblul de legi din aprilie 1944, apreciat ca o creaflie artificialæ a regimului
de dictaturæ militaræ, a fost abrogat.

O nouæ lege de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine a fost adoptatæ la 8
martie 1946 (doc. 71). Motivând necesitatea acestei legi, Gheorghe Tætærescu, vice-
preøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministru al Afacerilor Stræine, invoca legea
organicæ din 19 iulie 1921, cæreia i s°au adus „schimbærile impuse atât de experienfla
ultimilor 25 de ani, cât øi de prefacerile politice øi sociale de azi“.

Prin noua lege se reînfiinfla Consiliul juridic, se proceda la echivalarea gradelor
diplomatice cu gradele consulare, se stabilea ca din Comisiunea consultativæ øi din
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Comisiunea disciplinaræ sæ facæ parte øi câte un delegat al sindicatului funcflionarilor
acestui departament.

În raportul lui Gheorghe Tætærescu ce însoflea acest proiect de lege se fæceau câteva
precizæri, impuse de forflele de extrema stângæ, care aveau sæ aibæ efecte profund
dæunætoare øi de lungæ duratæ. Astfel: „pentru a ræspunde unei cerinfle politice deseori
verificatæ øi spre a înlesni folosinfla în slujba flærii a unor elemente deosebit de pregætite,
dar stræine de cariera diplomaticæ, am prevæzut posibilitatea de a se încredinfla condu-
cerea oficiilor noastre diplomatice unor personalitæfli din afara cadrelor ministerului“;
„normele privitoare la programele cursurilor øi examenelor au fost modificate pentru
a li se da un conflinut cât mai apropiat de cunoøtinfle de specialitate cerute diferiflilor
candidafli“; „în ce priveøte angajarea personalului auxiliar øi de specialitate, s°au stabilit
norme deosebite, atât pentru administraflia centralæ, cât øi pentru serviciul exterior“.

În virtutea lor, a acestor orientæri, care aveau sæ primeascæ consacrarea prin lege,
în termen scurt, din fruntea afacerilor diplomatice româneøti aveau sæ disparæ tofli
diplomaflii de carieræ øi oamenii politici din vechiul regim, iar în aparatul Ministe-
rului Afacerilor Stræine aveau sæ intre tot felul de neavenifli, care nu numai cæ nu
aveau o pregætire de specialitate, dar chiar nu aveau nici o pregætire. Este suficient
sæ menflionæm cæ pentru gradul de asistent stagiar, nou constituit, se puteau prezenta
drept candidafli tofli cei care posedau diploma de bacalaureat sau orice diplomæ
echivalentæ din flaræ øi stræinætate øi care vor fi trecut cu succes un examen de admitere.
Færæ a stærui prea mult, vom remarca doar faptul cæ nivelul de pregætire intelectualæ
pentru cei încadrafli în minister avea sæ scadæ flagrant, o lungæ perioadæ de timp. Erau
stabilite toate premisele pentru asemenea decædere: programa materiilor pentru
concursul de admitere la nivel de ataøat stagiar era redusæ øi superficialæ (disimulatæ
de formula „elemente de drept civil øi comercial“; „elemente de economie politicæ“
ø.a.); componenfla comisiilor de admitere asigura preponderenfla factorilor din afara
corpului diplomatic; media minimæ de admitere, pe scara de la 0 la 10, era fixatæ
la 6; celor aduøi ca asistenfli stagiari li se fixa termenul de 5 ani  de la data încadrærii
lor în Ministerul Afacerilor Stræine, pentru a°øi obfline diploma de licenfliat în drept
sau de licenfliat în litere øi pentru a°øi însuøi cunoaøterea limbii franceze. Reducerea
exigenflelor se manifesta de asemenea la nivelul ataøaflilor de legaflie øi ataøaflilor de
consulat, a secretarilor de legafliune cls.III øi al viceconsulilor.

Instaurarea guvernului de la 6 martie 1945, impus de proconsulul Moscovei, Andrei
Ianuarevici Vîøinski, a fæcut ca procesul distructiv de comunizare øi sovietizare sæ
capete un caracter univoc. 

Au fost lovite puternic clasa politicæ româneascæ, partidele øi personalitæflile politice,
diplomaflia øi presa ø.a.
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La 7 octombrie 1944, s°a adoptat decretul°lege pentru purificarea administrafliei
publice (doc. 64), promovat de D.D. Negel, ministrul de Justiflie, iar la 9 februarie
1945, decretul°lege pentru epurarea presei (doc. 65) promovat de Constantin Viøoianu,
ministrul Afacerilor Stræine.

Prin primul decret la care am fæcut referire, erau excluøi din administraflia publicæ
cei care: în executarea serviciului au avut o atitudine abuzivæ ori o flinutæ nedemnæ;
s°au pus sub orice formæ în slujba unor interese stræine de acelea ale nafliunii române;
au militat sub orice formæ în vreo organizaflie politicæ sau paramilitaræ: legionaræ,
fascistæ sau hitleristæ, sau au servit prin orice mijloace scopurile unor organizafliuni
dictatoriale. Erau exceptafli cei care „prin acte concrete øi bine dovedite, pot stabili
cæ au pæræsit organizafliunile politice sus°indicate øi s°au încadrat în lupta pentru
cucerirea libertæflilor democratice øi pentru înlæturarea fascismului din România încæ
înaintea datei de 23 august 1944“.

Potrivit celui de al doilea decret, erau supuøi sancfliunii, mergând pânæ la interzicerea
definitivæ, ziariøtii, publiciøtii øi colaboratorii presei care s°au pus în slujba hitlerismului
øi fascismului, servind astfel interese stræine de acelea ale nafliunii române; au fost
stipendiafli de cætre puterile Axei pentru propagandæ în favoarea politicii lor; au pregætit
opinia publicæ pentru intrarea în Axæ øi au îndemnat la ræzboiul nedrept împotriva
Nafliunilor Unite; au militat pentru idei contrare principiilor democratice ori, influenflafli
de concepflii antidemocratice, au îndemnat la acte de teroare, rebeliuni, schingiuiri
sau omoruri sau au participat la ele.

În raportul care însoflea acest proiect de decret°lege, Constantin Viøoianu afirma
categoric: „Ministerul Afacerilor Stræine care, prin desfiinflarea Ministerului Propa-
gandei, a preluat atribufliunile de reglementare a presei øi a informafliilor øi pe de altæ
parte, prin atribufliile sale fireøti, are a veghea asupra menflinerii bunelor relafliuni cu
Nafliunile Unite, socoteøte necesar sæ intervinæ pentru ca eliminarea din presæ a acelora
care au lucrat împotriva Nafliunilor Unite sæ fie fæcutæ cât mai grabnic“.

Cele douæ decrete°legi le°am inclus firesc în acest volum, pentru cæ vizeazæ øi
personalul Ministerului Afacerilor Stræine, întrucât au implicat Ministerul Afacerilor
Stræine în întreg procesul de epurare a administrafliei publice øi a presei.

Readucând în prim plan rosturile acestor mæsuri øi prevederile exprese ale acestora,
vom spune cæ, în mod indiscutabil, ele se impuneau ca o necesitate stringentæ, cæ
ele au fost primite pozitiv de Nafliunile Unite, care prin comisia aliatæ de control au
urmærit aplicarea lor întocmai øi au intervenit (cu precædere prin partea sovieticæ øi
prin aceastæ comisie) ori de câte ori au considerat cæ se produce o întârziere, o derogare,
o slæbiciune din partea celor chemafli sæ le aplice.
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În numele acestor principii sænætoase, a unor prevederi clare, dar care permiteau
o interpretare lato sensu, au fost incriminafli øi condamnafli nu doar vinovafli, ci øi
nevinovafli.

Procesul de epurare a lovit mai amplu øi mai dureros Ministerul Afacerilor Stræine
decât alte ministere. 

Astfel, dând urmare deciziei Comisiei ministeriale pentru redresare economicæ
øi stabilizare monetaræ, din 31 august 1947, sub semnætura lui Gheorghe Tætærescu,
vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministru secretar de stat al Ministerului
Afacerilor Stræine, s°a luat decizia pentru „suprimarea posturilor bugetare“ (un
eufemism pentru adeværatul termen, care era acela de „epurare“), de la 1 septembrie
1947. Au fost scoase în consecinflæ din Ministerul Afacerilor Stræine 234 de persoane,
printre care figurau miniøtri, alfli diplomafli de pe scara ierarhicæ, dar øi funcflionari,
de la øefi de serviciu sau de birou, pânæ la dactilografe, arhivari, cusætori de dosare,
curieri, oameni de serviciu. 

Era doar începutul.
Tofli cei legafli într°un fel sau altul de vechile structuri care aparflinuseræ regimului

ræsturnat la 6 martie 1945 au fæcut obiectul epurærii.
În documentele inserate în acest volum, cercetætorii øi cititorii vor gæsi pagini

tulburætoare ale proceselor intentate Partidului Naflional fiærænesc, adeværate însce-
næri judiciare de tip stalinist, care au acuzat o legæturæ directæ între „actele de trædare
øi spionaj dezvæluite“ în procesul Partidului Naflional fiærænesc øi „birourile Ministerului
de Externe“.

Campania furibundæ dusæ de „Scânteia“ — ziarul Partidului Comunist din Româ-
nia — împotriva conducerii Ministerului Afacerilor Stræine, a titularului sæu, vizând
eliminarea sa din guvern, a avut rapid efectul scontat.

La 5 noiembrie 1947, Comisia afacerilor externe a Adunærii Deputaflilor, întrunitæ
sub preøedinflia deputatului Miron Constantinescu, a supus plenului Adunærii
Deputaflilor o mofliune de neîncredere în titularul Ministerului Afacerilor Stræine.
Adunarea Deputaflilor — a cærei compoziflie trucatæ prin precedentele alegeri nu læsa
loc decât unei singure soluflii — a îndeplinit o simplæ formalitate.

Adoptatæ de Adunarea Deputaflilor, mofliunea de neîncredere a fost adusæ în discuflia
Consiliului de Miniøtri øi a determinat demisia miniøtrilor aparflinând Partidului
Naflional Liberal–Tætærescu.

Se încheia o epocæ. La conducerea Ministerului Afacerilor Stræine era instalatæ
o fanaticæ comunistæ, o figuræ proeminentæ a Internaflionalei a III°a, Ana Pauker, prima
femeie din istoria flærii øi a lumii care dobândea o asemenea demnitate.

Procesul de epurare a Ministerului Afacerilor Stræine s°a accelerat.
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La 17 noiembrie 1947, prin decizia Anei Pauker, personaj malefic aflat la condu-
cerea Ministerului Afacerilor Stræine (Externe) timp de aproape cinci ani (6 septembrie
1947–11 iulie 1952), alte 161 de persoane au cæzut victime „comprimærii“. Douæ
sæptæmâni mai târziu, la 1 decembrie 1947, 24 de persoane suportau aceeaøi decizie
de comprimare, iar alte 74 erau transferate la Regia Autonomæ a C.F.R.

Numeroøi diplomafli români, apropiafli colaboratori ai lui Nicolae Titulescu, au
fost aruncafli în închisoare. Printre aceøtia, Savel Rædulescu, Ion Lugoøianu. Au fost
închiøi øi nepoflii sæi — Ionel Christu, Sergiu Neniøor, Gheorghe Neniøor.

Nu puflini diplomafli români, intuind mai bine decât majoritatea semenilor lor evo-
lufliile ce aveau sæ vinæ, au ræmas în stræinætate, alegând calea exilului øi sfârøind —
unii dintre ei — în exil. Sæ°i amintim aici doar pe Elena Væcærescu, Raoul V. Bossy,
Ion Gheorghe, Ion Pangal, Vespasian Pella, Alexandru Cretzianu, Viorel Virgil Tilea,
Carol (Citta) Davila, Paul Zænescu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Aron Cotruø,
George I. Duca, Nicolae Vællimærescu, Brutus Coste, George Anastasiu, George
Antoniade, Dumitru Danielopol, Dumitru Amza, Cornel Bianu, Ion Dragu,
Constantin Virgil Gheorghiu, Alexandru Gregorian, Ion Rafliu, Vladimir Ionescu, Aurel
Lapedatu. Cei ce au ræmas în flaræ, precum Lucian Blaga, chiar dacæ n°au fost arestafli,
au fost complet marginalizafli, træind într°un regim de crasæ mizerie materialæ.

Un loc aparte, ca destin nefericit, l°au avut foøti miniøtri români de Externe. Istrate
Micescu (28 decembrie 1937–10 februarie 1938) a murit în puøcærie, în 1951, la Aiud.
Nicolae Petrescu°Comnen (30 martie–21 decembrie 1938) a ales calea exilului øi a
murit în stræinætate, în 1958. Grigore Gafencu (22 decembrie 1938–1 iunie 1940)
s°a expatriat dupæ încheierea misiunii la Moscova, sfârøind în exil, în 1957 (fusese
condamnat, în contumacie, la ani grei de temniflæ). Ion Gigurtu (1 iunie–28 iunie 1940)
s°a sævârøit în închisoare, în 1959, la Sighet. Constantin Argetoianu (28 iunie–4 iulie
1940) a avut parte de acelaøi destin øi a murit în închisoare, în 1955, la Sighet. Mihail
Manoilescu (4 iulie–14 septembrie 1940) a murit în închisoare, în 1950, la Sighet.
Mihail Sturdza (14 septembrie 1940–27 ianuarie 1941) a fost obligat, dat fiind rolul
pe care l°a avut în rebeliunea legionaræ din 21–23 ianuarie 1941, sæ se expatrieze;
øi°a încheiat existenfla în afara graniflelor flærii. Ion Antonescu (ad interim, 20 decembrie
1940–30 iunie 1941) øi Mihai A. Antonescu (30 iunie 1941–23 august 1944) au fost
condamnafli la moarte øi executafli la 1 iunie 1946. Grigore Niculescu°Buzeøti
(23 august–4 noiembrie 1944) a sfârøit, de asemenea, în exil, prematur. Constantin
Viøoianu (4 noiembrie 1944–28 februarie 1945) s°a expatriat øi a murit în exil în
1994. Gheorghe Tætærescu (6 martie 1945–5 noiembrie 1947) a fost arestat, condamnat,
închis øi a murit, având domiciliu forflat, în 1957. 

Sub ocupaflie stræinæ, România nu a mai putut promova timp de ani o politicæ
externæ independentæ. 
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La conducerea Ministerului Afacerilor Stræine (Externe), dupæ înlæturarea Anei
Pauker, de profesie învæflætoare, s°au perindat în continuare personaje care nu aveau
nici o contingenflæ cu diplomaflia: Simion Bughici (11 iulie 1952–3 octombrie 1955),
care avea trei clase de liceu; Grigore Preoteasa (3 octombrie 1955–16 iulie 1957),
care avea doar liceul. De la înlæturarea lui Gheorghe Tætærescu pânæ la venirea la
conducerea Ministerului Afacerilor Externe a unui om cu studii, jurist de profesie,
Ion Gheorghe Maurer (16 iulie 1957–15 iunie 1958), aveau sæ treacæ zece ani. 

Sub acelaøi semn, al ræzboiului împotriva a tot ceea ce aducea aminte de vechiul
regim, s°a scurs mai mult de un deceniu pânæ când oficiile diplomatice româneøti
din stræinætate aveau sæ aibæ din nou diplomafli de carieræ, care, de astæ datæ, nu mai
erau formafli la Paris, Londra øi Geneva, ci la Moscova, Kiev, Harkov.

Din rafliuni de imagine, pentru scurt timp, regimul comunist de la Bucureøti a trimis
în fruntea unor misiuni diplomatice câfliva intelectuali români: Iorgu Iordan la
Moscova; Mihail Ralea la Washington; Simion Stoilov la Paris; Grigore C. Moisil
la Ankara. Faptul poate fi considerat un accident.

În iunie–iulie 1958, trupele sovietice s°au retras din România, dupæ 14 ani de
ocupaflie militaræ a flærii.

România putea aspira din nou la o politicæ externæ independentæ.
Realitatea ineluctabilæ a apartenenflei flærii noastre la Tratatul politico°militar de

la Varøovia øi la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc a impus României, timp
de trei decenii, un ansamblu de constrângeri øi presiuni politice, militare, economice,
pe care Bucureøtii nu le°au putut înlætura niciodatæ cu totul, dar pe care s°au stræduit
sæ le eludeze sau sæ le depæøeascæ prin dificile øi complexe eforturi øi demersuri
politico°diplomatice.

GEORGE G. POTRA
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PRÉFACE 

Le deuxième volume de la collection « L’évolution historique du ministère des
Affaires étrangères » — L’Organisation institutionnelle du ministère des Affaires
étrangères. Actes et documents (1920–1947) — renferme 72 documents qui témoignent
de toutes les démarches et directions significatives enregistrées par l’organisation et
le fonctionnement de cette importante institution de l’État roumain.

La structure générale du ministère des Affaires étrangères est restée pour bon
nombre d’années celle que la Loi organique du 13 février 1894 avait établie, l’acte
institutionnel complété par les amendements apportés par la Loi adoptée le 15 mars
1912, non pas au hasard intitulée la Loi de réorganisation du ministère des Affaires
étrangères. 

Les nouvelles réalités politiques — l’existence d’un État unitaire, souverain et
indépendant, engagé dans un ample et complexe procès de modernisation, d’un côté,
et d’implication dans la vie internationale et affirmation sur ce plan, de l’autre —
ont imposé, pendant la période 1920–1921, des actes normatifs qui aient apporté un
surplus d’efficience aussi que d’équité et représentativité.

Le titulaire à cette époque°là du ministère des Affaires étrangères, Take Ionescu,
a eu l’initiative d’amender certains articles de la Loi du 15 mars 1912, au sens de
l’institution de nouvelles directions à l’intérieur du département et du changement
des conditions d’admission au service diplomatique et consulaire, pour y permettre
l’accès plus simple des jeunes des provinces attachées.

En conséquence, par la Loi du 19 juillet 1921 d’amendement de certains articles
de la Loi de réorganisation du ministère des Affaires étrangères, trois nouvelles
directions étaient crées : la Direction juridique, la Direction des frontières et la
Direction de la presse. Au cours de l’exposé des motifs du projet de loi, Take Ionescu
affirmait : « La multiplicité des sujets qui restent encore à résoudre en relation avec
l’application des traités qui établissent la nouvelle organisation politique de l’Europe
a imposé la création de ces directions nouvelles. De même, on a considéré utile que
le ministère des Affaires étrangères disposât de son propre service de presse, qui lui
permît de centraliser les nouvelles qui regardaient tous les intérêts du pays, de
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combattre les courants hostiles à la Roumanie et d’éclaircir l’opinion publique
mondiale sur la tâche de notre pays et sur les directions de sa politique. »

Au cours des débats de l’Assemblée des Députés et du Sénat, les parlementaires
roumains ont soutenu la nécessité d’un traitement unitaire du personnel de l’admi-
nistration centrale et du service diplomatique et consulaire, en intervenant non
seulement pour la précision des conditions d’admissibilité et des degrés de rétribution,
pour ainsi épargner le personnel du favoritisme politique, mais aussi pour la précision
des raisons et de la procédure de licenciement qui élimine toute mesure arbitraire. 

Il sied de souligner le fait que, suite à la prise de positions des corps législatifs,
une significative ouverture au sujet du corps consulaire a été admise, de telle sorte
que cette carrière pût être suivie par les personnes intéressées provenant de la
magistrature, du commerce, de l’industrie et des finances, des banques, etc. 

Naturellement, les parlementaires roumains ont reçu comme un acte de justice la
proposition du ministre des Affaires étrangères que « les fonctionnaires de tout grade
qui avaient participé à la Grande Guerre ou qui avaient fait leurs services militaires
pendant la Grande Guerre, aussi que ceux qui avaient été internés par l’ennemi,
pourraient, une fois pour toutes, être avancés du grade actuel au grade immédiatement
supérieur, s’ils avaient fait la moitié de leur service militaire prévu par la loi. »

Sans procéder sur le champ à une réglementation en la matière, Take Ionescu a
attiré l’attention sur la nécessité du roulement national au poste du personnel
diplomatique, « car il n’est pas indiqué que les diplomates restent trop longtemps
sans contact avec le pays. »

Sur la nouvelle scène politique internationale, la Roumanie unifiée a poursuivi
le raffermissement des relations avec les Alliés de la Grande Guerre, le maintien des
rapports cordiaux avec les voisins, le développement des relations avec tous les pays,
fussent°ils neutres ou anciens ennemis. 

Dans un effort de continuité et d’élargissement de l’action de représentation
diplomatique de l’État roumain, le ministère des Affaires étrangères de Bucarest a
fondé de nouvelles légations, en premier lieu dans les pays indépendants nés à la fin
de la Grande Guerre : à Varsovie (16 juillet 1919) ; auprès du Saint°Siège (1er juin
1920) ; à Prague (1er août 1920) ; à Vienne (dans le nouvel État, Autriche, 1er octobre
1920) ; à Helsinki (15 février 1921).

La loi d’amendement de certains articles de la Loi de réorganisation du ministère
des Affaires étrangères stipule que la Roumanie ait des missions diplomatiques
permanentes à : Athènes, Belgrade, Berlin, Bruxelles, Budapest, Oslo, Constantinople,
Copenhague, La Haye, Helsinki, Lisbonne, Londres, Madrid, Paris, Prague, Rio de
Janeiro, Rome, Sofia, Stockholm, Tokyo, Varsovie, Vatican, Vienne et Washington. 
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Ce procès — de manière significative rendu par les témoignages documentaires
mais aussi par les annexes de la fin du volume — qui a connu aussi des syncopes
(comme par exemple la fermeture, par des raisons financières, le 1er avril 1922, de
certaines missions diplomatiques) allait continuer et comprendra pendant
l’entre°deux°guerres de nouvelles régions de l’Amérique Latine, de l’Afrique et de
l’Asie. En anticipant, on peut dire qu’au moment du déclenchement de la Deuxième
Guerre Mondiale, dans des circonstances connues, les relations diplomatiques de la
Roumanie ont enregistré une substantielle réduction.

Les débats des deux Chambres du Parlement de la Roumanie ont soumis à la
discussion, par voie de conséquence, tant le problème des sièges de nos légations
que celui de la condition matérielle des diplomates roumains. 

Si la Roumanie avait réussi à acheter quelques sièges pour ses légations, dans la
plupart des cas les légations roumaines fonctionnaient dans des espaces souvent
impropres en tant que sièges, loués à des prix hauts, car le ministère des Affaires
étrangères ne disposait pas, dans les espaces afférents, de ses propres attributions de
meubles et d’utilités adéquates. 

Souvent, le problème des allocations budgétaires pour le corps diplomatique et
consulaire roumain a été abordé, d’un ton grave, depuis la tribune du Parlement. 

Les annales parlementaires enregistrent l’intervention mémorable, rigoureuse et
pathétique d’Alexandru Vaida°Voevod en faveur de la prise en considération et de
la solution urgente d’un tel problème qui renvoyait à nos fonds de représentation à
l’extérieur, à la fonctionnalité de l’appareil diplomatique et consulaire, à sa
représentativité et sa dignité. 

On retient de son intervention, qui était plus ample, ce plaidoyer de réalisme qui
a été et reste actuel, malgré le passage d’autant de décennies d’histoire et de régimes
politiques : « Messieurs, je crois que les salaires des fonctionnaires doivent s’augmenter
de la même proportion que notre pays s’est augmenté, si l’on veut bien avoir un corps
diplomatique vraiment situé à la hauteur de son haute mission. // Au surplus, il faut
se rendre compte que du moment où, inévitablement, on déclame toujours la
démocratie, surtout après la promulgation de la Loi agraire et après la réalisation de
toutes les autres réformes démocratiques, alors, la diplomatie roumaine ne sera plus,
au XXe siècle celle qui était au XIXe siècle dans tous les pays monarchiques. Car à
cette époque°là il était très naturel que dans les États à une ancienne tradition
monarchique, il existât quelques familles privilégiées des princes, des comtes et des
barons, etc. qui fournissaient à la carrière diplomatique et aux principaux postes
consulaires leurs membres ensemble avec leurs fortunes à dépenser. // La situation
a été pareille dans les petits États également, un peu plus démocratiques, qui avaient
quand même leur oligarchie bien fondée, comme c’était la situation en Valachie. //
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Je pense, Messieurs, que la plus grave erreur de l’avenir serait de demander à ces
diplomates de carrière — on connaît tous la modalité dont on commence la carrière
diplomatique — que, bénéficiant de si petits salaires, ils se rendent et représentent
le Royaume roumain ainsi qu’il le mérite, soit dans la capitale de la République
Française, soit dans celle de la République Tchécoslovaque, soit dans n’importe quelle
autre capitale, tant que leurs appointements sont à peine suffisants pour se faire faire
les vêtements nécessaires pour représenter leurs pays. […] // C’est pourquoi, Messieurs,
que je crois que les vues de la majorité et celles de la minorité sont identiques lorsque
j’adresse un chaleureux appel au ministre des Affaires étrangères, qui connaît mieux
que moi — car moi, j’ai eu trop peu de temps pour pouvoir saisir toutes les coulisses
et tous les détails — les misères de la vie d’un diplomate et d’un consul roumain,
pour qu’il prenne soin pour l’avenir et fasse de la sorte que, grâce à des salaires
correspondants au statut social et au prestige du pays que chacun de ces fonctionnaires
doivent représenter, ceux°ci puissent réellement vivre à la mesure de leur position
sociale et officielle. Parce que seulement ainsi, Messieurs, Monsieur le ministre des
Affaires étrangères et ses successeurs pourront recruter des rangs des jeunes talentueux
les futurs diplomates et consuls roumains. Et sans vouloir apporter des critiques ou
des reproches à personne, je crois qu’il n’existe aucune différence de vue entre ceux
qui ont eu l’occasion de voir comment cet appareil fonctionnait°il, je crois encore
qu’il est censé de constater que pour les années à venir être diplomate du Royaume
roumain ne sera plus tellement facile qu’il l’était auparavant, à l’époque où toute
fonction de ministre plénipotentiaire se réduisait au service de postier de la „boîte à
lettres”, surnom dont on les appelait, et le temps viendra où les postes diplomatiques,
à partir de celui de ministre plénipotentiaire et jusqu’au celui de secrétaire, devront
être occupés par des personnes qui apportent dans cette carrière non pas seulement
du talent, une forte préparation professionnelle, mais aussi l’enthousiasme pour la
cause qu’ils sont voués à représenter, et de par leurs mots, par leurs actions, ils sauront
transmettre un brin de l’âme et de l’ardent cœur roumain. […] // Et pour qu’ils ne
suivent pas une carrière de parade mais une carrière de dévouement, il faut assurer
à ceux qui suivront cette carrière une situation qui les soulage de tout souci financier
de la vie quotidienne, il faut ne pas les aviser de s’assurer par des dots ou par d’autres
voies l’existence digne des représentants de l’État roumain. »

L’appel à une constante préoccupation pour la constitution d’un corps diplomatique
professionnel d’élite et pour assurer toutes les conditions pour que ses membres
puissent être recrutés seulement d’après les critères de la valeur, du travail et du
dévouement a signifié une invitation à la démocratisation des structures et de l’appareil
du ministère des Affaires étrangères en tant qu’exigence de la modernisation du pays
et de l’abandon des dernières séquelles du régime féodal. 
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Nicolae Titulescu, pendant son premier (1927–1928) et deuxième (1932–1936)
mandat, a donné une nouvelle dimension à l’action d’éloignement de l’esprit, des
structures, des règles et du comportement de caste, à la promotion parmi les membres
du corps diplomatique roumain des personnes qui se recommandaient exclusivement
de par leurs qualités intellectuelles et leurs vertus morales, à l’engagement pro-
fessionnel qui rompît avec le formalisme des présences décoratives, souvent inefficaces
et pas mal de fois nuisibles. 

Les débats parlementaires causés par la discussion de la Loi d’amendement de
certains articles de la Loi de réorganisation du ministère des Affaires étrangères ont
abordé, de la façon la plus naturelle, le problème de la garantie des moyens financiers
et du personnel spécialisé destinés à la propagande roumaine à l’étranger. 

Une évaluation objective de la situation sur ce plan, au niveau de la période
d’entre°deux°guerres, mais aussi à celle de l’après°guerre, jusqu’en 1989, même après
cette date°là, nous porte à la conclusion qu’il a été impossible de trouver les structures
idéales et les personnalités adéquates pour remplir d’une façon appropriée cette
nécessité de l’État, d’autant plus importante pour les petits pays, qui — dans les
circonstances des confrontations d’ordre politique, ethnique, religieux, économique
et culturel par°dessus tout — étaient engagés dans un effort extérieur de défense des
intérêts nationaux. 

En tant que titulaire du ministère des Affaires étrangères, Take Ionescu, mis devant
des exigences urgentes, a dû procéder, avant tout, à l’amendement des certains articles
de la Loi de réorganisation du ministère des Affaires étrangères. En toute honnêteté,
Take Ionescu n’avait pas peur de déclarer que « la loi qui vous est soumise aujourd’hui
ne fait que de petits rapiéçages », en affirmant, dans le même contexte et à la même
occasion, le voeu et la décision de s’impliquer dans l’élaboration et l’adoption, au
cours du même automne, d’une nouvelle loi, « plus générale, plus étudiée », etc.

La reprise, le 17 décembre 1921, de la haute responsabilité de premier ministre
de la Roumanie et sa mort subite, prématurée, le 17 décembre 1922, n’ont pas permis
à Take Ionescu de mener à une fin l’intention d’élaboration d’un nouvel acte
institutionnel concernant le ministère des Affaires étrangères. 

Quelques documents mettent en lumière l’action menée par Nicolae Titulescu,
ministre des Affaires étrangères, pendant la période 6 juillet 1927–30 juillet 1928,
en vue de modernisation et dynamisation de l’activité du département. Dans cet esprit,
le 1er août 1927, à peine deux semaines écoulées après sa nomination en tant que
titulaire au Palais Sturdza, Nicolae Titulescu remettait à la Haute Régence le projet
d’arrêté sur une nouvelle réorganisation et restructuration de l’administration centrale
du ministère des Affaires étrangères (doc. 14), qui, « en fixant d’une façon très précise
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les attributions de chacun à l’intérieur du cadre existant, faciliterait les travaux du
ministère jusqu’au vote d’une nouvelle loi de réorganisation ». 

Parmi les modifications structurales les plus importantes prévues dans cet arrêté
(doc. 15) se retrouvaient : la démarcation des divisions autonomes des Affaires
politiques et des Affaires juridiques et du contentieux (auparavant elles avaient été
regroupées dans une seule direction), aussi que des Affaires consulaires et des Affaires
commerciales (qui avaient été, elles aussi, antérieurement, subordonnées à une seule
direction) ; la création d’une nouvelle structure : la Direction des affaires admi-
nistratives. Par la nouvelle structuration des directions de l’administration centrale,
la sphère des préoccupations de chaque division particulière se reflétait sur une
spécialisation stricte et d’une profondeur plus prononcée. Ce qui accroissait, en
conséquence, l’opérativité dans la solution des problèmes particuliers de chaque
direction.

Le fait que la modernisation du ministère a été une préoccupation constante pendant
tout son premier mandat est prouvé aussi par les mesures prises à la fin de l’année
1927, à peine six mois écoulés de sa nomination à la direction de la diplomatie
roumaine, c’est°à°dire la fondation de la Division économique et, suite à cet acte,
l’assimilation de la Direction des affaires commerciales à celle des affaires consulaires.

Par l’arrêté de fondation d’une Division économique (doc. 18) les préoccupations
et les compétences étaient établies : « À part les attributions que le ministre des Affaires
étrangères peut donner, compte tenu des circonstances, par décision ministérielle, la
Division économique se rapportera aux aspects financiers et économiques des sujets
qui doivent et devront faire l’objet des préoccupations du ministre des Affaires
étrangères ; elle sera l’organisme de liaison en l’occurrence entre la ministère des
Affaires étrangères et le ministère des Finances, le ministère de l’Industrie et du
Commerce ou d’autres organismes intéressés ; elle examinera les problèmes financiers
et économiques qui sont du ressort de la Société des Nations et des conférences
internationales ; elle aura à sa charge la collection des publications économiques et
financières qui regardent l’État roumain dans ses liaisons avec l’extérieur. »

En tant qu’organisme de synthèse, la ministère des Affaires étrangères assumait
pour la première fois chez nous l’examen corrélé des problèmes politiques et
économiques, une coopération de toutes les institutions intéressées et une expression
unitaire des points de vue du domaine respectif devant la Société des Nations, des
organes et des conférences internationales à profil économique ou financier.

Aussi importante a été l’initiative de Nicolae Titulescu qui a eu comme suite
l’adoption de l’arrêté de fondation d’une Division juridique à l’intérieur de
l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères (doc. 19). Exprimant
la manière cohérente d’envisager tous les problèmes juridiques auxquels était ou aura
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été confronté l’État roumain, l’arrêté entérinait : « À part les attributions que le ministre
des Affaires étrangères peut donner, compte tenu des circonstances, par décision
ministérielle, la Division juridique se rapportera aux aspects juridiques des sujets qui
doivent et devront faire l’objet des préoccupations du ministre des Affaires étrangères ;
elle défendra, par une délégation spéciale, les intérêts de l’État devant les instances
judiciaires ou les organes internationaux du pays ou de l’étranger ; elle examinera
les problèmes de droit international, surtout ceux qui sont du ressort de la Société
des Nations et de la Cour Permanente d’Arbitrage de La Haye ; elle aura à sa charge
la collection des publications juridiques autochtones ou de l’étranger qui regardent
l’État roumain. » Par cette nouvelle division, la première de la sorte dans le ministère
des Affaires étrangères de Roumanie, on garantissait le fondement du traitement de
principe et de la suite cohérente de tous les problèmes juridiques d’intérêt national
pour l’État roumain sur le plan extérieur, on assurait la liaison organique avec les
organismes de vocation internationale, on fixait les objectifs et les modalités de
constitution, structuration et enrichissement de la base documentaire de l’État roumain
dans le domaine en question. 

Une autre mesure importante initiée par Nicolae Titulescu est la fondation, le 1er

février 1928, du Conseil supérieur diplomatique (doc. 20), qui était appelé et chargé
non pas d’examiner « les sujets extérieurs majeurs » mais aussi de référer et de
conseiller le titulaire du département « sur tous les problèmes qui lui auront été
soumises à ce but ». À partir de 1er février 1937, cet organisme sera remplacé par
un autre — le Conseil consultatif diplomatique —, qui avait les mêmes attributions
(doc. 33). 

Dans les circonstances de certaines modifications structurales, de nouvelles
légations ont été ouvertes ou les autres, qui avaient été closes par des raisons
économiques, ont été rouvertes (doc. 16, 17, 21). Pour Nicolae Titulescu, le succès
dans la politique extérieure d’un État s’appuyait, tout d’abord, sur des contacts étroits,
directes, constants et actifs avec les autres pays. Les légations de la Roumanie —
que le ministère des Affaires étrangères considérait comme la carte de visite du pays —
en avaient multiples et importantes missions et tâches. Tout en regrettant que les
moyens financiers du pays ne lui permettent l’extension du système des représentations
roumaines de la façon dont il l’envisageait et le souhaitait, Nicolae Titulescu a réussi,
quand même, au parcours d’une année seulement, augmenter de quatre le nombre
des légations roumaines. De nouvelle légations de la Roumanie ont été fondées en
Europe : à Genève, auprès de la Société des Nations (la première mission d’un État
auprès de cet organisme international) et à Riga ; en Amérique du Sud (pour la première
fois dans l’histoire de la diplomatie roumaine), à Rio de Janeiro, en remplissant aussi
la mission diplomatique roumaine sur Buenos Aires aussi ; en Afrique, à Caire
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(jusqu’en 1927, la Roumanie y avait seulement une agence diplomatique). Du même
coup, les légations qui avaient été temporairement closes par des raisons économiques
ont été réactivées : les missions roumaines de Lisbonne, Helsinki, Oslo et Tokyo. 

Un moment significatif et important dans la structuration et le fonctionnement
du ministère des Affaires étrangères a été représenté par l’adoption, le 3 mai 1929,
de l’arrêté de la nouvelle distribution des services à l’intérieur de l’administration
centrale des services dans l’administration centrale (doc. 25). Par le rapport remis à
la Haute Régence (doc. 24), G.G. Mironescu, ministre des Affaires étrangères (10
novembre 1928–4 avril 1931) préconisait une plus précise délimitation de la sphère
de préoccupations de chaque division, direction et section, leur relation organique,
une implication directe et précise de chaque fonctionnaire dans les problèmes de la
vie internationale, l’emploi plus rationnel de l’expérience et la stimulation de l’initiative
personnelle, le développement de l’efficience de toute l’activité par la création d’un
système de responsabilités personnelles et directes de chaque fonctionnaire du
département, l’intensification de la collaboration avec les missions diplomatiques du
pays, un plus rapide agencement de l’information et un surplus de rapidité dans
l’adoption des décisions et dans la communication des réponses, la facilitation des
contacts avec les légations étrangères accréditées à Bucarest, etc. Par cette régle-
mentation, l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères comprenait
des organes consultatifs : le Conseil supérieur diplomatique et le Conseil juridique,
et des organes exécutifs : le Secrétariat (avec sa Direction du Cabinet et du chiffre,
la Direction du protocole et de la Chancellerie des ordres, la Direction de la presse
et des informations), la Division politique, la Division du personnel et de la compta-
bilité, la Division consulaire de du contentieux. L’élément de nouveauté était apporté
par la structuration des deux directions (la Direction pour l’Occident et la Direction
pour l’Orient) de la Division politique d’après les critères géographiques, en faisant
ainsi preuve de l’intensification de l’activité sur le plan extérieur de la Roumanie. 

On a considéré nécessaire d’introduire aussi, dans le volume ci°présent, la Loi
d’organisation des ministères du 2 août 1929 (doc. 26). Ainsi, l’organisation de
l’administration centrale se retrouvait sous l’action d’un acte institutionnel unique,
destiné à assurer l’unité et la coordination de l’activité de tous les ministères, y compris
le ministère des Affaires étrangères, en offrant, du même coup, un statut cadre et les
principes respectifs pour que chaque ministère pût élaborer et promouvoir son propre
loi organique.

Le 23 janvier 1931, la Loi sur l’interprétation de l’art. 39 de la Loi de réorganisation
du ministère des Affaires étrangères du 19 juillet 1921 (doc. 29). Au premier abord,
à l’époque, tout comme aujourd’hui, elle pourrait paraître un problème marginal. Pour
saisir le fond du problème il faut dire que, conformément aux usages pratiqués à
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l’étranger mais aussi chez nous, dès le début des années ’20, par la Loi de réorga-
nisation du ministère des Affaires étrangères évoquée on pouvait appeler des personnes
extérieures du ministère pour les placer à la tête des missions diplomatiques roumaines
de l’étranger. Au cours des débats aux Sénat et à l’Assemblée des Députés, des attitudes
contradictoires envers la définition du statut de leurs membres après la finition de
leur mission ont été adoptées : les uns plaidaient pour leur préservation dans les rangs
du corps diplomatique, fonction du nombre des années passées dans cette qualité et
de leurs mérites prouvés, et de là, la garantie des bénéfices comportés par ce statut ;
les autres demandaient la précision expresse le caractère temporaire d’une telle mission
et la cessation de l’appartenance des personnes respectives au corps diplomatique
une fois la mission finie. La pression exercée depuis les membres du corps
diplomatique de carrière, soutenue par de nombreux parlementaires, a eu, finalement,
gain de cause car la Loi d’interprétation de l’art. 39 de la Loi de réorganisation du
ministère des Affaires étrangères du 19 juillet 1921 entérinait : « Article unique. Par
la phrase „les chefs des missions diplomatiques qui peuvent aussi être recrutés de
l’extérieur du personnel du ministère” de l’art. 39 de la Loi de réorganisation du
ministère des Affaires étrangères, on doit comprendre qu’il est possible de nommer
temporairement à la tête d’une mission diplomatique des personnes qui n’ont pas
une carrière diplomatique et qui, à l’issue de la mission à eux assignée temporairement,
cessent de faire partie du personnel diplomatique. »

La loyauté et la moralité des fonctionnaires publiques, surtout de ceux engagés
dans des ministères ayant des relations avec l’extérieur, ne pouvait pas être assurée,
ni chez nous ni ailleurs, seulement par la prise en responsabilité par un engagement
et par la prestation du serment. Ceci étant, par l’arrêté du 24 juillet 1936 (doc. 32),
on interdisait aux membres du corps diplomatique et du corps consulaire, à tous les
fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères tout mariage avec des femmes
d’autre nationalité que roumaine ; de plus, même le mariage avec une Roumaine était
conditionné par la permission préalable donnée par le ministère des Affaires étrangères.
L’utilité et le poids d’une telle décision n’ont rien à voir à la xénophobie, mais
donnaient expression à l’exigence de chaque État de prendre et suivre les mesures
par lui considérées nécessaires pour la sauvegarde de la sûreté nationale. Deux ans
plus tard, le 5 mai 1938, par un nouvel arrêté royal sur le même sujet (doc. 37), on
insistait sur le mariage permis seulement après une autorisation préalable, écrite, issue
par le ministère des Affaires étrangères, et on laissait à la portée de ceux intéressés
la décision de se marier avec un/une étranger/étrangère, seulement suite à une haute
permission. Le décret stipulait la sanction sévère de ceux qui transgressaient ses clauses
par leur licenciement, sans la possibilité d’être rappelés dans leurs fonctions respectives,
et aussi, la sanction de ceux qui avaient transgressé l’arrêté du 24 juillet 1936. 
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En 1937, à l’époque où le ministère des Affaires étrangères avait à sa tête Victor
Antonescu (29 août 1936–28 décembre 1937), deux réglementations ont été
approuvées, dont l’intérêt ne se réduit pas seulement à leurs contemporains car elles
signifient des repères importants de l’évolution temporelle enregistrée dans le
traitement et la solution des problèmes envisagés ; il est question du Règlement des
frais de déplacement et des appointements à l’étranger des fonctionnaires du ministère
des Affaires étrangères (doc. 34) et le Règlement consulaire (doc. 35). 

En ce qui concerne le premier règlement, adopté le 14 avril 1937, il introduisait
un surplus de rigueur dans l’établissement et le payement de appointements, dans la
fixation des critères de leurs modifications compte tenu des taux de change du pays
de résidence des envoyés respectifs de l’État roumain, d’une part, et un surplus de
rigueur concernant les normes de fixation et couverture des frais de voyage pour la
transportation de Roumanie jusqu’au pays de résidence et retour, pour le transport
imposé par les obligations professionnelles à l’intérieur du pays où le diplomate avait
été accrédité ou pour le transport, dans une mission limitée, du pays où il avait été
en permanence accrédité à un autre pays. 

Le Règlement consulaire adopté le 24 octobre 1937 remplaçait le Règlement
consulaire du 12 janvier 1889 et tous ses amendements ultérieurs. 

Avec ses 206 articles — une vraie brochure —, le nouveau règlement consulaire
était un reflet de nouvelles réalités extérieures de Roumanie, du développement de
ses relations sur des multiples plans, d’une plus ample et intense circulation des biens
et des hommes, de la complexité et de la diversité des problèmes auxquelles était
confronté un office consulaire à l’époque moderne. Renfermant l’expérience roumaine
de plus de cinq décennies et demie depuis l’adoption de l’ancien règlement consulaire,
aussi que celle accumulée par d’autres États, le nouveau règlement consulaire devenait,
pour tous nos offices consulaires, par sa rigueur et précision, un instrument de travail
indispensable, bien fait et adéquat aux nouvelles réalités et nécessités. 

Par le décret royal du 28 avril 1938 on amendait certains articles de la Loi
d’organisation du ministère des Affaires étrangères, compte tenu de la possibilité de
porter certaines légations au rang d’ambassades et d’y instituer aussi le rang
d’ambassadeur, toutes les deux par arrêté royal (doc. 36). Ceux qui vont parcourir
ce tome pourront retrouver, dans les annexes, non seulement l’établissement mais
aussi l’interruption ou la rupture des relations diplomatiques, le degré de
représentation, les chefs des missions respectives, des agences diplomatiques, des
légations, des ambassades. On se contentera de mentionner seulement que pendant
l’entre°deux°guerres la Roumanie a ouvert des ambassades à Varsovie (1er mai 1938),
Paris (9 décembre 1938), Saint°Siège (15 décembre 1938), Athènes (1er janvier 1939),
Ankara (1er janvier 1939), Belgrade (1er janvier 1939) et les premiers ambassadeurs
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ont été Richard Franasovici, Gheorghe Tætærescu, Nicolae Petrescu°Comnen, Radu
Tr. Djuvara, Vasile Stoica, Victor Cædere. La signification de cette préface et l’espace
à elle adéquate ne nous permettent pas d’insister sur les raisons et circonstances où
se sont établies, interrompues ou rompues les relations diplomatiques, ou sur les
moments où l’on a procédé de la sorte (causes, significations, personnalités).

Au milieu de l’année 1938, par arrêté royal, on a procédé au passage du service
extérieur de la Direction générale de la presse et de la propagande du ministère de
l’Intérieur (doc. 38) au ministère des Affaires étrangères. On en ainsi finissait avec
une anomalie et on répondait à l’exigence exprimée dès l’issue de la Grande Guerre
concernant les moyens d’information et de propagande par la presse dont la diplomatie
roumaine disposait. Le personnel et le budget octroyés étaient modestes mais, de toute
façon, ils suppléaient dans la centrale et dans les offices des nécessités d’autant plus
prononcées que la guerre idéologique imposait très nettement des réactions de défense.

On a déjà souligné que dès de son mandat de ministre des Affaires étrangères,
Take Ionescu avait insisté sur la nécessité de rédiger une loi d’organisation du ministère
des Affaires étrangères. Malheureusement, les années passèrent, plusieurs ministres
se sont succédé au Palais Sturdza mais, par de complexes raisons, tout se réduisit à
des complétions et rectifications.

Quarante°quatre ans après l’adoption de la Loi de réorganisation du ministère des
Affaires étrangères du 13 février 1894 (qui a été modifiée le 15 mars 1912, le 30
août 1920 et le 19 juillet 1921), la première loi organique consacrée au ministère
des Affaires étrangères a été adoptée, par arrêté royal, le 16 juillet 1938 (doc. 39),
pendant le portefeuille de Nicolae Petrescu°Comnen (30 mars–21 décembre 1938) ;
après avoir été légèrement amendée et complétée (doc. 40), elle a été republiée dans
le Journal Officiel le 17 février 1939 (doc. 41). 

Elle a été rédigée en tenant compte de l’idée que la nouvelle structure d’organisation
devait « tenir tête non seulement aux circonstances actuelles mais aussi auxquelles
à prévoir pour une période future assez éloignée », que l’acte législatif devait être
non seulement « une œuvre du présent mais aussi de l’avenir ». Pour la première
fois, on y stipulait expressément : « Le ministère des Affaires étrangères a dans ses
attributions exclusives les rapports de la Roumanie avec les États étrangères, avec
la Société des Nations et avec les institutions juridiques internationales, aussi que la
négociation et l’interprétation des traités et des conventions de n’importe quelle
nature ».

La loi entérinait de nouvelles structures, une plus précise et rigoureuse délimi-
tation de leurs attributions ; elle apportait des modifications aux grades de la repré-
sentation diplomatique (un nouvel office diplomatique était introduit : « l’ambassade »)
et a jeté de nouvelles fondations pour les offices consulaires ; a unifié le service
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diplomatique au service consulaire, le recrutement du personnel consulaire étant fait
exclusivement parmi le personnel diplomatique ; a prévu de nouvelles dispositions
pour la préparation des cadres (insistant sur l’approfondissement de la connaissance
des problèmes économiques et des langues étrangères), leur sélection et promotion ;
la stabilité dans la carrière ; a prévu l’obligation des diplomates et des fonctionnaires
de déposer aux archives du ministère tout acte et document à caractère officiel qu’ils
possédaient, etc.

Les documents compris par ce volume permettent la conclusion que, malgré sa
longue élaboration, la loi a souffert ensuite, sous peu, plusieurs complétions et
amendements (doc. 40, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 56, 57). On ne se propose ici de
discuter la raison de chacune complétion — d’autant plus que leurs exposés de motifs
n’ont pas été toujours gardés —, mais on est obligé de signaler que ces amendements
et complétions n’avaient rien à faire avec les évolutions sur le plan international et
à la situation extérieure de la Roumanie. 

Il est d’habitude connu, du moins par les spécialistes — historiens, juristes,
diplomates — que la fin des années ’30 a connu, sur le plan européen, l’intensifi-
cation des tensions extérieures, l’abandon progressif des principes et des normes de
droit international, l’appel des États totalitaires de plus en plus soutenu à des pressions
et à la force, la montée des actes conciliatoires des grandes démocraties occidentales.
Les États totalitaires ont procédé à une modification par la force de la géographie
du continent européen. Même la Roumanie a souffert un procès de démembrement,
par la perte des parties importantes de son territoire national. À 26–28 juin 1940, le
gouvernement de l’URSS a adressé deux notes d’ultimatum à la Roumanie, en lui
demandant le départ immédiat de l’administration et de l’armée roumaine du territoire
de la Bessarabie et de la Bucovine du Nord. Ainsi, la Roumanie a perdu, par ce qui
dans la littérature de spécialité est appelé « Le Dictat de Moscou », un territoire de
50 762 km2 et 3 900 000 habitants environ. Le 30 août 1940, à Vienne on a signé
les documents de « l’arbitrage » allemand°italien (« Dictat de Vienne ») qui arrachaient
à la Roumanie la partie de nord°ouest de la Transylvanie (43 492 km2 et 2 700 000
habitants environ, dans leur plupart Roumains) en la remettant à la Hongrie hortyste.
Le 7 septembre 1940, on a signé le traité de frontière roumano°bulgare de Craiova,
par lequel la partie de sud de la Dobroudja (le « Quadrilatère, c’est°à°dire les comtés
de Durostor et Caliacra) est devenue partie composante de la Bulgarie. 

Dans cette situation extrêmement difficile, dans un intervalle très court et seulement
au moment où l’occupant l’a permis, de grandes masses de population existante dans
les territoires arrachés au pays se sont réfugiées vers ce qui était encore resté de la
Grande Roumanie. 
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Par la suite, le 13 septembre 1940 on a fondé, par des arrêtés°lois, le Commissariat
général au déplacement de la population de Dobroudja (doc. 44), puis, le 14 septembre
1940, le Haut°Commissariat aux réfugiés de Bessarabie et du Nord de la Bucovine
(doc. 45) et le Haut°Commissariat aux réfugiés du Nord de la Transylvanie (doc. 47).
Les règlements mentionnés cherchaient à entraver le chaos, en établissant les responsa-
bilités présentes et immédiates des organismes à peine fondés, les compétences, les
moyens financiers et matériaux, les relations de collaboration avec les autres
institutions de l’État. Tous ces hauts°commissariats fonctionnaient auprès du ministère
des Affaires étrangères. 

Malgré les exigences insistantes du Dirigeant de l’État concernant une activité
intense et cohérente pour la réorganisation des ministères, la Loi de (ré)organisation
du ministère des Affaires étrangères fut retardée de plus de trois ans. La lenteur dont
on en agissait à l’intérieur du ministère des Affaires étrangères portât Ion Antonescu
à demander maintes fois, par le secrétaire général de la Présidence du Conseil des
ministres, des mesures pour l’accélération des efforts et la finalisation des démarches
préparatoires. 

À la fin de l’année 1941, le ministère des Affaires étrangères a répondu aux adresses
du Cabinet Civil par des notes que l’on reproduit in extenso, en les considérant
intéressantes pour la connaissance des difficultés réelles affrontées par la démarche
de réorganisation du ministère et des raisons objectives ou formelles invoquées pour
les retards survenus. 

La réaction de Ion Antonescu a été sévère. Son ample résolution, du 21 novembre
1941, gardée aussi sous la forme manu propria, exprimait un état de mécontentement
dû non pas seulement aux désagréments amassés au fil des ans à la direction du
ministère des Affaires étrangères, mais aussi à la lenteur dont la direction du ministère
agissait. Les jugements de principes ont été sévères, tout comme les qualifications
rationae materiae et ad personam furent sans équivoque, les syntagmes du texte tenant
parfois du pamphlet du journaliste. On a reproduit toute cette résolution par plusieurs
raisons. Parce qu’elle appartenait à un chef d’État, parce qu’elle concernait la
diplomatie roumaine (en étant la seule de la sorte que l’on avait identifiée pendant
l’existence du ministère des Affaires étrangères), parce qu’elle avait le courage de
mettre le doigt sur la plaie et d’appeler les choses par leur nom, en coupant court le
bavardage et la diplomatie stérile. 

Une telle perspective était confirmée d’une façon courageuse et directe par l’ample
étude intitulée « Le ministère des Affaires étrangères et le service diplomatique
roumain. Comment sont°ils et comment devraient°ils l’être » rédigée par le diplomate
roumain F.C. Nanu, personnalité connue, possédant une grande expérience dans la
matière, qui s’était trouvé plusieurs fois à la tête des missions diplomatiques, en étant,
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les derniers temps, chargé de la coordination des importantes structures de la Centrale :
la Direction des affaires administratives, la Direction des affaires consulaires, la
Direction du personnel, la Direction des fonds et de la comptabilité, le Service des
archives, le Service de la registration et le Service de la bibliothèque. Achevée le 15
janvier 1941, cette étude a été remise, sans lui en avoir changé d’un mot, d’après ce
que son auteur en dit, le 2 décembre 1941, au Cabinet Civil, en étant adressée à Ion
Antonescu.

En résumant d’une façon objective l’ample processus de dégradation connu par
les structures du ministère des Affaires étrangères et pas la diplomatie roumaine
pendant l’entre°deux°guerres, F.C. Nanu affirmait : « Par comparaison aux attentes
existantes il y a 30 ans [le second décennie — n.n.] à l’adresse de la diplomatie
roumaine, et par comparaison à la technique diplomatique de cette époque°là, le
ministère des Affaires étrangères travaillait beaucoup mieux au temps de nos parents
que maintenant. Tout d’abord, il avait une direction constante dans la personne du
Roi Carol [Carol I — n.n.]. Notre diplomatie s’était achevée sous son long règne
une tradition. La diplomatie était une vraie carrière et dans les hauts postes il était
tout naturel qu’exclusivement de distingués fonctionnaires, à tour de rôle, fussent
nommés ; d’une manière exceptionnelle seulement il arrivait que des hommes d’État
du dehors de la carrière fussent nommés, c’est°à°dire lorsque l’on ne disposait pas
d’un diplomate qui se fût situé à la hauteur des exigences d’un très important poste.
En étant aussi très bien rémunérés, les diplomates travaillaient pour de bon dans le
ministère, et la carrière attirait des jeunes d’une réelle valeur. À l’intérieur du ministère
il existait un noyau de fonctionnaires spécialistes, constants. D’ailleurs, du moment
où aucune personne sans fortune n’était reçue dans le service diplomatique, les
meilleurs fonctionnaires auraient présenté leur démission si leurs droits avaient été
foulés aux pieds. Seulement vers la fin du règne du Roi Carol il avait été permis à
trop de jeunes médiocres d’entrer dans la carrière. Le vent de la démocratie intégrale
et l’ère des politiciens de métier, dont les parents devaient faire fortune, avaient
commencé à se sentir. Après la mort du vieux Roi l’ère de la diplomatie casanière
commença. Le chef temporaire de notre diplomatie, fût°il le ministre titulaire ou le
président du Conseil, travaillait chez soi, entouré d’un petit groupe de « garçons de
confiance ». Presque tous les papiers d’État importants ne franchissaient même pas
le seuil du ministère officiel et jusqu’aujourd’hui leur trajet nous reste inconnu. Les
hauts postes se distribuaient fonction du degré de « dévouement » envers le chef ou
suite aux pistons du candidat. Les appointements à l’étranger étaient établis non pas
d’après des critères objectifs mais intuitu personae. Travailler dans le ministère était
une vraie punition, compte tenu l’immense différence entre les salaires à l’intérieur
du pays et les appointements à l’étranger, différence d’autant plus difficile à supporter
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que le devoir de « représenter » à l’étranger impose un certain standard de vie. Il
n’est pas difficile de mener la vie la plus simple lorsque l’on n’a pas connu une autre
meilleure. Mais lorsque quelqu’un est habitué à bien vivre, il lui est très pénible de
d’habituer tout d’un coup à une vie pauvre. […] Comme les Roumains n’héritent
qu’assez peu du caractère fort des vieux Romains, il n’est pas étonnant que face à
une telle perspective, la friponnerie a connu un vrai essor. Plus la carrière était
« démocratique », plus le mal envahissait tout, car les gens qui avaient une certaine
fortune pouvaient encore vivre même d’un salaire réduit, mais pour ceux sans fortune
du tout une telle vie était un tourment qu’ils voulaient fuir à tout prix. »

À part certaines notes conservatrices, l’analyse signée F.C. Nanu est correcte tant
dans ses parts de principe que dans les détails fixés dans les nombreuses pages d’études
et propositions. Tout prochain travail consacré à la diplomatie roumaine ne peut plus
ignorer le phénomène et les fausses pudeurs que l’œuvre de Nanu porterait atteinte
au prestige du pays sont pernicieuses.

Le but de l’ample étude dont on a référé était succinctement défini par son auteur :
« Parmi les institutions roumaines qui ont besoin d’un ferme renouvellement se trouve,
bien sûr, la diplomatie roumaine. Je ne parle pas ici de „la diplomatie” au sens des
fins suivies par la Roumanie dans sa politique extérieure, mais je reste sur le sens
technique du mot, c’est°à°dire l’organisme d’État créé pour servir en tant qu’outil
d’information et d’exécution au gouvernement, sur le domaine de la politique
extérieure. […] // C’est vrai, certes, que la „haute politique“ ou la „haute diplomatie”
d’un pays est presque toujours établie par des facteurs qui n’appartiennent à la
diplomatie au sens technique. Elle est imposée soit par des circonstances „géopoli-
tiques”, soit par des rancunes irréconciliables entre les pays, soit par des besoins
économiques, ou même par les sympathies, antipathies ou les ambitions d’une tête
d’État ou d’un group tout puissant, et, bien de fois, de „la résultante” des ces éléments
souvent contradictoires. // Mais il est évident que les méthodes et le moment de
l’exécution de cette politique, donc son succès ou son échec, dépendent plus ou moins
d’une plus ou moins habile agencement des services techniques. »

Une pareille étude remise au Cabinet Civil est arrivée, à coup sûr, sur le pupitre
de Ion Antonescu, en lui renforçant les mécontentements et en lui accentuant les
préoccupations pour l’organisation du ministère des Affaires étrangères. 

Une réponse au besoin de réglementer toute l’activité de l’État dans le domaine
des relations internationales allait être donnée seulement en 1944, en pleine guerre,
dans une conjoncture politique internationale défavorable, à l’époque d’un régime
de dictature militaire. 

Une contribution significative à la définition des principes de la législation, à
l’établissement des structures et des compétences à l’intérieur de l’administration
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centrale et à l’extérieur, à l’établissement des critères, des conditions et des moyens
de formation des cadres et de sélection des personnes a eu Mihai A. Antonescu, le
ministre des Affaires étrangères (30 juin 1941–23 août 1944). L’ample rapport du
20 mars 1944 sur la nouvelle Loi d’organisation du ministère des Affaires étrangères,
le cadre légal d’organisation des fonctions internationales de l’État roumain (doc. 58)
fait preuve, du point de vue de notre démarche seulement, d’un raisonnement clair,
d’une étude appliquée, d’une rigoureuse manière d’envisager et définir les principes,
les structures, les moyens, etc.

Le 8 avril 1944 on a adopté l’Arrêté sur les lois concernant l’établissement de
l’exercice des fonctions internationales de l’État roumain (doc. 59) par les règlements
suivants : la Loi d’organisation du ministère des Affaires étrangères (doc. 60) ; la
Loi de fondation et d’organisation de l’Institut Royal Roumain des Recherches
Internationales et des Sciences Politiques (doc. 61) ; la Loi de fondation et d’orga-
nisation des écoles roumaines et des instituts culturels de l’étranger, des bourses d’État
et de la condition des étudiants roumains à l’étranger (doc. 62), toutes les trois lois
étant publiées dans le Journal Officiel du 10 avril 1944.

Au°delà de tous considérants idéologiques ou politiques, s’impose la remarque
que cet ensemble d’actes législatifs représente sans aucun doute la plus complète loi
organique du ministère des Affaires étrangères. Dans une conception novatrice, ces
actes ont visé la réglementation de toute l’activité de l’État dans le domaine des
relations internationales. 

De la sorte, le ministère des Affaires étrangères était investi du « droit d’organiser
la représentation de la Roumanie dans les rapports avec les autres États et institutions
internationales », du droit « de veiller et assurer la défense des intérêts et droits
internationaux des Roumains et du Royaume », du droit « d’assurer la participation
du Royaume de Roumanie à l’organisation internationale et à la représentation dans
les institutions internationales », du droit de « diriger et garantir les intérêts écono-
miques internationaux », du droit « d’organiser la coopération de la Roumanie à la
vie spirituelle de la communauté des peuples, en assurant à la nation roumaine ses
fonctions nationales, régionales et européennes ». 

Dans toutes ces réglementations, trop amples, peut°être, et trop détaillées (229
articles, la première ; 61 articles, la deuxième ; 45 articles, la troisième), un certain
excès de juridisme a été fait, quelques stipulations insistant sur des détails qui,
naturellement, devraient été établis par des réglementations (règlements) intérieures
et non pas par les lois respectives.

Dans le contexte international du moment (à la date de l’adoption de ces lois, le
8 avril 1944, la Roumanie était en rupture ou en interruption des relations diplo-
matiques avec 22 États et en état de guerre avec 10 États), cet ensemble législatif
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était plutôt un exercice théorique. Le cours politique des événements extérieurs et
intérieurs l’a privé de perspective et de viabilité.

Le 23 août 1944, le gouvernement Ion Antonescu a été renversé. Un nouveau
gouvernement a été constitué, formé des représentants du Parti national paysan, du
Parti national libéral, du Parti social démocrate et du Parti communiste de Roumanie. 

La proclamation du Roi Mihai I du soir du 23 août 1944 et la Déclaration du
gouvernement roumain de l’après°midi du 24 août 1944 ont consacré la rupture des
relations avec les pays de l’Axe et la cessation immédiate de la guerre avec les Nations
Unies. La Roumanie s’est engagé de tout son potentiel matériel et humain dans la
lutte contre les forces hitlériennes et fascistes, ayant une contribution substantielle
à la victoire finale. 

Après le coup d’État du 23 août 1944, les événements se sont très vite déroulés.
Conformément aux décisions prises par les Grandes Puissances, la Roumanie serait
entrée sous la sphère d’influence de l’URSS. 

L’ensemble de lois d’avril 1944, considéré comme une création artificielle du
régime de dictature militaire, a été abrogé. 

Une nouvelle loi d’organisation du ministère des Affaires étrangères a été adoptée
le 8 mars 1946 (doc. 71). En motivant la nécessité d’une loi pareille, Gheorghe
Tætærescu, vice°président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères,
invoquait la loi organique du 19 juillet 1921, qui avait été modifiée par « des
amendements exigés tant par l’expérience des derniers 25 ans que par les changements
politiques et sociaux d’aujourd’hui ». 

La nouvelle loi refondait le Conseil juridique, équivalait les grades diplomatiques
aux ceux consulaires, disposait que de la Commission consultative et de la Commission
disciplinaire fissent aussi partie un délégué du syndicat des fonctionnaires de ce
département. 

Dans le rapport de Gheorghe Tætærescu, qui accompagnait ce projet de loi, on
faisait quelques précisions, imposées par les forces d’extrême gauche, qui auront avoir
des effets fort nuisibles et à long terme. Ainsi, « pour pouvoir mieux répondre à une
exigence politique souvent vérifiée et pour faciliter l’usage au service du pays de
certains éléments hautement préparés mais situés en dehors de la carrière
diplomatique, on a prévu la possibilité de confier la direction de nos offices diplo-
matiques à des personnalités de l’extérieur du ministère » ; « les normes concernant
les programmes des cours et des examens ont été modifiées pour leur donner la teneur
la plus proche des connaissances de spécialité demandées aux divers candidats » ;
« pour ce qui est de l’embauchage du personnel auxiliaire et de spécialité, des normes
particulières ont été établies, pour l’administration centrale aussi que pour le service
extérieur ». 
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Grâce à ces orientations, qui auront bientôt recevoir la consécration par la loi, de
la tête des affaires diplomatiques roumaines furent disparus tous les diplomates de
carrière et les hommes politiques de l’ancien régime, et dans l’appareil du ministère
des Affaires étrangères entrèrent toute sortes de non avenus qui manquaient non
seulement d’une qualification dans le domaine, mais aussi d’une qualification
quelconque. Il suffit de mentionner qu’au grade d’assistant stagiaire — grade à peine
constitué — pouvait se porter candidat toute personne qui aurait eu un diplôme de
baccalauréat ou tout autre acte équivalent à un diplôme, du pays ou de l’étranger, et
qui aurait passé un examen d’admission. Sans trop y insister, on soulignera seulement
le fait que le niveau de préparation intellectuelle pour les employés du ministère baissa
manifestement et à long terme. Toutes les prémisses pour un pareil déclin étaient
remplies : le programme des matières pour le concours d’admission au niveau d’attaché
stagiaire était réduit et superficiel (dissimulé par la formule « éléments de droit civil
et commercial », « éléments d’économie politique », etc.), la composition des
commissions d’admission assurait la prépondérance des facteurs extérieurs au corps
diplomatique ; la moyenne minime d’admission, sur l’échelle de 0 à 10, était établie
à 6 ; ceux qui étaient apportés aux postes d’assistants stagiaires bénéficiaient d’un
terme de 5 ans depuis leur embauchage pour obtenir leur diplôme de licence ès droit
ou ès lettres et pour apprendre la langue française. La réduction des exigences se
manifestait aussi au niveau des attachés de légation et des attachés de consulat, des
secrétaires de légation troisième classe et des vice°consuls. 

L’instauration du gouvernement du 6 mars 1945, imposé par le proconsul de
Moscou, Andreï Ianouarievitch Vychinski, a fait de la sorte que le procès destructif
de communisation et soviétisation eût un caractère univoque. 

On frappait fortement ainsi la classe politique roumaine, les partis et les
personnalités politiques, la diplomatie et la presse, etc. 

Le 7 octobre 1944, on a adopté l’arrêté°loi d’épuration de l’administration publique
(doc. 64), promu par D.D. Negel, le ministre de la Justice, et le 9 février 1945,
l’arrêté°loi d’épuration de la presse (doc. 65) promu par Constantin Viøoianu, le
ministre des Affaires étrangères. 

Le premier arrêté mentionné excluait de l’administration publique ceux qui : avaient
eu dans l’exécution du service une attitude abusive ou une tenue indigne ; s’étaient
mis sous quelque forme que ce fût au service des intérêts hostiles à la nation roumaine;
avaient milité sous quelque forme que ce fût dans une organisation politique ou
paramilitaire quelconque : légionnaire, fasciste ou hitlérienne, ou avaient servi par
tout moyen les fins des organisations dictatoriales. Étaient exceptés ceux qui « par
des actes concrets et clairement prouvés, peuvent établir qu’ils ont abandonné les
organisations politiques ci°dessus mentionnées et se sont impliqués dans la lutte pour
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la conquête des libertés démocratiques et pour le bannissement du fascisme de
Roumanie depuis une date antérieure au 23 août 1944 ».  

Le deuxième arrêté punissait jusqu’à l’interdiction définitive, les journalistes, les
publicistes et les collaborateurs de la presse qui s’étaient mis au service du hitlérisme
et du fascisme, en servant ainsi aux intérêts hostiles au peuple roumain ; ont été
stipendiés par les pouvoirs de l’Axe pour la propagande en faveur de leur politique ;
ont préparé  l’opinion publique pour l’entrée dans l’Axe et ont exhorté à la guerre
injuste contre les Nations Unies ; ont milité pour des idées contraires aux principes
démocratiques ou, sous l’influence des conceptions antidémocratiques, ont exhorté
aux actes de terreur, aux rébellions, tortures ou crimes ou ont y participé.

Dans le rapport qui accompagnait ce projet d’arrêté°loi, Constantin Viøoianu
affirmait d’une manière catégorique : « Le ministère des Affaires étrangères qui, par
la suppression du ministère de la Propagande, a repris les attributions de
réglementation de la presse et des informations et, d’autre part, par ses attributions
naturelles, doit veiller sur le maintien des bonnes relations avec les Nations Unies,
considère nécessaire d’intervenir pour éliminer, le plus tôt possible, du domaine de
la presse tous ceux qui ont travaillé contre les Nations Unies ».

On a inclus les deux arrêtés°lois de la façon la plus naturelle, parce qu’ils visent
aussi le personnel du ministère des Affaires étrangères, tant qu’il a impliqué le
ministère des Affaires étrangères dans tout le procès d’épuration de l’administration
publiques et de la presse. 

En rapportant dans le gros plan les raisons de ces mesures et leurs stipulations
particulières, on dira que, d’une façon indiscutable, elles s’imposaient comme une
nécessité impérieuse, qu’elles furent reçues positivement par les Nations Unies qui,
par la commission alliée de contrôle, ont poursuivi leur application fidèle et ont
intervenu (surtout par l’intermédiaire de la partie soviétique et par cette commission)
chaque fois qu’ils considèrent que ceux appelés à les appliquer en avaient fait preuve
d’un retard, une dérogation ou une faiblesse quelconques. 

Au nom de ces principes sains et des stipulations claires mais qui permettaient
une interprétation lato sensu, on condamna non pas seulement les coupables mais
aussi des innocents. 

Le procès d’épuration a frappé plus amplement et d’une façon plus douloureuse
surtout le ministère des Affaires étrangères.

Ainsi, donnant suite à la décision de la Commission ministérielle pour redresse-
ment économique et stabilisation monétaire du 31 août 1947, sous la signature de
Gheorghe Tætærescu, vice°président du Conseil des ministres et ministre secrétaire
d’État du ministère des Affaires étrangères, on a pris la décision de « supprimer les
postes budgétaires » (un euphémisme pour le vrai terme qui était « épuration »), à partir
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de 1er septembre 1947. Par la suite, 234 personnes du ministère des Affaires étrangères
étaient licenciées, parmi lesquelles on retrouvait des ministres, diplomates de l’échelle
hiérarchique mais aussi des fonctionnaires, depuis les chefs de service ou de bureau
jusqu’aux dactylographes, archivistes, relieurs de dossiers, courriers, hommes de
ménage.

Et c’était seulement le commencement. 
Tous ceux qui étaient liés d’une façon ou d’autre aux anciennes structures qui

avaient appartenu au régime renversé le 6 mars 1945 ont été la cible de l’épuration. 
Dans les documents comprises par ce tome, les chercheurs et les lecteurs trouveront

les pages troublantes des procès intentés au Parti national paysan, de vraies machi-
nations judiciaires de type staliniste, qui ont accusé une liaison directe entre les « actes
de trahison, espionnage dévoilés » au cours du procès du Parti national paysan et
« les bureaux du ministère des Affaires étrangères ».

La campagne furibonde menée par le journal Scânteia (l’Etincelle) — le journal
du Parti communiste de Roumanie — contre la direction du ministère des Affaires
étrangères, contre son chef, visant son éloignement du gouvernement, a eu rapidement
l’effet escompté. 

Le 5 novembre 1947, la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée des
Députés, réunie sous la présidence du député Miron Constantinescu, a soumis au plein
de l’Assemblée des Députés une motion de méfiance à l’égard du titulaire du ministère
des Affaires étrangères. L’Assemblée des Députés — dont la composition truquée
par les précédentes élections nu permettait qu’une seule solution — n’a plus rempli
qu’une simple formalité. 

Adoptée par l’Assemblée des Députés, la motion de méfiance a été soumise au
débat du Conseil des ministres et a provoqué la démission des ministres membres
du Parti national libéral–Tætærescu.

Toute une époque arrivait à son terme. À la direction du ministère des Affaires
étrangères une fanatique communiste venait d’être installée — une figure proémi-
nente de l’Internationale III : Ana Pauker, la première femme de l’histoire du pays
et du monde qui accédait à une telle dignité. 

Le procès d’épuration du ministère des Affaires étrangères s’accéléra. 
Le 17 novembre 1947, par la décision d’Ana Pauker, personnage maléfique resté

à la direction du ministère des Affaires étrangères pendant près de cinq ans
(6 septembre 1947–11 juillet 1952), encore 161 personnes ont été victimes à la « com-
pression ». Deux semaines plus tard, le 1er décembre 1947, 24 personnes suppor-
taient la même décision de compression et encore 74 étaient transférées à la Régie
Autonome des Chemins de Fer Roumains. 
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Plusieurs diplomates roumains, proches collaborateurs de Nicolae Titulescu, ont
été jetés en prison. Parmi eux : Savel Rædulescu, Ion Lugoøianu. Ses neveux, Ionel
Christu, Sergiu Neniøor, Gheorghe Neniøor, ont été, eux aussi, emprisonnés.

Pas mal de diplomates roumains, en prévoyant mieux que la plupart de leurs
semblables ce qu’il allait se passer, sont restés à l’étranger, en choisissant le chemin
de l’exil et finissant leur vie — quelques uns — en exil. On ne mentionne ici que
les noms de Elena Væcærescu, Raoul V. Bossy, Ion Gheorghe, Ion Pangal, Vespasian
Pella, Alexandru Cretzianu, Viorel Virgil Tilea, Carol (Citta) Davila, Paul Zænescu,
Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Aron Cotruø, George I. Duca, Nicolae Vællimærescu,
Brutus Coste, George Anastasiu, George Antoniade, Dumitru Danielopol, Dumitru
Amza, Cornel Bianu, Ion Dragu, Constantin Virgil Gheorghiu, Alexandru Gregorian,
Ion Rafliu, Vladimir Ionescu, Aurel Lapedatu. Ceux qui sont restés en Roumanie,
comme par exemple Lucian Blaga, même s’ils n’ont pas été arrêtés, ont été
complètement marginalisés, menant leur vie dans une misère humiliante. 

Par leur malheureuse destinée, quelques anciens ministres roumains des Affaires
étrangères se sont retrouvés dans une situation toute particulière. Istrate Mircescu
(28 décembre 1937–10 février 1938) mourut en prison, à Aiud, en 1951. Nicolae
Petrescu°Comnen (30 mars–21 décembre 1938) choisit le chemin de l’exil et fini sa
vie à l’étranger, en 1958. Grigore Gafencu (22 décembre 1938–1er juin 1940) s’expatria
après l’issue de sa mission à Moscou et finit ses jours en exil, en 1957 (il avait été
condamné par contumace à beaucoup d’années de prison). Ion Gigurtu (1er juin–28
juin 1940) mourut en prison, en 1959, à Sighet. Constantin Argetoianu (28 juin–4
juillet 1940) eut le même sort et mourut en prison, à Sighet, en 1955. Mihail
Manoilescu (4 juillet–14 septembre 1940) mourut en prison, à Sighet, en 1950. Mihail
Sturdza (14 septembre 1940–27 janvier 1941) a été obligé, compte tenu de son rôle
pendant la rébellion légionnaire du 21–23 janvier 1941, à émigrer et a finit ses jours
en dehors des frontières du pays. Ion Antonescu (ad intérim, 20 décembre 1940–30
juin 1941) et Mihai A. Antonescu (30 juin 1941–23 août 1944) ont été condamnés
à mort et exécutés le 1er juin 1946. Grigore Niculescu°Buzeøti (23 août–4 novembre
1944) finit, lui aussi, sa vie prématurément, en exil. Constantin Viøoianu (4 novembre
1944–28 février 1945) s’exila et mourut en exil en 1994. Gheorghe Tætærescu (6 mars
1945–5 novembre 1947) fut arrêté, condamné, emprisonné et mourut à sa résidence
surveillée, en 1957. 

Sous l’occupation étrangère, la Roumanie n’a pas plus pu mener, bien des années,
une politique extérieure indépendante. 

À la direction du ministère des Affaires étrangères, après le bannissement d’Ana
Pauker — de métier, institutrice — se sont suivis des personnages qui n’avaient rien
à faire à la diplomatie : Simion Bughici (11 juillet 1952–3 octobre 1955), qui avait
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fini seulement 3 classes de lycée ; Grigore Preoteasa (3 octobre 1955–16 juillet 1957),
qui avait fini seulement le lycée. Depuis l’éloignement de Gheorghe Tætærescu jusqu’à
l’arrivée à la tête du ministère des Affaires étrangères d’une personne ayant des études
de spécialité, juriste de formation — Ion Gheorghe Maurer (16 juillet 1957–15 juin
1958) — une dizaine d’années allait s’écouler. 

Sous le même signe de la guerre contre tout ce qui rappelait l’ancien régime, plus
qu’une décennie devait passer avant que les offices diplomatiques roumains de
l’étranger aient de nouveau eu des diplomates de carrière qui, cette fois, ne fussent
plus formés à Paris, Londres et Genève, mais à Moscou, Kiev et Harkov.

Par des raisons d’image, le régime communiste de Bucarest a nommé, à court
terme, à la tête de certaines missions diplomatiques quelques intellectuels roumains :
Iorgu Iordan à Moscou ; Mihail Ralea à Washington ; Simion Stoilov à Paris, Grigore
C. Moisil à Ankara. Le fait peut être considéré un accident. 

Pendant les mois du juin et juillet 1958, les armées soviétiques ont été retirées
du territoire roumain, après 14 ans d’occupation militaire du pays. 

La Roumanie pouvait de nouveau aspirer à une politique extérieure indépendante. 
La réalité inéluctable de l’appartenance de notre pays au Traité politique et militaire

de Varsovie et au Conseil d’assistance économique mutuelle (CAEM) a imposé à
la Roumanie, pendant trois décennies, un ensemble de contraintes et de pressions
politiques, militaires, économiques, que Bucarest n’a jamais pu définitivement éloigner
mais qu’il s’est évertué à éluder ou dépasser par de difficiles et complexes efforts
et démarches politiques et diplomatiques. 

GEORGE G. POTRA
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PREFACE

The second volume of the “Historical Evolution of the Ministry of Foreign Affairs”
Collection — Institutional Organization of the Ministry of Foreign Affairs. Acts and
Documents (1920–1947) — comprises 72 documents illustrative for the directions
and significant demarches achieved in the organization and functioning of this major
institution of the Romanian State.  

As a whole, the structure of the Ministry of Foreign Affairs was for quite a long
period of time similar to the one set by the organic law of February 13, 1894, an
institutional act completed with the amendments introduced by the law adopted on
March 15, 1912, suggestively titled Law for the Reorganization of the Ministry of
Foreign Affairs. 

The new political realities — the existence of a unitary, sovereign and independent
state, embarked upon a broad and complex modernization process, on the one hand,
and upon involvement and assertion in international life, on the other — demanded,
in the 1920–1921, normative acts able to make activities more efficient, more equitable
and representative. 

The head of the Ministry of Foreign Affairs in those days, Take Ionescu, initiated
the amendment of some articles of the Law of March 15, 1912, by creating new
directorates under that department and changing the employment conditions in the
diplomatic and consular staff, in order to allow a more easy access of the youth from
the incorporated provinces. 

Subsequently, under the law of July 19, 1921, on the Amendment of Some Articles
in the Law on the Reorganization of the Ministry of Foreign Affairs, three new
directorates were set up: the Juridical Directorate, the Frontiers Directorate and the
Press Directorate. In the preamble to the draft law, Take Ionescu stated: “The
multiplicity of questions still pending solution as regards the implementation of treaties
establishing the new political organization of Europe demanded the setting up of these
new directorates. The creation of a Press Directorate under the Ministry of Foreign
Affairs was thought an appropriate measure, enabling it to centralize all the news
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regarding all the country’s interests, to defy the trends hostile to us and enlighten
the world public opinion about our country’s aim and the directives of its policy”.

In their debates at the Assembly of Deputies and the Senate, the Romanian members
of Parliament advocated for the need of a unitary treatment of all the central adminis-
tration personnel and the diplomatic and consular staff, and sustained the precise
statement of the admissibility conditions, of the salary gradations, meant to protect
the personnel against political partiality, as well as the specification of the reasons
and procedures of dismissal from office, able to eliminate any arbitrary measures. 

Worth mentioning, following the stands taken in the legislative bodies, as concerns
the consular staff, a significant opening was made, so that this career might be followed
by anybody concerned, coming from the world of magistracy, trade, industry, finances,
banks, a.s.o.

Naturally, the Romanian parliament members admitted as an act of justice the
proposal advanced by the Minister for Foreign Affairs that “officials of any rank who
had participated in the War of 1916 or had been conscripted during the War of 1916,
as well as those who had been interned by the enemy, would be able, once for all,
to be promoted to a higher rank, if they had already filled half of the length of service
stipulated by the Law”.

Without proceeding immediately to a specific regulation, Take Ionescu pointed
out the need for a rational rotation of diplomatic personnel from a post to another
“as it is no advisable for diplomats to stay for a too long a period of time unconnected
with the country”. 

On the international political arena, reunited Romania aimed at strengthening her
links with the Allies in the Great War, at maintaining cordial relations with her
neighbours, at developing links with all the countries, be they neutral, or former
enemies. 

Striving for continuity and for broadening the Romanian State’s diplomatic
representation, Bucharest opened new legations, first of all in the freshly independent
states, born after the end of the war : Warsaw (July 16, 1919); the Holy See (June
1, 1920); Prague (August 1, 1920); Vienna (in the new state, Austria, October 1, 1920);
Helsingfors (February 15, 1921). 

The Law on the amendment of some articles in the Law for the Reorganization
of the Ministry of Foreign Affairs specifies that Romania has got permanent diplomatic
missions at: Athens, Belgrade, Berlin, Brussels, Budapest, Christiania, Constantinople,
Copenhagen, The Hague, Helsingfors, Lisbon, London, Madrid, Paris, Prague, Rio
de Janeiro, Rome, Sofia, Stockholm, Tokyo, Vienna, Vatican, Warsaw, and Washington.

This process — suggestively reproduced in the documentary evidence and the
annexes appended at the end of the present volume — but which knew also breaks
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(as for instance the closure, since April 1, 1922, for financial reasons, of some
diplomatic missions) continued nevertheless and covered in the interwar period new
zones in Latin America, Africa, and Asia. Anticipating, we note that after the launching
of World War II in the known circumstances, Romania’s diplomatic relations
underwent a substantial diminution.  

The debates in the two chambers of Romania’s Parliament brought to the fore,
logically, the problem of the head offices of our legations and of the financial condition
of the Romanian diplomats.

If Romania had succeeded to buy some buildings for her legations, in most cases
Romanian legations functioned in rented places, in often inadequate, overpaid head
offices, as the Ministry of Foreign Affairs did now possess in the respective places
suitable furniture and facilities. 

The question of budgetary allowances for the Romanian diplomatic and consular
staff was spoken out, in harsh words, from the rostrum of Parliament. 

Parliamentary annals record Alexandru Vaida°Voevod’s memorable, rigorous and
fervent address advocating for the urgent approach and compelling settlement of this
issue regarding our representation abroad, the functionality of the diplomatic and
consular apparatus, its representativeness and dignity.

We note from his more ample address, this plea for realism, always and still topical
in spite of the passing of so many decades of history and the transience of political
regimes: „Gentlemen, I think that the remuneration of our staff should be accrued
in concordance with the enlargement of the Romanian country, if we really want to
have a diplomatic staff up to the mark of its lofty mission. // Moreover, you should
realize that if we are speaking about democracy, especially after the implementation
of the land reform and of other democratic reforms, Romanian diplomacy cannot be
in the Twenteeth Century as is used to be in the Nineteenth Century in all monarchic
countries. This used to be quite natural by then as in the states with old, monarchic
traditions there were a few privileged families with princes, earls and barons, etc.,
that provided for the diplomatic career and the high consular offices their own members
together with their own wealth to spend. // The same happened in smaller countries,
more democratic, but which had their well°established oligarchy, as for instance,
Wallachia. // In the future, gentlemen, I think it would be a huge mistake to ask the
career diplomats — we all know how it happens when one takes a diplomatic career —
to go on a ridiculously small allowance and represent as deserved the Romanian
Kingdom either in the capital of the French Republic, or in the capital of the
Czechoslovak Republic, or in any other capital city, when their pay hardly covers
the suitable clothes to represent our country […]. // Therefore, gentlemen, I think
there cannot possibly be any difference of opinion between the majority and the
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minority, if I address a warm appeal to the Foreign Minister, who knows even better
than me — as the time was too brief for me to thoroughly go into all the side scenes
and details — all the miseries of a diplomat and consul’s life, and thus be able to
take care in the future so as with allowances up to their social position and the country’s
prestige, to be represented by each of these high officials, all of them should be able
to live up to their social and official position. Only thus, gentlemen, the Foreign
Minister himself and his successors, may have the possibility to recruit from among
the talented young men the future Romanian diplomats and consuls. Far from my
intention to address a criticism or a reproach to anybody, but I think that there is no
difference of opinion among people who had the opportunity to see by themselves
how this mechanism was working, and I believe I am entitled to affirm that it would
not be that easy to be a diplomat of the Romanian Kingdom in the future as it used
to be in the past when all a minister plenipotentiary had to do was to take care of
the “mail box” and that the posts of minister plenipotentiary down to the last secretary
should be filled by people who carry out their duty not only with talent, not only
with training and expertise, but with zeal and fervour for the cause they are meant
to serve and that in each and every word they utter, in each and every work they do,
they will be able to drop a tiny bit of their soul and Romanian spirited heart. […] //
But, in order to avoid a showy career, and ensure them a career followed by devotion,
people who are going to choose it should be guaranteed a situation helping them to
have a carefree future and be not advised to ensure by their own means and wealth,
or by other means their existence up to the dignity of representatives of the
Romanian State”.

The appeal to a steadfast concern for the creation of an élite professional diplomatic
staff and to providing the best conditions for the recruitment of its members based
on criteria of excellence, work and devotion, was tantamount to an invitation to the
democratization of the structures and apparatus of the Ministry of Foreign Affairs
as an exigency of the country’s modernization and the abandonment of the last sequels
and fallouts of the feudal regime. 

Nicolae Titulescu, during his first term (1927–1928) as well in his second term
(1932–1936) as Foreign Minister gave a new dimension to the efforts for the
elimination of the caste spirit, structures, rules and behaviour, for the recruitment
within the ranks of the Romanian diplomatic staff of people whose exclusive
recommendation were their intellectual qualities and moral virtues, professional
commitment that broke away from formalistic, decorative presences, often inefficient
and not rarely noxious. 

Parliamentary debates occasioned by the discussion of the Law on the
Amendment of Some Articles in the Law on the Reorganization of the Ministry of
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Foreign Affairs approached, of course, the question of providing the financial means
and the expert personnel for Romanian propaganda abroad. 

An objective analysis of the relevant situation during the interwar period, and later
on, after the war up to 1989, but even afterwards, leads to the remark that ideal
structures and adequate personalities to properly fulfil this desideratum of the State
could not be found, the more so important for small countries that — under the
circumstances of political, ethnical, religious, economic and cultural confrontations,
more than many others — were engaged into an external effort for the defense of
national interests. 

As head of the Ministry of Foreign Affairs, Take Ionescu, facing pressing
exigencies, was compelled to initiate, before everything else, amendments to the Law
on the Reorganization of the Ministry of Foreign Affairs. As a person of scrupulous
honesty as he was, Take Ionescu did not shrink from stating that: “The Law presented
to you today makes only small amends”, and in the same context and on the same
occasion, he expressed his wish and determination to involve himself in the drawing
up and adoption, in autumn, of a new law, “more general, better researched”, etc. 

The takeover, on December 17, 1921, of the high dignity of Romania’s prime
minister and his untimely, unexpected death, on December 17, 1922, prevented Take
Ionescu to materialize his intention of elaborating a new institutional act regarding
the Ministry of Foreign Affairs.

Several documents bring to the fore the work carried out by Nicolae Titulescu,
as Minister for Foreign Affairs, over July 6, 1927 and July 30, 1928, in order to
modernize and galvanize the activity of the Department. In this spirit, On August 1,
1927, just three weeks after his appointment as Foreign Minister, Nicolae Titulescu
addressed to the High Regency the Draft Decree on a new Reorganization and a new
Restructuring of the Central Administration of the Ministry of Foreign Affairs (doc.
14), which, “by establishing precisely the duties of each and everyone within the
existing structure, will be able to facilitate the work of the Ministry till the adoption
of a new law of reorganization”. 

Among the more significant structural changes included in the Decree (doc. 15)
were the separation of the Political Affairs and the Juridical and Disputed Claims
unit into independent divisions (formerly grouped under the same Directorate), as
well as of the Consular Affairs and the Commercial Affairs units (also grouped
formerly under the same Directorate), and the creation of a new unit — the Adminis-
trative Affairs Directorate. By the new structuring of the directorates within the central
administration, the concerns of each and every division were favouring a strict and
more deep°going specialization. The solution of the problems concerning that direction
was thus gaining expeditiousness.
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The fact that the modernization of the ministry was a constant pursuit all along
Nicolae Titulescu’s first term as Foreign Minister is also demonstrated by the measures
taken by him in late 1927, less than six months after his appointment at the head of
the Romanian diplomatic chancery, namely, the setting up of the Economic Division
and, subsequently, the merger of the Commercial Affairs Directorate with the Consular
Affairs Directorate. 

The Decree concerning the Creation of an Economic Division (doc. 18) set the
concerns and competencies of the respective unit: “Besides the tasks the Foreign
Minister can give, function of necessities, by ministerial decision, the Economic
Division shall report on the financial and economic aspects of the questions the Foreign
Minister is dealing with or will be called upon to approach; the Division shall be the
liaison agent for all these questions between the Ministry of Foreign Affairs and the
Ministry of Finances, the Ministry of Industry and Trade or other agencies concerned;
the Division shall study the financial and economic questions with which the League
of Nations and the international conferences are mainly concerning themselves; the
Division shall  take care of collecting economic and financial publications of interest
to the Romanian State in its relations with foreign countries”. 

As a synthesis body, the Ministry of Foreign Affairs assumed, for the first time
in Romania, the task of correlatively approaching political and economic matters,
cooperation among all institutions concerned and a unitary expression of the points
of view in the relevant domain in front of the League of Nations, of international
economic or financial bodies and conferences. 

Equally important was Nicolae Titulescu’s initiative conducive to the adoption
of the Decree concerning the Creation of a Juridical Division within the Central
Administration of the Ministry of Foreign Affairs (doc. 19). Giving voice to a coherent
approach to all juridical questions confronting or going to confront the Romanian
State, the Decree stipulated: “Besides the tasks the Foreign Minister can assign,
function of necessities, by ministerial decision, the Juridical Division: shall report
on juridical aspects of all questions which the Foreign Minister is or will be called
upon to deal with; the Division shall defend, upon a special commission, the interests
of the State before courts of law or international bodies in this country or abroad;
the Division shall study questions of international law, mainly those the League of
Nations and the Permanent Court of Justice and Arbitration at The Hague are called
upon to deal with; the Division shall take care of collecting juridical publications of
any kind in this country and abroad, of interest to the Romanian State”. This new
Division, the first of its kind under Romania’s Ministry of Foreign Affairs, ensured
the basis for the principled approach and coherent survey of all the juridical questions
of national interest for the Romanian State at an international level, ensured the organic
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link with the bodies of an international opening, established the targets and the means
of constituting, structuring and enriching the documentary fund of the Romanian State
in the relevant field. 

Another important measure initiated by Nicolae Titulescu was the creation, on
February 1, 1928, of the Higher Diplomatic Council (doc. 20), called upon and in
duty bound to examine “the chief external questions” and to report to and advise the
head of the department “on all the questions presented to him on this purpose”. This
body will be replaced, starting February 1, 1937, with another one — the Diplomatic
Consultative Council — having the same tasks (doc. 33). 

Under the circumstances of structural changes, there were opened new legations
or those that had been temporarily closed for economic reasons were reopened (doc.
16, 17, 21). According to Nicolae Titulescu’s views, the success of a state in foreign
policy was based, first and foremost, on close, direct, constant and active contacts
with other countries. Romania’s legations — which the Romanian Foreign Minister
considered to be the country’s visiting card — had in this sense multiple and important
missions and tasks.  Regretting that the country’s financial means did not permit the
extension of Romanian representations, as he believed and wished, Nicolae Titulescu
succeeded nevertheless, in less than a year, to grow the number of Romanian legations
with four new ones. Romania opened new legations in Europe — at Geneva, at the
League of Nations (the first of the kind of a state at this international body) and at
Riga; in South America, for the first time in the history of Romanian diplomacy —
at Rio de Janeiro, covering also the diplomatic services at Buenos Aires; in Africa
— at Cairo (before 1927, Romanian had had only a diplomatic agency there).
Moreover, there were reactivated some legations which, due to economic reasons,
had been temporarily closed, as  for instance Romania’s legations in Lisbon, Helsinki,
Christiania (Oslo) and Tokyo.

A significant, important moment in the structuring and functioning of the Ministry
of Foreign Affairs was marked by the adoption, on May 3, 1929, of a Decree on the
New Distribution of Services within the Central Administration of the Ministry of
Foreign Affairs (doc. 25). By the report addressed to the High Regency (doc. 24),
G. G. Mironescu, Minister for Foreign Affairs (November 10, 1928–April 4, 1931),
contemplated a more precise delimitation of the sphere of concerns of each division,
directorate, section, an organic relationship between them, a direct and precise
involvement of each officer in the questions of international life, a more rational use
of the experience and stimulation of the initiative of all of them, a greater efficiency
of the whole activity by creating a system of personal and direct responsibility of
every officer of the department, a strengthened cooperation with the country’s
diplomatic missions, a more effective processing of information and a more expeditious
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decision°making and giving answers, facilitation of contacts with foreign missions
accredited in Bucharest, a.s.o.  According to this regulation the central administration
of the Ministry of Foreign Affairs was composed of consultative bodies — The Higher
Diplomatic Council and the Juridical Council — and of executive bodies (Secretariat,
with the Cabinet and Cipher Directorate, The Protocol and Orders Chancellery
Directorate, Press and Information Directorate), the Political Division, the Personnel
and Accountants Division, the Consular and Disputed Claims Directorate. The novelty
factor was the structuring of the two directorates (Direction for the West and Direction
for the East) of the Political division according to geographical criteria, mirroring
in this way the growth of Romania’s activity at an international level. 

We thought it worthwhile to introduce in this volume the Law on the Organization
of Ministries of August 2, 1929 (doc. 26). Under this law, the organization of the
central administration was actuated by a unique institutional act, meant to provide
the unity and coordination of the activity of all ministries, obviously of the Ministry
of Foreign Affairs as well, offering at the same time, a standard statute and the
corresponding principles for each and every ministry to be able to draw up and promote
its own organic law. 

The Law on the Interpretation of Article 39 of the Law on the Reorganization of
the Ministry of Foreign Affairs of July 19, 1921 (doc. 29) was adopted on January
23, 1931. At first sight, then as well as now, this might seem a marginal question.
To better understand the essence of this problem, we should recall that, according
to usage practiced abroad as well as in Romania, as early as the early 1920s, and
sanctioned by the above°mentioned Law on the Reorganization of the Ministry of
Foreign Affairs, persons who do not belong to the ministry could appointed at the
head of some Romanian diplomatic missions abroad. The Senate and Assembly of
Deputies debates recorded discrepant views on the definition of their statute at the
end of their mission, some members of Parliament advocating for their maintenance
in the ranks of the diplomatic staff, function of the length of service in this capacity
and their merits, and subsequently, with all benefits implied by this statute; others
asking to have expressly stated the temporary nature of such a mission and the closure
of those persons’ belonging to the diplomatic staff at the end of their mission. The
pressure exercised by the career diplomats, sustained by numerous Parliament
members, eventually gained the day, under Law on the Interpretation of Article 39
of the Law on the Reorganization of the Ministry of Foreign Affairs of July 19, 1921,
which stipulated: “Unique Article. By the wording ‘the heads of the diplomatic
missions, who can be recruited from without the personnel of the ministry’ included
in Article 39 of the Law on the Reorganization of the Ministry of Foreign Affairs,
it means that the leadership of a diplomatic mission can be temporarily entrusted to
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persons who are not career diplomats and who, at the end of the mission entrusted
to them on a temporary basis, cease to be members of the diplomatic staff”. 

The loyalty and morality of civil servants, mainly those employed in ministries
and having relations with foreign countries, could not be ensured, in this country
and elsewhere, only by taking a pledge and signing an oath of allegiance. Therefore,
the Decree of July 24, 1936 (doc. 32) was forbidding the members of the diplomatic
corps, the consular staff, and the personnel of the Ministry of Foreign Affairs to marry
women of other nationality than the Romanian nationality, conditioning even their
marriage to a Romanian woman upon prior approval by the Ministry of Foreign
Affairs. The utility and importance of such a decision have nothing to do with
xenophobia, expressing the demand of any state to take and follow the measures
considered as necessary for the defence of national security. Almost two years later,
on May 5, 1938, a new royal decree on the same question (doc. 37) insisted on marriage
only upon prior written authorization of the Ministry of Foreign Affairs, allowing
those concerned full discretion to marry a foreigner, on the basis of another authorization.
The Decree specified the severe punishment of all those violating its stipulations,
namely, their dismissal, without the possibility to be re°appointed in their function,
and the punishment of all those who had violated the Decree of July 24, 1936.

In 1937, the Ministry of Foreign Affairs being headed then by Victor Antonescu
(August 29 1936–December 28, 1937), two regulations were passed, acts that are
not limited only to their contemporaries, representing significant landmarks of the
evolution achieved in the approach and settlement of the relevant questions:
Regulations concerning the Travel Expenses and the Salary while Abroad, due to
the Personnel of the Ministry of Foreign Affairs (doc. 34) and Consular Regulations
(doc. 35).

As for the first regulations, adopted on April 14, 1937, they added more rigour
in the setting and payment of benefits, in establishing the criteria of their correction
function of the currency rate of exchange in the residence countries of the Romanian
State’s envoys, on the one hand, and more rigour in the rules for the setting and
covering of the travel expenses from and to the residence country, for journeys imposed
by professional duties within the territory of the country where the diplomat had been
accredited to or for journeys, on a limited mission, to another country from the country
he had been permanently accredited to.

The Consular Regulations, adopted on October 24, 1937, replaced the Consular
Regulations of January 12, 1889, with its ulterior amendments. 

With its 206 articles, a genuine booklet, the new Consular Regulations was a mirror
of Romania’s new external realities, of the development of its relations at multiple
levels, of a more extensive and intense circulation of goods and persons, of the complex
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nature and diversity of the problems confronting a consular office in the modern epoch.
Summing up the more than five decades and a half experience accumulated by
Romania since the adoption of the former consular regulations, as well the experience
of other states, the new Consular Regulations became by their rigour and precision,
for all our consular offices, an indispensable working tool, well drawn up and adapted
to the new realities and necessities. 

The Royal Decree of April 28, 1938, amended some articles of the Law on the
Organization of the Ministry of Foreign Affairs, stipulating the possibility to raise
some legations to the rank of embassy and instituting the rank of ambassador, both
by royal decree (doc. 36). The readers of the present volume will be able to note, in
the Annex, the setting, interruption or break of diplomatic relations, the rank of
representation, the heads of the respective missions, diplomatic agencies, legations,
embassies. We shall only mention here that in the interwar period, Romania opened
embassies in: Warsaw (May 1, 1938); Paris (December 9, 1938); the Holy See
(December 15, 1938); Athens (January 1, 1939); Ankara (January 1, 1939); Belgrade
(January 1, 1939), the first ambassadors being Richard Franasovici, Gheorghe
Tætærescu, Nicolae Petrescu°Comnen, Radu Tr. Djuvara, Vasile Stoica, Victor Cædere.
Due to the aim of this Preface and its limited space, we cannot insist on the mainsprings
of and circumstances in which diplomatic relations were established, interrupted or
severed as well as on the moments they happened (causes, significance, personalities). 

A mid°1938 royal decree ordained the transfer of the External Service of the
General Directorate of the Press and Propaganda from the Home Ministry to the
Ministry of Foreign Affairs (doc. 38). This measure put an end to an anomaly,
answering thus to an exigency, expressed right upon the end of the First World War,
concerning the means of information and propaganda placed at the disposal of
Romanian diplomacy. The number of personnel and the budget were quite modest,
but they made up in the central and at the offices for necessities even more stringent
by then as the ideological war demanded peremptorily defence reactions. 

I already mentioned that during his term of office as Foreign Minister, Take Ionescu
insisted on the need for a law on the organization of the Ministry of Foreign Affairs.
Unfortunately, as the years passed away, several ministers succeeded one after the
other, but for complex reasons, everything limited itself to supplements and
rectifications. 

After 44 years from the adoption of the Law on the reorganization of the Ministry
of Foreign Affairs, of February 13, 1894 (amended on March 15, 1912, on August
30, 1920 and on July 19, 1921), the first organic law dedicated to the Ministry of
Foreign Affairs was adopted by Royal Decree, on July 16, 1938 (doc. 39), during
Nicolae Petrescu°Comnen’s term of office as Foreign Minister (March 30–December
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21, 1938); with a few amendments and completions (doc. 40), it was republished in
the “Official Records” on February 17, 1939 (doc. 41). 

It was drawn up on the idea that the new organizational structure “should cope
with current circumstances and with the foreseeable ones for a quite long period of
time” so that the legislative act “be not only “a work for the present, but for the future
as well”. For the first time this document stipulated expressly: “The Ministry of Foreign
Affairs has among its exclusive tasks Romania’s relations with foreign states, with
the League of Nations and the international juridical institutions, as well as the
negotiation and interpretation of treaties and conventions of any kind”. 

New structures were created by law with a more precise and strict delimitation
of their prerogatives; the levels of diplomatic representations were changed (a new
diplomatic office was introduced — the “embassy”) and consular offices were
organized on new bases; the diplomatic and consular offices were united, and the
consular personnel was recruited exclusively from the ranks of the diplomatic staff;
new arrangements were made for the training of cadres (with greater emphasis on
the good command of economic questions and foreign languages), for their selection
and promotion; for a career stability; this document stipulated the obligation of
diplomats and clerks to lodge in the ministry’s archives any act and document of an
official nature they have in their possession, a. s. o.

From the documents included in the present volume we note that, in spite of their
lengthy elaboration, the law itself was, over a brief period of time, completed or
amended several times (docs. 40, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 56, 57). It is not in our
intention to discuss the justification of each case apart — the more so as the formal
statements of reasons have not been preserved for all of them, but we feel obliged
to remark that all these completions and changes had no connections at all with
international developments and Romania’s external situation. 

It is a generally known fact, at least by experts, historians, lawyers, diplomats,
that the late 1930s witnessed growing foreign tensions at a European level, the
progressive abandonment of the principles and rules of international law, the more
frequent recourse to pressure and force by the totalitarian states, a growing number
of appeasing acts done by the great western democracies. Totalitarian states proceeded
to a forcible change of the European geography. Romania herself suffered a process
of dismantlement, losing important portions of her national territory. On June 26–28,
1940, the government of the USSR addressed to Romania two ultimatums, demanding
the immediate withdrawal of the Romanian administration and army from the territory
of Bessarabia and Northern Bukovina. Under what specialized literature called “The
Moscow Diktat”, Romania lost a territory of 50,762 km2 and approximately 3,900,000
inhabitants. The documents of the German°Italian “arbitration” (The “Vienna Diktat”)
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were signed in Vienna, on August 30, 1940, under which North°Western
Transylvania (43,492 km2 and almost 2,700,000 inhabitants, Romanians in their
greatest majority) was snatched from Romania and given over to Horthy’s Hungary.
On September 7, 1940, the Romanian°Bulgarian frontier treaty was signed at Craiova,
under which the southern part of Dobrudja (the “Quadrilateral”. i.e. Durostor and
Caliacra counties) entered into Bulgaria’s composition. 

In this extremely difficult situation, in a very short period of time and only when
the occupant allowed it, huge masses of population from the territory snatched from
Romania took refuge in what had remained from Greater Romania. 

Subsequently, under decrees°law there were created the General Commissariat
for the Displacement of the Population of Dobrudja (doc. 44) on September 13, 1940,
and on September 14, 1940, the General Commissariat for the Refugees from
Bessarabia and Northern Bukovina (doc. 45), and the General Commissariat for the
Refugees from Northern Transylvania (doc. 47). These regulations tried to prevent
chaos, establishing the current and immediate responsibilities of the newly created
bodies, their prerogatives, financial and material means, their cooperation relations
with the other state institutions. All those general commissariats functioned under
the Ministry of Foreign Affairs.

In spite of the express demands of the Head of the State regarding an intense and
coherent activity of the reorganization of ministries, the Law on the (re)organization
of the Ministry of Foreign Affairs appeared with a more than three°year delay. The
delay taken by the Ministry of Foreign Affairs determined Ion Antonescu to ask,
several times, through the intermediate of the Secretary General of the Presidency
of the Council of Ministers, measures for the acceleration of efforts and the finalization
of the preparatory démarches.  

In late 1941, the Ministry of Foreign Affairs answered the addresses received from
the Civil Cabinet, with notes we are reproducing in extenso in this volume, considering
them highly interesting for the knowledge of the real difficulties that had confronted
the process of reorganization of the ministry and of the objective or formal explanations
as reasons of the delays. 

Ion Antonescu’s reaction was harsh. His ample resolution of November 21, 1941,
preserved also in the manu propria form, expressed a discontent with the shortcomings
accumulated along times in the functioning of the Ministry of Foreign Affairs and
with the sluggishness of the ministry’s leadership. The judgements of principle were
ruthless, and the qualifications rationae materie and ad personam were unequivocal,
the phrases seeming to belong to a pamphleteer. We reproduced the whole resolution
for more reasons. Because it belonged to a head of the state, because it regarded
Romanian diplomacy (being the sole of its kind identified by us in the entire history
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of the Ministry of Foreign Affairs), because it had nerve enough to express opinions
frankly and boldly, putting an end to idle and vain talk and sterile diplomacy. 

Such a prospect was boldly and directly confirmed by the ample study “The
Ministry of Foreign Affairs and the Romanian diplomatic service. How it is and it
should be”, drawn up by the Romanian diplomat F.C. Nanu, a well°known personality,
with a great experience in the domain, who had been several times at the head of
some diplomatic missions, and lately he had been entrusted the mission to coordinate
some important structures in the Central: the Directorate of Administrative Affairs,
the Directorate of Consular Affairs, the Directorate of the Personnel, the Directorate
of the Funds and Accountancy, as well as the Archives Service, the Registry Service
and the Library Service. Completed on January 15, 1941, this study was submitted,
in unchanged form as its author stated, to the Civil Cabinet, on December 2, 1941,
to be forwarded to Ion Antonescu. 

Objectively reviewing the ample process of degradation suffered by the
structures of the Ministry of Foreign Affairs and the Romanian diplomacy in the
interwar years, F.C. Nanu affirmed: “In comparison with what Romanian diplomacy
was asked to do thirty years ago (i.e. 2nd decade of the 20th century — author’s
note) and the then diplomatic technique, the Ministry of Foreign Affairs was working
much better in our fathers’ days than nowadays. First of all it had a steadfast leadership
in the person of King Carol (Carol I — author’s note). Our diplomacy had built up
under his long rule a tradition. Diplomacy used to be a real career and the high offices
were held by distinguished officers nominated when they had their day, and only
exceptionally statesmen without this career were appointed to a post, namely, when
there was no available diplomat at the height of the requirement for an important
office. Diplomats being also well paid, fulfilled well their job in the ministry, and
this career was attractive for worthy young people. The Ministry had a kernel of expert
and stable officers. As nobody was received in the diplomatic service without having
a wealth of his own, the best officers would have resigned if their rights were tread
upon. It was only by the end of King Carol’s rule that too many mediocre young
people were allowed to take up this career. One could feel the winds of integral
democracy and the time was propitious to professional politicians, whose relatives
had to be placed in a good job. After the death of the elderly King, there opened the
era of home diplomacy. The temporary head of our diplomacy, be he the minister,
or the president of the Council, used to work at home, with a small group of
“trustworthy young people”. Almost all more significant state documents never crossed
the threshold of the official ministry and we do not know up to this day what had
happened to them. High offices were assigned either according to the degree of
“devotion” to the chief, or to the significance of the man’s guardian angels. The
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allowances abroad were established not on objective criteria, but intuitu personae.
A job in the ministry was a punishment given the great discrepancy between the salaries
abroad and those received at home, a discrepancy even more unbearable as the duty
to “represent” abroad demands a certain standard of living. It is not hard to live even
in the simplest way, when one has not known a better life. But when one gets used
to live well, it is very difficult to get used to straightened circumstances. […]
Romanians having inherited too little from the old Romans’ fortitude, it’s no wonder
that in such circumstances toadyism has taken greater and greater amplitude. The
more the career was “democratic”, the more the evil was broader, as people having
certain private material means were able to live even on an insignificant salary, but
for those lacking financial means, such a life was a torture they tried to get rid of by
any means”/.

Besides some conservative notes, the X°ray signed by F.C. Nanu is correct in its
matter of principle and in the details mentioned in the numerous pages of analysis
and proposals. Any future work dedicated to the history of Romanian diplomacy cannot
ignore any more this phenomenon, the false modesty that it would allegedly be
detrimental to the country’s prestige proving to be utterly harmful. 

The aim of the ample study reproduced above was succinctly defined by its author:
“Among the Romanian establishments needing badly to be thoroughly refreshed there
is naturally the Romanian diplomacy. I do not refer to the “diplomacy” in the sense
of the aims followed by Romania in her foreign policy, but I limit myself to the
technical sense of the word, that is the state body created to be a tool of information
and accomplishment for the government, in the sphere of foreign policy. […] // No
doubt, the “the big policy” or the “high diplomacy” of a country is more often than
not decided by factors that do not depend on diplomacy in its technical sense. It is
imposed either by “geopolitical” circumstances or by irreconcilable enmities between
peoples, or by economic need, or even by sympathies, antipathies or ambitions of a
head of state or an almighty group, and frequently by the “sum up” of these often
contradictory ingredients. // One cannot deny that the methods and the time to achieve
such policy, therefore its success or failure, depends greatly on a better or bad
organization of technical services”. 

Undoubtedly, this study forwarded to the Civil Cabinet reached Ion Antonescu,
confirming his own discontent and impelling his concerns with the organization of
the Ministry of Foreign Affairs. 

An answer to the need of regulating the whole activity of the state in the sphere
of international relations was to be given as late as 1944, in the height of war, in
unfavourable international political circumstances, under a régime of military
dictatorship. 
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A significant contribution to the definition of the principles of lawmaking, to the
setting of structures and competencies, in the central administration and abroad, in
establishing the criteria, conditions and means of training cadres and selection of
personnel was made by Mihai A. Antonescu, the Minister for Foreign Affairs (June
30, 1941–August 23, 1944). The ample report of March 20, 1944 on the New Law
on the Organization of the Ministry of Foreign Affairs, the Legal Framework for the
Organization of the Romanian State’s International Functions (doc. 58) proves, from
this very point of view, a clear thinking, thoroughgoing study, a rigorous approach
and definition of the principles, structures, means, etc. 

On April 8, 1944, Decree on the Adoption of Laws concerning the Establishment
of the Exercise of the Romanian State’s International Functions (doc. 59) was adopted
with the following regulations: Law on the Organization of the Ministry of Foreign
Affairs of the Romanian Kingdom (doc. 60); Law on the Creation and Organization
of the Romanian Royal Institute for International Research and Political Sciences
(doc. 61); Law on the Opening and Organization of Romanian Schools and Cultural
Institutes Abroad, State Scholarships and the Condition of Romanian Students in
Foreign Countries (doc. 62), all three of them being published in the “Official Records”
of April 10, 1944. 

Beyond any ideological or political reasons, one should note that this aggregate
of legislative acts is indisputably the most complete organic law of the Ministry of
Foreign Affairs. In an innovating spirit, those laws aimed at regulating the whole
activity of the state in the field of international relations. 

Within this framework, the Ministry of Foreign Affairs was vested with the “right
to organize Romania’s representation in her relations with other states and international
institutions”, “to watch over and ensure the defense of the interests and international
rights of the Romanians and of the Kingdom”, “to ensure the participation of the
Romanian Kingdom in international organization and its representation in
international organizations”, “manage and ensure international economic interests”,
“to organize Romania’s cooperation in the spiritual life of the comity of nations,
ensuring to the Romanian nation its national, regional and European functions”. 

In all these regulations, maybe too ample and too detailed (the first: 229 articles;
the second: 61 articles; the third: 45 articles), there was a certain excess of legalism,
some provisions pertaining to details which, naturally, should have been settled by
internal regulations and not by the respective laws. 

In the then international framework (at the date these laws were adopted, April
8, 1944, Romania had severed or interrupted diplomatic relations with 22 states and
was in a state of war with 10 states), this legislative ensemble was rather a theoretical
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exercise. The political course of external and internal events deprived it of prospects
and viability. 

On August 23, 1944, the Ion Antonescu Government was overthrown. A new
government was formed of representatives of the National Peasant party, the National
Liberal Party, the Social°Democratic Party and Communist Party of Romania. 

The proclamation issued by King Mihai I on the evening of August 23, 1944 and
the Statement of the Romanian Government made on August 24, 1944 in the afternoon
sanctioned the severing of relations with the Axis countries and the immediate end
of the war with the United Nations. Romania committed herself with all her material
and human potentialities in the struggle against Hitler’s and fascist forces, making
a substantial contribution to the final victory.

After the coup of August 23, 1944, the events succeeded at a fast pace. According
to the decisions made by the Great Powers, Romania entered the sphere of influence
of the U.S.S.R. 

The package of laws of April 1944, appreciated as an artificial creation of the
military dictatorship regime, was abrogated. 

A new law on the organization of the Ministry of Foreign Affairs  was adopted
on March 8 1946 (doc. 71). Sustaining the need of this law, Gheorghe Tætærescu,
Vice°president of the Council of Ministers and Minister for Foreign Affairs, invoked
the organic law of July 19, 1921, to which were operated „the changes imposed both
by the experience of the last 25 years and by the current political and social
transformations”. 

The new law recreated the Juridical Council, equated the diplomatic and diplomatic
ranks, and established that a delegate of the trade union of the clerks of this department
should participate in the Consultative Commission and the Disciplinary Commission. 

In his report accompanying this draft law, Gheorghe Tætærescu made some
specifications, imposed by the extreme°left forces, specifications with deeply harming
and long°term effects. Thus: “to answer a frequently verified political requirement
and to make easier the use in the country’s service of some very well trained cadres,
but not belonging to the diplomatic staff, we provided the possibility to entrust the
leadership of our diplomatic offices to some personalities from outside the ranks of
the ministry’s cadres”; “the rules regarding the curricula of the courses and the
examinations have been modified to have an as close as possible content of expert
knowledge required to various candidates”; “as for the employment of the auxiliary
and expert personnel, different rules were established both for the central
administration and  for the external service”. 

According to these rules, to these orientations, which would be shortly sanctioned
by law, all the career diplomats and men of politics from the old regime disappeared
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from the head of the Romanian and diplomatic affairs and all sort of good°for°nothings
entered in the apparatus of the Ministry of Foreign Affairs, who not only did not
have any expert training, but had no training at all. Suffice it to say that for the newly
created degree of probationer assistant the candidates could be all those having passed
a school°leaving examination or had any equivalent Romanian or foreign diploma
and who had successfully passed an admittance examination. Without insisting too
much, we note only the fact that the level of intellectual training of those employed
in the ministry would flagrantly go down for a long period of time. All the
pre°requisites for such a decay were ready: the curriculum of the subjects for the
admittance exam at the level of probationer assistant was reduced and superficial
(dissimulated by the formula “elements of civil and commercial law”, “elements of
political economy”, etc.); the membership of the admission commissions ensured the
preponderance of the persons coming from outside the diplomatic staff; the average
admission marks, at a 0–10 scale, was 6; all those brought as probationer assistants
were given a 5°year term from the day of their employment in the Ministry of Foreign
Affairs to take their B.L or their or B.A. and to learn French. The cut in exigencies
was operated also at the level of legation attachés and consulate attachés, legation
third°class secretaries and vice°consuls. 

The enthronement of the government of March 6, 1945, imposed by Moscow’s
proconsul, Andrey Yanuarevich Vyshinsky, added a univocal character to the
destructive process of Sovietization and communistification of the country. 

The Romanian political class, parties and political personalities, diplomacy and
the press received a harsh blow. 

The Decree°Law on the Purification of Public Administration (doc. 64) was adopted
on October 7, 1944, promoted by D.D. Negel, the Minister of Justice, and the
Decree°Law on the Purification of the Press (doc. 65), promoted by Constantin
Viøoianu Minister for Foreign Affairs, was adopted on February 9, 1945. 

The first decree mentioned above excluded from public administration all those
who in the exercise of their function had an abusive attitude or undignified stand;
who had placed themselves under any form at the service of interests alien to the
Romanian nation; who had militated under any form whatsoever in a political or
paramilitary organization: legionary, Hitler’s, or fascist or who had served by any
means whatsoever the aims of some dictatorial organizations. Exception was made
for those who “by palpable and well°proven acts, can show that they had left the
above°mentioned political organizations and engaged themselves in the struggle for
democratic liberties and for the elimination of fascism from Romania prior to August
23, 1944”. 
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According to the second decree, open to punishment, even to irrevocable inter-
diction, were journalists, newsmen and press contributors who had placed themselves
at the service of Hitlerism and fascism, serving thus interests alien to the Romanian
nation; who had received stipends from the Axis powers for propaganda in favour
of their policies; who had prepared public opinion for alliance with the Axis and
instigated to participation in the unjust war against the United Nations; who had
militated for ideas contrary to democratic principles or, influenced by antidemocratic
concepts, urged people to proceed to acts of terror, rebellions, torture or murder, or
participated in them.

In the report accompanying this draft decree°law, Constantin Viøoianu
categorically affirmed: “The Ministry of Foreign Affairs which, by dissolving the
Ministry of Propaganda, took over the prerogatives of regulating the press and
information and which, on the other hand, by its natural tasks, has to watch over the
maintenance of good relations with the United Nations, deems it necessary to intervene
so that elimination from the press all those who had worked against the United Nations
should be done as soon as possible”.

We naturally included both these decrees°law in the present volume, as they regard
also the personnel of the Ministry of Foreign Affairs, as it involved the Ministry of
Foreign Affairs in the entire process of purification of public administration and of
the press. 

Bringing to the fore the meanings of these measures and their express provisions,
we may say that, indisputably, they were imposed like a stringent necessity, that they
have been positively received by the United Nations, which, by the Allied Control
Commission checked their implementation to the letter and intervened (mainly through
the intermediate of the Soviet side and through this commission) any time they
considered that there was a delay, an impairment, a weakness manifested by those
called to apply them.

In the name of those sound principles, of some clear provisions, but which allowed
for a lato sensu interpretation, there were incriminated and condemned not only guilty,
but also innocent people. 

The purification process gave an even more larger and painful blow to the Ministry
of Foreign Affairs than to other ministries. 

Thus, subsequently to the decision of the Ministerial Commission for Economic
Rehabilitation and Monetary Stabilization, of August 31, 1947, under the signature
of Gheorghe Tætærescu, vice°president of the Council of Ministers and minister°secre-
tary of state at the Ministry of Foreign Affairs, the decision was made for the
“suppression of budgetary posts” (a euphemism for “purification”), as of September
1, 1947. Subsequently, 234 persons were dismissed from the Ministry of Foreign
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Affairs, among whom ministers, other diplomats on the hierarchic scale, but also clerks,
from heads of service or office, down to typists, archivists, file binders, messengers
and attendants.

This was only the beginning. 
All those connected in one way or another to the old structures that had belonged

to the regime overthrown on March 6, 1945 were subjected to purification. 
Among the documents included in the present volume, researches and readers will

find pathetic pages from the trials instituted against the National Peasant Party, genuine
Stalin°type mock°trials that accused a direct connection between the “acts of treason
and espionage unveiled” during the trial of the National Peasant Party and of “the
offices of the Ministry of Foreign Affairs”. 

The raging campaign launched by Scânteia — the press organ of the Communist
Party of Romania — against the leadership of the Ministry of Foreign Affairs, against
its head, aiming at his dismissal from the government, had shortly the anticipated
result. 

On November 5, 1947, the Foreign Affairs Commission of the Assembly of
Deputies, gathered under the chairmanship of deputy Miron Constantinescu, submitted
to the plenum of the Assembly of Deputies a motion of distrust concerning the head
of the Ministry of Foreign Affairs. The Assembly of Deputies — whose membership
had been faked at the last elections did allow for a sole solution — fulfilled a simple
formality. 

Adopted by the Assembly of Deputies, the motion of distrust was forwarded for
discussion to the Council of Ministers and determined the stepping down of the
ministers belonging to the National Liberal Party°Tætærescu. 

An epoch came to an end. A communist fanatical woman, a prominent figure of
the Third International, Ana Pauker, was appointed to the head of the Ministry of
Foreign Affairs, being the first woman in the history of Romania and of the world
who obtained such a dignity. 

The process of purification of the Ministry of Foreign Affairs was speeded up.
On November 17, 1947, by decision made by Ana Pauker, a maleficent figure at

the head of the Ministry of Foreign (External) Affairs for almost five years (September
6, 1947–July 11, 1952), other 161 persons fall victims to dismissals. Two weeks later,
on December 1, 1947, 24 persons were fired, and other 74 were transferred to the
Romanian Railways Company. 

Numerous Romanian diplomats, close assistants to Nicolae Titulescu were put
in jail. Among them, Savel Rædulescu and Ion Lugoøianu. Even Nicolae Titulescu’s
nephews were sent to prison — Ionel Christu, Sergiu Neniøor, Gheorghe Neniøor. 
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A lot of Romanian diplomats by a better intuition of the future evolutions than
the majority of their colleagues and country fellows remained abroad, choosing the
way of exile and some of them even died in exile. We should mention here only Elena
Væcærescu, Raoul B. Bossy, Ion Gheorghe, Ion Pangal, Vespasian Pella, Alexandru
Cretzianu, Viorel Virgil Tilea, Carol (Citta) Davila, Paul Zænescu, Mircea Eliade,
Eugen Ionescu, Aron Cotruø, George I. Duca, Nicolae Vællimærescu, Brutus Coste,
George Anastasiu, George Antoniade, Dumitru Danielopol, Dumitru Amza, Cornel
Bianu, Ion Dragu, Constantin Virgil Gheorghiu, Alexandru Gregorian, Ion Rafliu,
Vladimir Ionescu, Aurel Lapedatu. Those who remained in Romania, like Lucian
Blaga, even if not arrested, were totally marginalized, living in dire poverty. 

A place apart, as an unhappy destiny, was held by the former Romanian Foreign
Ministers. Istrate Micescu (December 28, 1937–February 10, 1938) died in prison,
at Aiud. Nicolae Petrescu°Comnen (March 30–December 21 1938) chose the way
of exile and died abroad, in 1958. Grigore Gafencu (December 22, 1938–June 1, 1940)
expatriated himself after the end of his mission in Moscow, ending in exile, in 1957
(he had been condemned, in absentia, to many years of prison). Ion Gigurtu (June
1–June 28, 1940) passed away in prison, at Sighet, in 1959. Constantin Argetoianu
(June 28–July 4, 1940) had the same fate and died in prison, in 1955, at Sighet. Mihail
Manoilescu (July 4–September 14, 1940) died in prison, in 1950 at Sighet. Mihail
Sturdza (September 14, 1940–January 27, 1941) was compelled, given his role in
the legionary rebellion of January 21–23, 1941, to expatriate himself; he breathed
his last abroad. Ion Antonescu (ad interim, December 20, 1940–June 30, 1941) and
Mihai A. Antonescu (June 30, 1941–August 23, 1944) were condemned to death and
executed on June 1, 1946. Grigore Niculescu°Buzeøti (August 23–November 4, 1944)
passed also away in exile, prematurely. Constantin Viøoianu (November 4, 1944–
February 28, 1945) expatriated himself and died in exile in 1994. Gheorghe Tætærescu
(March 6, 1945–November 5, 1947) was arrested, condemned, imprisoned and died
in restricted residence, in 1957. 

Under foreign occupation, Romania was not able to promote for long years an
independent foreign policy. 

At the leadership of the Ministry of Foreign (External) Affairs), after the removal
of Ana Pauker, a schoolmistress by profession, there came one after the other figures
who had nothing to do with diplomacy: Simion Bughici (July 11, 1952–October 3,
1955), whose education summed up three high°school years; Grigore Preoteasa
(October 3, 1955–July 16, 1957, who was a high°school graduate. Since Gheorghe
Tætærescu’s removal till the appointment at the head of the Ministry of Foreign Affairs
of an educated man, a jurist by profession, Ion Gheorghe Maurer (July 16, 1957–June
15, 1958) there passed ten years. 
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Under the same sign of war against anything that reminded of the old regime,
more than a decade had to pass till the Romanian diplomatic offices abroad were to
have again career diplomats, who, this time, had not been trained in Paris, London
and Geneva, but in Moscow, Kiev, Kharkov. 

For reasons of image, for a short time, the Bucharest communist regime sent at
the head of diplomatic missions a few Romanian intellectuals: Iorgu Iordan to Moscow;
Mihail Ralea to Washington; Simion Stoilov to Paris; Grigore C. Moisil to Ankara.
But this fact may be considered an accident.

In June°July 1958, the Soviet troops were withdrawn from Romania, after 14 years
of the country’s military occupation. 

Romania could aspire again to an independent foreign policy. 
The implacable reality of our country’s membership of the political and military

Warsaw Treaty and of Comecom imposed, for three decades, upon Romania political,
military, economic constraints and pressures, which Bucharest was not able to get
rid of totally, but which this country tried to elude or surpass by hard and complicated
efforts and political and diplomatic démarches. 

GEORGE G. POTRA
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NOTÆ ASUPRA EDIfiIEI

Actele øi documentele adunate în acest volum — tot ceea ce este esenflial pentru
cunoaøterea organizærii instituflionale a Ministerului Afacerilor Stræine în perioada
1920–1947 — provin din arhive øi biblioteci naflionale. În consecinflæ, a fost parcursæ
colecflia „Monitorul Oficial“ (seriile Dezbaterile Adunærii Deputaflilor øi Dezbaterile
Senatului) pe timp de 27 de ani øi o serie de fonduri documentare din Arhiva
Ministerului Afacerilor Externe cuprinzând înscrisuri tematice de referinflæ.

Ordonarea cronologicæ a legilor øi a decretelor°legi s°a fæcut în funcflie de data
publicærii lor în „Monitorul Oficial“; excepflie au fæcut acele legi sau decrete°legi care
indicæ expres în textul lor data intrærii în vigoare, alta decât data publicærii în
„Monitorul Oficial“.

Toate actele øi documentele menflionate au fost reproduse în întregime dupæ texte
tipærite sau dactilografiate. Într°un singur caz, referitor la Legea ministerelor, ne°am
oprit doar la partea ce priveøte Ministerul Afacerilor Stræine.

Trebuie sæ precizæm cæ în redarea intervenfliilor parlamentare (în unele cazuri, în
mod evident, aceste texte nu au mai fost revæzute înainte de a fi încredinflate tiparului)
am fost obligafli sæ procedæm la eliminarea unor cacofonii sau dezacorduri gramaticale,
pe care le°am rezolvat în mod tacit. În acelaøi mod, tacit, am intervenit în cazul unor
inadvertenfle flagrante de date sau nume.

Maximele, locufliunile, expresiile øi alte cuvinte în limbi stræine au fost traduse
în limba românæ la prima lor apariflie.

Atunci când numele uneia sau alteia din persoane a fost evocat sau invocat
incomplet, am procedat la completærile de rigoare, menflionând cazurile unde persistæ
o notæ de incertitudine.

Sub titlul de Adnotæri am adæugat, la sfârøitul actelor øi documentelor, notaflii,
observaflii øi alte înscrisuri (rapoarte, note, adrese, rezoluflii, tabele, alte date øi infor-
maflii) pe care le°am considerat absolut utile, mai ales cæ marea lor majoritate sunt
complet necunoscute, apærând pentru prima datæ, pentru mai buna înflelegere a
contextului adoptærii unor decizii, a motivafliilor øi reacfliilor.
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Cât priveøte anexele la volumul de faflæ, am inclus lista miniøtrilor Afacerilor Stræine
(inclusiv a celor ad°interim), precum øi tabelele consacrate reprezentanflelor diplomatice
ale României (agenflii diplomatice, legaflii, ambasade). Deøi documentele volumului
de faflæ acoperæ perioada 1920–1947, am considerat cæ cititorul va gæsi util ca în cazul
ambelor tabele sæ regæseascæ datele privind întreaga perioadæ de la Unirea Principatelor
pânæ la sfârøitul regimului monarhic.

Tabelele privind misiunile diplomatice cuprind urmætoarele date istorice: momentul
înfiinflærii, gradul de reprezentare, ridicarea sau scæderea gradului de reprezentare,
unde anume, numele øi perioada de funcflionare a titularului, sincopele intervenite
în activitatea unor misiuni din varii motive (din rafliuni economico°financiare sau în
timpul øi din cauza ræzboiului), acreditærile unor øefi de misiune øi în alte state.
Menflionæm cæ listele cuprind numai øefii de misiune, cu datele numirii øi rechemærii
fæcute de autoritæflile române. Data înflelegerii pærflilor privind stabilirea de relaflii
diplomatice la nivel de legaflie (ambasadæ) nu coincide, în mod automat, cu data
înfiinflærii legafliilor (ambasadelor), dupæ cum data întreruperii sau ruperii relafliilor
diplomatice nu coincide, în mod automat, cu data suprimærii (desfiinflærii, închiderii)
legafliilor (ambasadelor).

Am adæugat, de asemenea, la anexele actualului volum, trei tabele: primul privind
ruperi øi întreruperi ale relafliilor diplomatice ale României în perioada 1920–1950;
al doilea privind statele cu care România se afla în stare de ræzboi la 23 august 1944;
în fine, al treilea privind decorafliile româneøti, având în vedere calitatea de cancelar
al Ordinelor, care revenea prin lege ministrului Afacerilor Stræine.

Volumul se încheie cu un indice de nume de persoane.
Ca editori, ne°am bucurat de concursul doamnei Ana Potra, care øi°a asumat

complexitatea øi dificultæflile redactærii acestei lucræri.
Prefafla, Nota asupra edifliei øi Regestele au fost traduse în francezæ øi englezæ de

doamnele Daniela Boriceanu øi Delia Ræzdolescu, cærora le exprimæm întreaga noastræ
gratitudine.

EDITORII
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NOTE SUR L’ÉDITION 

Les actes et les documents rassemblés sous ce volume — tout ce qui est essentiel
pour connaître l’organisation institutionnelle du ministère des Affaires étrangères
pendant la période 1920–1947 — proviennent des archives et des bibliothèques
nationales. Par la suite, on a parcouru la collection du Journal Officiel (les séries Les
débats de l’Assemblée des Députés et Les débats du Sénat) qui couvrait une période
de 27 ans et une série de fonds documentaires des Archives du ministère des Affaires
étrangères qui comprenaient des actes thématiques de référence. 

Le rangement chronologique des lois et des arrêté°lois a été fait fonction de la
date de leur publication dans le Journal Officiel sauf les lois ou arrêté°lois qui indiquent
expressément dans leur teneur la date de leur entrée en vigueur, autre que la date de
leur publication dans le Journal Officiel. 

Tous les actes et les documents mentionnés ont été entièrement repris d’après des
textes imprimés ou dactylographiés. Dans un seul cas, référant sur la Loi des ministères,
on s’est arrêté seulement sur le fragment qui vise le ministère des Affaires étrangères. 

Il faut préciser que dans la reproduction des interventions parlementaires (dans
certains des cas, évidemment, leur teneur n’a plus été révisée avant de les confier
au temps) on a été obligé de procéder à l’exclusion de certaines cacophonies ou
désaccords grammaticaux, que l’on a corrigés discrètement. De la même façon discrète,
on est intervenu sur les inadvertances flagrantes concernant les dates ou les noms. 

Les adages, les locutions, les expressions et d’autres mots étrangers ont été traduits
en roumain dès leur première parution. 

Lorsque le nom d’une telle ou telle personne a été incomplètement évoqué ou
invoqué, on a procédé aux complétions dues, en mentionnant les cas où une note
d’incertitude persistait. 

Sous le titre d’Annotations on a rajouté à la fin des actes et documents quelques
notations, observations et d’autres actes (des rapports, notes, adresses, résolutions,
tableaux, d’autres dates et informations) que l’on a considéré nécessairement utiles
pour une meilleure compréhension du contexte de l’adoption de certaines décisions,
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des motivations et des réactions ; cela, d’autant plus que les documents étaient, dans
leur plupart, complètement inconnus et allaient voir la lumière seulement maintenant. 

Pour ce qui est des Annexes au présent volume, on y a inclus la liste des ministre
des Affaires étrangères (y compris ceux ad intérim), aussi que les tableaux consacrés
aux représentations diplomatiques de la Roumanie (agences diplomatiques, légations,
ambassades). Bien que les documents du volume ci°présent couvrent la période
1920–1947, on a considéré que le lecteur trouverait utile de retrouver, dans tous les
deux tableaux, les données concernant toute la période depuis l’Unification des
Principautés jusqu’à la fin du régime monarchique. 

Les tableaux concernant les missions diplomatiques comprennent les dates
historiques suivantes : le moment du fondement, le degré de représentation,
l’augmentation ou la réduction du degré de représentation, l’endroit, le nom et la
période de fonctionnement du titulaire, les syncopes survenues dans l’activité de
certaines missions à cause des diverses raisons (économiques et financières, ou causées
par et pendant la guerre), les accréditations des certains chefs de mission dans d’autres
États également. On mentionne que les listes incluent seulement les chefs de mission,
et les dates de leurs nominations et rappels par les autorités roumaines. La date de
l’accord des parties concernant l’établissement des relations diplomatiques au niveau
de légation (ambassade) ne coïncide pas, nécessairement, avec la date du fondement
des légations (ambassades), tout comme la date de la cessation ou de la rupture des
relations diplomatiques ne coïncide pas, nécessairement, avec la date de la suppression
(dissolution, fermeture) des légations (ambassades).

Aussi, on a rajouté aux annexes de ce volume trois tableaux : le premier renvoie
les ruptures et les interruptions des relations diplomatiques de la Roumanie pendant
la période 1920–1950 ; le deuxième comprend les États contre lesquels la Roumanie
était en état de guerre le 23 août 1944 ; finalement, le troisième comprend les
décorations roumaines, en tenant compte de la qualité de chancelier des Ordres qui
revenait conformément à la loi au ministre des Affaires étrangères.

Le volume finit par un Index de noms de personnes. 
En tant qu’éditeurs, on a bénéficié du concours d’Ana Potra, qui s’est chargée

de toute la complexité et des difficultés de la rédaction de cet ouvrage. 
La préface, la Note sur l’édition et les Regestes des documents ont été traduits

en français et en anglais par Daniela Boriceanu et Delia Ræzdolescu — l’on en exprime
toute notre gratitude.

LES EDITEURS
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NOTE TO THE EDITION

The acts and documents gathered in this volume — everything essential for the
good knowledge of the institutional organization of the Ministry of Foreign Affairs
over 1920–1947 — come from national archives and libraries. 

Thus, we perused the “Official Records” collection (the Debates of the Assembly
of Deputies and Debates of the Senate series) covering 27 years and several
documentary funds from the Archives of the Ministry of Foreign Affairs containing
reference thematic materials. 

The chronological order of the laws and decree°laws was established according
to their date of publication in the “Official Records”; exception was made only for
the laws or decree°laws that mention expressly in their text the date of the enforcement,
other than the date of their publication in the “Official Records”.

All the acts and documents mentioned have been integrally reproduced after printed
or typed texts. In one case alone, concerning the Law of Ministries, we chose only
the part referring to the Ministry of Foreign Affairs. 

We should specify that in reproducing parliamentary interventions (in some cases,
obviously, those texts had not been revised before going to print), we have been obliged
to eliminate cacophonies or syntactic mistakes, which we tacitly solved. In the same
tacit way we corrected flagrant inadvertences in case of dates and names. 

Maxims, locutions, expressions and other words in foreign languages have been
translated into Romanian at their first appearance.

When the name of one or another person was incompletely evoked or invoked,
we have made the necessary completion, mentioning the cases where certain incertitude
is persisting.

Under the title Annotations, we added, at the end of acts and documents, notes,
observations and other texts (reports, notes, addresses, resolutions, tables, other data
and information) considered by us very useful, especially that in their great majority
they are totally unknown, appearing now for the first time, for a better understanding
of the context of some decision°making, of reasons and reactions. 
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As for the annexes to the present volume, we included the list of Ministers of
Foreign Affairs (ad interim as well), as well as tables dedicated to Romania’s
diplomatic offices (diplomatic agencies, legations, embassies). Although the
documents in the present volume cover the 1920–1947 years, we thought that readers
may find it useful in case of both tables to find the dates regarding the whole interval
from the Union of Principalities to the end of the monarchy). 

Tables concerning diplomatic missions contain the following historical data: the
moment of their opening, the rank of representation, the raise and lowering of the
representation rank, the place, the name and the term in office of the heads of the
mission, the interruption in the activity of some missions due to various reasons
(economic°financial reasons, or during or due to war), accrediting of some head of
missions to other states as well. We should mention that the lists contain only heads
of mission, with the dates of their appointment and recall ordered by the Romanian
authorities. The dates convened by the parties concerning the establishment of
diplomatic relations at legation (embassy) level does not coincide automatically with
the date of the opening of the legation (embassy), the same as the date of the
interruption or severance of diplomatic relations does not coincide automatically with
the date of the closure of legations (embassies).   

We have added, as well, to the Annexes of the present volume three tables: The
first, regarding severance and interruptions of Romania’s diplomatic relations over
1920–1950; the second, concerning the states with which Romania was in a state of
war on August 23, 1944; finally, the third, concerning Romanian decorations, taking
into account the dignity of Chancellor of the Orders, which was held by law by the
Minister for Foreign Affairs.

The present volume concludes with an Index of Proper Names.
As Editors we have been graciously helped by Mrs. Ana Potra, who has also taken

over the complex and difficult mission to edit this work. 
The Preface, Note to the Edition and the Documents and Acts Digest have been

translated into French and English by Daniela Boriceanu and, respectively, Delia
Ræzdolescu, to whom we address our whole gratitude. 

THE EDITORS
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REZUMATUL ACTELOR ØI DOCUMENTELOR

1. 5 august 1920. Dezbaterea, în Adunarea Deputaflilor, a proiectului de lege pentru
modificarea unor articole din legea de reorganizare a Ministerului Afacerilor
Stræine din 15 martie 1912  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 14 august 1920. Dezbaterea, în Senat, a proiectului de lege pentru modificarea
unor articole din legea de reorganizare a Ministerului Afacerilor Stræine din
15 martie 1912  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 9 septembrie 1920. Lege pentru modificarea unor articole din legea de
reorganizare a Ministerului Afacerilor Stræine din 15 martie 1912  . . . . . . . . .

4. 10 decembrie 1920. Decizia ministrului Afacerilor Stræine privind înfiinflarea
Direcfliunii fruntariilor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. 4 iulie 1921. Dezbaterea, în Senat, a proiectului de lege pentru modificarea unor
articole din legea de reorganizare a Ministerului Afacerilor Stræine din 15 martie
1912  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. 11 iulie 1921. Dezbaterea, în Adunarea Deputaflilor, a proiectului de lege pentru
modificarea unor articole din legea de reorganizare a Ministerului Afacerilor
Stræine din 15 martie 1912  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 19 iulie 1921. Lege pentru modificarea unor articole din legea de reorganizare
a Ministerului Afacerilor Stræine din 15 martie 1912  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 24 noiembrie 1921. Decizia Ministerului Afacerilor Stræine privind instituirea
unui Oficiu al restituirilor øi despægubirilor din flærile foste inamice øi din
teritoriile eliberate (O.R.D.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. 24 noiembrie 1921. Decizia Ministerului Afacerilor Stræine privind instituirea
Serviciului de recuperare øi restituiri pe lângæ Comisariatul general al Comisiunii
pentru executarea tratatelor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. 9 martie 1922. Decret relativ la suprimarea legafliilor României din Portugalia,
Olanda, Spania, Norvegia, Finlanda, Japonia, precum øi a agenfliei diplomatice
øi a consulatului general din Egipt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. 8 aprilie 1922. Decret pentru înfiinflarea Direcfliunii executærii tratatelor în cadrul
Ministerului Afacerilor Stræine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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12. 16 iunie 1922. Decret privind crearea Direcfliunii chestiunilor politice
internaflionale în cadrul Ministerului Afacerilor Stræine  . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. 26 iunie 1925. Decizie ministerialæ prin care se desfiinfleazæ Direcfliunea frunta-
riilor din cadrul administrafliei centrale a Ministerului Afacerilor Stræine . . . .

14. 1 august 1927. Raport al ministrului Afacerilor Stræine adresat Înaltei Regenfle
privind un proiect de decret referitor la reorganizarea øi restructurarea admi-
nistrafliei centrale a Ministerului Afacerilor Stræine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. 1 august 1927. Decret privind reorganizarea øi restructurarea administrafliei
centrale a Ministerului Afacerilor Stræine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. 21 decembrie 1927. Dezbaterea, în Adunarea Deputaflilor, a proiectului de lege
pentru înfiinflarea a patru noi legaflii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. 21 decembrie 1927. Dezbaterea, în Senat, a proiectului de lege pentru înfiinflarea
a patru noi legaflii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. 31 decembrie 1927. Decret privind înfiinflarea unei Diviziuni economice în cadrul
administrafliei centrale a Ministerului Afacerilor Stræine  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. 31 decembrie 1927. Decret privind înfiinflarea unei Diviziuni juridice în cadrul
administrafliei centrale a Ministerului Afacerilor Stræine  . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. 2 ianuarie 1928. Decret prin care se înfiinfleazæ Consiliul superior 
diplomatic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. 17 ianuarie 1928. Lege pentru înfiinflarea a patru noi legaflii  . . . . . . . . . . . . .
22. 28 iulie 1928. Raport al ministrului Afacerilor Stræine adresat Înaltei Regenfle

privind proiectul de decret referitor la încadrarea Direcfliunii afacerilor comerciale
în Direcfliunea afacerilor consulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. 28 iulie 1928. Decret referitor la încadrarea Direcfliunii afacerilor comerciale
în Direcfliunea afacerilor consulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24. 3 mai 1929. Raport al ministrului Afacerilor Stræine cætre Înalta Regenflæ privind
proiectul de decret referitor la noua distribuire a serviciilor în administraflia
centralæ a Ministerului Afacerilor Stræine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. 3 mai 1929. Decret referitor la noua distribuire a serviciilor în administraflia
centralæ a Ministerului Afacerilor Stræine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. 2 august 1929. Lege pentru organizarea ministerelor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. 19 decembrie 1930. Dezbaterea, în Senat, a proiectului de lege pentru interpre-

tarea art.39 din legea de reorganizare a Ministerului Afacerilor Stræine din
19 iulie 1921  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. 22 decembrie 1930. Dezbaterea, în Adunarea Deputaflilor, a proiectului de lege
pentru interpretarea art.39 din legea de reorganizare a Ministerului Afacerilor
Stræine din 19 iulie 1921  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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29. 23 ianuarie 1931. Lege pentru interpretarea art.39 din legea de reorganizare a
Ministerului Afacerilor Stræine din 19 iulie 1921  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. 25 februarie 1931. Jurnal al Consiliului de Miniøtri prin care se stabileøte
titulatura de „Ministerul Regal al Afacerilor Stræine“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31. 13 martie 1931. Decret prin care se stabileøte alcætuirea delegafliei României
în cadrul Comisiei Internaflionale a Dunærii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32. 24 iulie 1936. Decret prin care se interzice membrilor corpului diplomatic, ai
corpului consular, funcflionarilor Ministerului Afacerilor Stræine orice cæsætorie
cu femei de altæ naflionalitate decât naflionalitatea românæ . . . . . . . . . . . . . . . .

33. 14 decembrie 1936. Decret privind înfiinflarea pe lângæ Ministerul Afacerilor
Stræine a unui Consiliu consultativ diplomatic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34. 14 aprilie 1937. Regulament privitor la cheltuielile de drum øi salariul de
stræinætate, cuvenite funcflionarilor Ministerului Afacerilor Stræine  . . . . . . . .

35. 24 octombrie 1937. Regulament consular  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36. 28 aprilie 1938. Decret pentru modificarea art.14, 17 øi 29 din legea de orga-

nizare a Ministerului Afacerilor Stræine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37. 5 mai 1938. Decret referitor la exigenflele privind cæsætoria membrilor corpului

diplomatic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38. 30 iunie 1938. Decret privind trecerea Serviciului exterior al Direcfliunii generale

a presei øi propagandei din cadrul Ministerului de Interne la Ministerul Afacerilor
Stræine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39. 16 iulie 1938. Lege pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine  . . . . .
40. 19 decembrie 1938. Decret pentru completarea øi modificarea legii pentru

organizarea Ministerului Afacerilor Stræine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41. 17 februarie 1939. Lege pentru organizarea Ministerului Afacerilor 

Stræine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42. 5 octombrie 1939. Decret°lege pentru modificarea art.86 din legea de organizare

a Ministerului Afacerilor Stræine din 17 februarie 1939  . . . . . . . . . . . . . . . . .
43. 9 mai 1940. Decret°lege pentru modificarea articolelor 50, 51 øi 68 din legea
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1

DEZBATEREA, ÎN ADUNAREA DEPUTAfiILOR, A PROIECTULUI DE LEGE
PENTRU MODIFICAREA UNOR ARTICOLE DIN LEGEA DE REORGANIZARE A

MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE DIN 15 MARTIE 19121)

Øedinfla de joi, 5 august 1920

Sub preøedinflia dlui Duiliu Zamfirescu, preøedintele Adunærii.
D. Duiliu Zamfirescu, preøedinte. Acum vine proiectul de lege pentru

modificarea unor articole din legea de reorganizare a Ministerului Afacerilor Stræine
din 1912.

D. raportor sæ binevoiascæ a citi proiectul.
Se dæ citire urmætorului raport øi proiect de lege.

Domnilor deputafli,
Comitetul delegaflilor de secfliuni, compus din:

D. N. Zanne pentru secflia I;
D. Ernest Kirculescu „ „ II;
D. G. Rædulescu „ „ III;
D. Const. Savu „ „ IV;
D. Al. Oteteliøanu „ „ V;
D. Iacob Ioan Dr. „ „ VI, øi
Subsemnatul Take Slævescu „ „ VII, 

întrunindu°se în ziua de 31 iulie a.c., sub preøedinflia dlui N. Zanne, a luat în
cercetare proiectul de lege pentru modificarea unor articole din legea de
reorganizare a Ministerului Afacerilor Stræine; væzând øi expunerea de motive ce
însofleøte acest proiect de lege, l°a admis întocmai cum a fost prezentat øi, prin
subsemnatul, væ roagæ, dlor deputafli, sæ binevoifli a°i da aprobarea d°voastre.

Raportor, Take Slævescu

Expunere de motive
Constatându°se, pe de o parte, cæ condifliunile de admitere în carierele diplomaticæ

øi consularæ, prevæzute de actuala lege de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine,
nu mai corespund cu cerinflele ce decurg din mærirea României prin alipirea la
Patria°Mumæ a noilor teritorii româneøti, iar pe de altæ parte, pentru a se deschide
zisele cariere øi tinerilor din flinuturile alipite, modificarea articolelor care trateazæ
despre condifliunile de admitere ale sus°zisei legi se impune.
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De asemenea, experienfla arætând cæ condifliunile cerute de art.35 din actuala lege
pentru recrutarea copiøtilor sunt o piedicæ la aceastæ recrutare, øi modificarea acestui
articol se impune în sensul ca în locul diplomei de licenflæ în drept sau în litere, ce
se cere pentru intrarea unui copist în minister, sæ se cearæ numai bacalaureatul.

Aceste modificæri nu vor putea fi decât tranzitorii pânæ la refacerea totalæ a legii
de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine.

Ministrul Afacerilor Stræine
Take Ionescu

Proiect de lege
pentru modificarea unor articole din legea de reorganizare a

Ministerului Afacerilor Stræine din 15 martie 1912

Art.I.– Condifliunile de admitere în cariera diplomaticæ impuse de art.40, 41, 42,
43, 44, 45 øi 46 din legea de reorganizare a Ministerului Afacerilor Stræine din 15
martie 1912 se menflin pentru tinerii din Vechiul Regat. Pentru tinerii din teritoriile
alipite nu se cer alte condifliuni decât cele generale prevæzute la art.33 øi 34, precum
øi o diplomæ de doctorat sau licenflæ în drept, øtiinfle politice, litere, sau o diplomæ
echivalentæ a unei øcoli de comerfl, industrie, finanfle, agronomie, øtiinfle tehnice etc.

Art.II.– Condifliunile de admitere în cariera consularæ impuse de art.47, 48, 49 øi
50 se abrogæ, atât pentru tinerii din Vechiul Regat, cât øi pentru aceia din flinuturile
alipite, menflinându°se numai condifliunile generale de la art.33 øi 34. La art.33, pentru
tinerii din flinuturile alipite, nu se va fline seamæ decât de paragrafele 1 øi 2.

Art.III.– Art.35 se modificæ astfel:
„Nimeni nu poate fi numit copist în administrafliunea centralæ dacæ nu posedæ

bacalaureatul sau o diplomæ echivalentæ acestuia, din flaræ ori stræinætate, recunoscutæ,
conform legii instrucfliunii publice øi dacæ nu a trecut un examen de admitere.

Pentru tinerii care se destinæ serviciului contabilitæflii, diploma de bacalaureat poate
fi înlocuitæ prin o diplomæ echivalentæ a unei øcoli superioare de comerfl.“

Aceastæ lege se va pune în aplicare de la 1 august 1920.

Ministrul Afacerilor Stræine
Take Ionescu

Se pune la vot luarea în considerare øi se admite.
Se dæ citire art.1.

22



D. D.R. Ioaniflescu, raportor. La art.1 existæ un amendament.
D. Take Ionescu, ministru de Externe øi ad°interim la Finanfle. Primesc

amendamentul.
D. D.R. Ioaniflescu, raportor. Acest amendament spune cæ la finele art.1 sæ se

punæ: „Aceasta pânæ la noua lege de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine“.
Øi d. ministru øi comitetul delegaflilor au admis acest amendament.

Se pune la vot art.1 cu amendamentul admis de comitetul delegaflilor øi de d.
ministru øi se primeøte.

Se citesc articolele 2 øi 3 øi punându°se la vot se admit færæ discuflie.
Se pune la vot proiectul de lege în total cu bile øi rezultatul votului este cel urmætor:
Votanfli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Majoritatea regulamentaræ  . . . . . . . 90
Bile albe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Bile negre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D. Duiliu Zamfirescu, preøedinte. Adunarea a adoptat proiectul de lege.

(Dezbaterile Adunærii Deputaflilor, nr.39 din 13 august 1920, pp. 818–819)

23



2

DEZBATEREA, ÎN SENAT, A PROIECTULUI DE LEGE PENTRU 
MODIFICAREA UNOR ARTICOLE DIN LEGEA DE REORGANIZARE 

A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE DIN 15 MARTIE 1912

Øedinfla de sâmbætæ, 14 august 1920

D. general C. Coandæ, preøedinte. Luæm acum în discufliune proiectul de lege
relativ la reorganizarea Ministerului Afacerilor Stræine.

D. raportor e rugat a da citire raportului.
D. Spiru Gheorghiu, în locul dlui N.C. Tænæsescu, raportor, citeøte urmætorul

raport øi proiect de lege:

Domnilor senatori,
Proiectul de lege pentru modificarea unor articole din legea de reorganizare a

Ministerului Afacerilor Stræine, votat øi adoptat de Adunarea Deputaflilor în øedinfla
de la 5 august 1920 øi adus în deliberarea Senatului cu Mesajul regal nr... de la 9
august 1920, secfliunile dvs.  luându°l în cercetare, l°au admis toate, numind delegafli:

Secfliunea I     pe d. Gr. Alevra;
„ II „ D. Alexandresco;
„ III „ Gh. Gheorghiu;
„ IV „ Lazær Popescu;
„ V „ N.C. Tænæsescu, 

care, întrunindu°se în ziua de 11 august 1920, s°au constituit în comitet al
delegaflilor, sub preøedinflia dlui D. Alexandresco øi luând din nou în cercetare sus
arætatul proiect de lege, l°a adoptat pe urmætoarele considerente: Prezentul proiect
de lege, votat de Adunarea Deputaflilor, tinzând la modificarea condifliunilor pentru
înlesnirea admiterii în cariera diplomaticæ øi consularæ øi a tinerilor din provinciile
alipite, este deci o necesitate ce decurge din nevoile timpului.

Raportor, Nicolae C. Tænæsescu

Lege
pentru modificarea unor articole din legea de reorganizare a

Ministerului Afacerilor Stræine din 15 martie 1912

Art.I.– Condifliunile de admitere în cariera diplomaticæ impuse de art.40, 41, 42,
43, 44 , 45 øi 46 din legea de reorganizare a Ministerului Afacerilor Stræine din

24



15 martie 1912 se menflin pentru tinerii din Vechiul Regat. Pentru tinerii din teritoriile
alipite nu se cer alte condifliuni decât cele prevæzute la art.33 øi 34, precum øi o diplomæ
de doctorat sau licenflæ în drept, øtiinfle politice, literare, sau o diplomæ echivalentæ
a unei øcoli de comerfl, industrie, finanfle, agronomie, øtiinfle tehnice etc., aceasta pânæ
la noua lege de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine.

Art.II.– Condifliunile de admitere în cariera consularæ impuse de art.47, 48, 49 øi
50 se abrogæ, atât pentru tinerii din Vechiul Regat, cât øi pentru aceia din flinuturile
alipite, menflinându°se numai condifliunile generale de la art.33 øi 34. La art.33, pentru
tinerii din flinuturile alipite, nu se va fline seamæ decât de paragrafele 1 øi 2.

Art.III.– Articolul 35 se modificæ astfel:
„Nimeni nu poate fi numit copist în administrafliunea centralæ dacæ nu posedæ

bacalaureatul sau o diplomæ echivalentæ acestuia, din flaræ ori stræinætate, recunoscutæ
conform legii instrucfliunii publice øi dacæ nu a trecut un examen de admitere.

Pentru tinerii care se destinæ serviciului contabilitæflii, diploma de bacalaureat poate
fi înlocuitæ prin o diplomæ echivalentæ a unei øcoli superioare de comerfl“.

Aceastæ lege se va pune în aplicare de la 1 august 1920.

Aceastæ lege s°a votat de Adunarea Deputaflilor în øedinfla de la 5 august anul 1920
øi s°a adoptat cu majoritate de una sutæ zece voturi, contra unu.

Preøedinte Secretar, Const. Savu
Duiliu Zamfirescu

(L.S.A.D.)

Necerând nimeni cuvântul, se pune la vot luarea în considerare a proiectului de
lege, care se admite.

Se citeøte art.1.
D. general C. Coandæ, preøedinte. D. Nistor are cuvântul.
D. I. Nistor. fiin, dlor, în numele provinciilor alipite sæ aduc mulflumirile øi

recunoøtinfla noastræ dlui ministru de Externe cæ, având în vedere elementele cele
bune care se gæsesc la noi, care cunosc limba øi obiceiurile mai multor state prin care
au trecut, d. ministru de Externe a flinut seamæ de aceste elemente øi le°a fæcut înlesniri
prin aceastæ lege. Am însæ o rugæminte cætre d. ministru øi anume ca la selecflionarea
elementelor acestora sæ flinæ seamæ nu numai de pregætirea lor tehnicæ, ci øi de starea
lor sufleteascæ.

D. Take Ionescu, ministru de Externe øi ad°interim la Finanfle. Væ mulflumesc.
Proiectul de lege de faflæ nu a venit decât ca sæ facem loc elementelor din pærflile

noi ale României. Voi cæuta, desigur, sæ aleg ce va fi mai bun.
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Se pune la vot art.1 øi se admite.
Se voteazæ succesiv øi færæ discuflie art.2 øi 3 cel din urmæ.
Se pune la vot cu bile legea în total.
D. general C. Coandæ, preøedinte. Dlor senatori, rezultatul votului e urmætorul:
Votanfli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Majoritate regulamentaræ  . . . . . . . .46
Bile albe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Prin urmare, Senatul a adoptat cu unanimitate acest proiect de lege. (Aplauze

prelungite).

(Dezbaterile parlamentare, nr.32 din 22 august 1920, pp.622–623)
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3

LEGE PENTRU MODIFICAREA UNOR ARTICOLE DIN 
LEGEA DE REORGANIZARE A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE 

DIN 15 MARTIE 1912

FERDINAND I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Corpurile legiuitoare votând øi adoptând, Noi sancflionæm ce urmeazæ:

Lege
pentru modificarea unor articole din legea de reorganizare a

Ministerului Afacerilor Stræine din 15 martie 1912

Art.I. Condifliunile de admitere în cariera diplomaticæ impuse de art.40, 41, 42,
43, 44, 45 øi 46 din legea de reorganizare a Ministerului Afacerilor Stræine din 15
martie 1912 se menflin pentru tinerii din Vechiul Regat. Pentru tinerii din teritoriile
alipite nu se cer alte condifliuni decât cele generale prevæzute la art.33 øi 34, precum
øi o diplomæ de doctorat sau licenflæ în drept, øtiinfle politice, litere sau o diplomæ
echivalentæ a unei øcoli de comerfl, industrie, finanfle, agronomie, øtiinfle tehnice etc.,
aceasta pânæ la noua lege de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine.

Art.II. Condifliunile de admitere în cariera consularæ impuse de art.47, 48, 49 øi
50 se abrogæ, atât pentru tinerii din Vechiul Regat, cât øi pentru aceia din flinuturile
alipite, menflinându°se numai condifliunile generale de la art.33 øi 34. La art.33, pentru
tinerii din flinuturile alipite nu se va fline seamæ decât de paragrafele 1 øi 2.

Art.III. Articolul 35 se modificæ astfel:
„Nimeni nu poate fi numit copist în administrafliunea centralæ dacæ nu posedæ

bacalaureatul sau o diplomæ echivalentæ acestuia, din flaræ ori stræinætate, recunoscutæ
conform legii instrucfliunii publice øi dacæ nu a trecut un examen de admitere.

Pentru tinerii care se destinæ serviciului contabilitæflii, diploma de bacalaureat poate
fi înlocuitæ prin o diplomæ echivalentæ a unei øcoli superioare de comerfl.“

Aceastæ lege se va pune în aplicare de la 1 august 1920.

Aceastæ lege s°a votat de Adunarea Deputaflilor în øedinfla de la 5 august anul 1920
øi s°a adoptat cu majoritate de una sutæ zece voturi, contra unu.

Preøedinte Secretar, Constantin Savu
Duiliu Zamfirescu

(L.S.A.D.)
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Aceastæ lege s°a votat de Senat în øedinfla de la 14 august anul 1920 øi s°a adoptat
cu unanimitate de øaizeci øi opt voturi.

Preøedinte Secretar, Spiru Gheorghiu
general C. Coandæ

(L.S.S.)

Promulgæm aceastæ lege øi ordonæm ca ea sæ fie învestitæ cu sigiliul statului øi
publicatæ prin Monitorul Oficial.

Dat în Bucureøti, la 30 august 1920

(L.S.St.) FERDINAND

Ministrul Afacerilor Stræine Ministrul Justifliei ad°interim
Take Ionescu D.A. Grecianu

Nr.3 701

(Monitorul Oficial, nr.125 din 9 septembrie 1920, p.4 325)
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DECIZIE A MINISTRULUI AFACERILOR STRÆINE PRIVIND 
ÎNFIINfiAREA DIRECfiIUNII FRUNTARIILOR

Noi, ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine,
Decidem:
Se înfiinfleazæ la Ministerul Afacerilor Stræine Direcfliunea fruntariilor, însærcinatæ

în special cu toate chestiunile referitoare la graniflele României, delimitæri,
constatarea øi aplanarea incidentelor, dresarea øi pæstrarea de hærfli, protocoale etc.

Aceastæ direcfliune se compune dintr°un director, un subdirector øi funcflionarii
necesari.

La aceastæ direcfliune se va mai ataøa personalul necesar ce se va detaøa de la
Ministerul de Ræzboi.

Toate direcfliunile actuale vor face un triaj al hârtiilor lor spre a da în seama noii
direcfliuni afacerile ce°i incumbæ.

Domnul secretar general al Ministerului Afacerilor Stræine este însærcinat cu
aducerea la îndeplinire a deciziunii de faflæ.

Bucureøti, 10 decembrie 1920

Ministru Director
(ss) Take Ionescu N. Simionescu

Nr.30 423

(Arhiva Ministerului Afacerilor Externe — în continuare A.M.A.E., Problema 82. Organizarea M.A.S.
Legi de organizare ale M.A.S. 1912–1923, vol.5, p.206)
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DEZBATEREA, ÎN SENAT, A PROIECTULUI DE LEGE PENTRU 
MODIFICAREA UNOR ARTICOLE DIN LEGEA DE REORGANIZARE 

A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE DIN 15 MARTIE 1912

Øedinfla de luni, 4 iulie 1921

Sub preøedinflia dlui G.G. Mironescu, vicepreøedinte al Senatului.
D. G.G. Mironescu, vicepreøedinte. Trecem acum la proiectul de lege referitor

la modificarea unor articole din legea de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine.2)

D. raportor Baflaria este rugat a da citire raportului øi proiectului de lege.
D. N. Baflaria, raportor. Dlor senatori, delegaflii secfliunilor d°voastre pentru

proiectul de lege prin care se modificæ mai multe articole din legea de organizare a
Ministerului Afacerilor Stræine, întrunindu°se, m°au ales pe mine ca raportor øi væ
roagæ sæ binevoifli a da aprobarea d°voastre acestui proiect.

Dlor senatori, ceea ce a determinat aducerea acestui proiect de lege în fafla d°voastre
este acel adevær necontestat cæ formele vechi nu se mai potrivesc cu starea de lucruri
actualæ.

Astæzi, România, mulflumitæ lui Dumnezeu øi Armatei Române, a ieøit din ræzboi,
mæritæ; astæzi, ræzboiul a creat o mulflime de chestiuni noi în raporturile noastre
diplomatice; astæzi, trebuiesc, în fine, statornicite condifliunile de admisibilitate ale
funcflionarilor din acest minister.

Iatæ care sunt, pe scurt, dispozifliunile acestui proiect de lege:
Funcflionarii Ministerului de Externe sunt divizafli în douæ categorii distincte:

funcflionari diplomatici øi funcflionari consulari.
Funcflionarii care vor fi numifli în minister, vor fi numifli dupæ aptitudinile lor øi

dupæ trebuinflele serviciului.
Locul de secretar general capætæ astæzi, din cauza întregirii graniflelor noastre øi

din cauza multiplicitæflii chestiunilor create astæzi prin atâtea tratate de pace, o
importanflæ cu mult superioaræ aceleia pe care o avea înainte de ræzboi.

Pentru aceasta, secretarul general sau ministrul plenipotenfliar cu o vechime de
5 ani, capætæ titlul de subsecretar de stat. Cu chipul acesta i se dæ o mai mare importanflæ
øi o mare stabilitate.

Se creeazæ 3 direcfliuni, una mai importantæ decât cealaltæ: 1) Direcfliunea juridicæ;
2) Direcfliunea fruntariilor; 3) Direcfliunea presei.

Insist în special, asupra acesteia din urmæ, amintind Senatului cæ adeseori s°a
semnalat aci faptul cæ suntem de foarte multe ori calomniafli în presa stræinæ øi cæ la
aceste calomnii nu se ræspunde deloc sau, dacæ se ræspunde, nu se ræspunde la timp.
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Ei bine, aceastæ direcfliune are tocmai aceastæ menire: sæ centralizeze toate øtirile,
atât cele binevoitoare, cât øi mai cu seamæ cele ræuvoitoare, care se publicæ la adresa
flærii noastre, pentru ca sæ se poatæ împræøtia atmosfera de ostilitate øi de calomnii
care se creeazæ în jurul flærii noastre, øi sæ creeze un curent favorabil în presa din
stræinætate.

Cam aceste sunt, dlor, cele mai importante dispozifliuni din acest proiect de lege,
pe care cred cæ vefli binevoi a°l primi în unanimitate. (Aplauze).

Iatæ acest proiect de lege:

Proiect de lege
pentru modificarea unor articole din legea de organizare 

a Ministerului Afacerilor Stræine

Art.I.– Articolele 3, 6, 8, 15, 18, 19, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 38, 39, 46, 47, 48,
49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 64, 65, 67, 68, 71, 76 øi 77 din legea de organizare a
Ministerului Afacerilor Stræine se modificæ dupæ cum urmeazæ:

TITLUL I
Organizarea generalæ. — Atribufliuni

CAPITOLUL II
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Art.3.– Ministrul Afacerilor Stræine
este asistat de un secretar general.

Art.6.– Administrafliunea centralæ a
Ministerului Afacerilor Stræine cuprinde,
pe lângæ Secretariatul general øi cabinetul
ministrului, urmætoarele servicii princi-
pale:

I. Direcfliunea personalului, protoco-
lului øi secretariatul ordinelor; II. Direcfli-
unea afacerilor politice øi a contenciosului;
III. Direcfliunea afacerilor comerciale øi

Art.3.– Ministerul Afacerilor Stræine
este asistat de un secretar general.

Când secretarul general este ales
printre miniøtrii plenipotenfliari, care au
un stagiu de cel puflin 5 ani ca trimiøi
extraordinari în stræinætate øi dacæ în
momentul delegærii are gradul de ministru
plenipotenfliar de clasa I, va purta titlul de
subsecretar de stat.

Art.6.– Administrafliunea centralæ a
Ministerului Afacerilor Stræine cuprinde,
pe lângæ Secretariatul general øi cabinetul
ministrului, urmætoarele servicii princi-
pale:

I. Direcfliunea personalului, protoco-
lului øi secretariatul ordinelor; II. Direcfli-
unea afacerilor politice øi contenciosului;
III. Direcfliunea afacerilor comerciale øi
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consulare; IV. Direcfliunea fondurilor øi
a contabilitæflii; V. Serviciul arhivelor; VI.
Serviciul registraturii.

Art.8, alin.II.– Ceremonialul, Proto-
colul Regelui øi al ministrului Afacerilor
Stræine, audienfle, privilegii øi scutiri
diplomatice care n°au caracter contencios.
Prepararea øi expedierea scrisorilor de
notificæri, de acreditare øi de rechemare.
Expedifliunea tratatelor, convenfliunilor,
declarafliunilor øi aranjamentelor, a
ratificærilor øi decretelor pentru publicarea
acestor acte, împuterniciri, comisiuni øi
patente, paøapoarte diplomatice. Admi-
terea øi recunoaøterea consulilor stræini.

Art.15.– România întrefline misiuni
diplomatice permanente în:

Atena, Belgrad, Berlin, Berna,
Bruxelles, Constantinopol, Haga, Londra,
Madrid, Paris, Roma, St. Petersburg,
Sofia øi Viena.

Alte asemenea misiuni pot fi înfiinflate
dupæ trebuinflele internaflionale.

Art.18.– Sunt instituite deocamdatæ
oficii consulare de I°a categorie în urmæ-
toarele puncte: Budapesta, Cairo,
Cernæufli, Constantinopol, Ianina, Ismail
Monastir (Bitolia), Odessa, Rusciuk øi
Salonic.

consulare; IV. Direcfliunea fondurilor øi
a contabilitæflii; V. Serviciul arhivelor; VI.
Serviciul registraturii.

Se mai adaugæ: Direcfliunea juridicæ;
Direcfliunea fruntariilor øi Direcfliunea
presei, ale cæror atribufliuni se vor fixa prin
decizie ministerialæ.

Art.8, alin.II.– Ceremonialul Ministe-
rului Afacerilor Stræine, audienfle, privile-
gii øi scutiri diplomatice care n°au caracter
contencios. Prepararea øi expedierea
scrisorilor de acreditare øi de rechemare.
Expedifliunea tratatelor, convenfliunilor,
declarafliunilor øi aranjamentelor, a ratifi-
cærilor øi decretelor pentru publicarea
acestor acte, împuterniciri, comisiuni øi
patente, paøapoarte diplomatice. Admi-
terea øi recunoaøterea consulilor stræini.

Art.15.– România întrefline misiuni
diplomatice permanente în: 

Atena, Belgrad, Berlin, Berna,
Bruxelles, Budapesta, Christiania,
Constantinopol, Copenhaga, Haga,
Helsingfors, Lisabona, Londra, Madrid,
Paris, Praga, Rio de Janeiro, Roma,
Sofia, Stockholm, Tokio, Varøovia,
Vatican, Viena øi Washington.

Alte asemenea misiuni pot fi înfiinflate
dupæ trebuinflele internaflionale.

Art.18.– Sunt instituite deocamdatæ
oficii consulare de I°a categorie la urmæ-
toarele puncte: Budapesta, Cairo,
Cleveland, Constantinopol, Ianina,
Lemberg, Paris, Praga, Rusciuk, Salonic
øi Varna.
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Art.19.– Guvernul este autorizat a
spori pânæ la douæsprezece numærul
acestor consulate dacæ interesele
comerflului ar reclama aceasta.

Art.27.– Agenflii øi funcflionarii
Ministerului Afacerilor Stræine se împart,
dupæ modul lor de recrutare øi dupæ servi-
ciul din care fac parte, în trei categorii:

1. Personalul admistrafliunii centrale;
2. Personalul diplomatic;
3. Personalul consular.
Art.28.– Personalul administrafliunii

centrale cuprinde, afaræ de secretarul ge-
neral øi de directorul cabinetului ministru-
lui:

1) Directori de serviciu; 2) Subdi-
rectori; 3) Øefi de serviciu; 4. Øefi de
birou; 5) Subøefi de birou; 6) Redactori;
7. Caligrafi; 8) Copiøti øi 9) Interprefli.

Art.29.– Personalul serviciului diplo-
matic cuprinde:

1) Miniøtri plenipotenfliari clasa I øi II;
2) Secretari de legafliune clasa I, clasa II,
clasa III øi 3) Ataøafli de legafliune.

Art.31.– Personalul consulatelor se
compune din: 1) Consuli generali; 2) Con-
suli; 3) Viceconsuli øi 4) Agenfli consulari.

Art.35.– Nimeni nu poate fi numit
copist în administrafliunea centralæ dacæ
nu posedæ o diplomæ de licenfliat în drept
sau litere, din flaræ ori din stræinætate,
recunoscutæ conform legii instrucfliunii
publice øi dacæ nu a trecut un examen de
admitere.

Art.19.– Guvernul este autorizat a
spori numærul consulatelor prin decret
regal.

Art.27.– Agenflii øi funcflionarii
Ministerului Afacerilor Stræine se împart,
dupæ modul lor de recrutare øi dupæ servi-
ciul din care fac parte, în douæ categorii:

1) Personalul diplomatic, øi
2) Personalul consular.

Art.28.– Administrafliunea centralæ a
Ministerului cuprinde pe secretarul
general, directorul cabinetului ministrului,
directorii de serviciu cu grad diplomatic
sau consular øi pe funcflionarii acestor
servicii. Caligrafii, copiøtii øi interpreflii.

Funcfliunile vor fi specificate prin
decret regal.

Art.29.– Personalul serviciului diplo-
matic cuprinde:

1) Miniøtri plenipotenfliari clasa I øi II;
2) Consilieri de legafliune; 3) Secretari de
legafliune clasa I, clasa II, clasa III, øi
4) Ataøafli de legafliune.

Art.31.– Personalul consulatelor se
compune din: 1) Consuli generali; 2) Con-
suli; 3) Viceconsuli; 4) Cancelar øi
5) Agenfli consulari.

Art.35.– Nimeni nu poate fi numit
copist în administrafliunea centralæ dacæ
nu posedæ o diplomæ de bacalaureat øi nu
a trecut un examen de admitere.

Pentru tinerii care se destinæ servi-
ciului contabilitæflii, diploma de bacalau-
reat poate fi înlocuitæ prin o diplomæ
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Pentru tinerii care se destinæ servi-
ciului contabilitæflii, diploma de licenflæ
poate fi înlocuitæ prin o diplomæ echi-
valentæ a unei øcoli superioare de comerfl.

Art.37.– Nimeni nu poate fi înaintat la
un grad superior în administrafliunea
centralæ dacæ, pe lângæ celelalte condifliuni
de admisibilitate øi înaintare stabilite prin
prezenta lege øi prin regulamente, nu va
avea în gradul imediat inferior un stagiu
efectiv, care, pentru diferitele grade, se
fixeazæ în modul urmætor:

1) Pentru gradul de redactor, doi ani
în postul de copist; 2) pentru gradul de
subøef de birou, trei ani în acel de
redactor; 3) pentru gradul de øef de birou,
doi ani în acel de subøef de birou;
4) pentru gradul de øef de diviziune sau
subdirector øi pentru gradul de øef de
serviciu, trei ani în acel de øef de birou
øi una din diplomele indicate la art.41.
Pentru postul de øef al diviziunii conta-
bilitæflii aceste diplome nu se cer; 5) pentru
gradul de director de serviciu, patru ani
în gradul de subdirector sau øef de
diviziune.

Art.38.– Doctorii sau licenfliaflii în
drept sau litere pot fi numifli de°a dreptul
în gradul de redactor sau în cel de subøef
de birou.

Art.39.– Secretarul general, delegatul
în Comisiunea Europeanæ a Dunærii øi
directorul Cabinetului ministrului pot fi
recrutafli în afaræ de personalul ministe-
rului øi scutifli de condifliunile de vârstæ,
de diplomæ øi de stagiu, stipulate în arti-
colele precedente.

echivalentæ a unei øcoli superioare de
comerfl.

Art.37.– Înaintærile în administrafliunea
centralæ sunt subordonate unor condifliuni
identice înaintærilor ce se fac în serviciul
diplomatic øi consular al Ministerului.
Pentru gradul de redactor însæ se cere doi
ani în postul de copist.

Art.38.– Se suprimæ.

Art.39.– Secretarul general øi
directorul Presei pot fi recrutafli, în afaræ
de personalul ministerului øi scutifli de
condifliunile de vârstæ, de diplomæ øi de
stagiu, stipulate în articolele precedente.
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Art.46.– Secretarii de legafliune clasa
I, consulii generali øi directorii de ser-
viciu, dupæ 5 ani de serviciu în acest grad,
pot obfline titlul de consilieri de legafliune.

Art.47.– Cancelarii se vor recruta
dintre subøefii de birou din administra-
fliunea centralæ care au un stagiu efectiv
de 2 ani în gradul lor, sau dintre redactorii
care au un stagiu de 6 ani.

Pentru redactorii care posedæ una din
diplomele de studiu cerute la art.41, sau
o diplomæ echivalentæ a unei øcoli
speciale superioare, acest stagiu se reduce
la 3 ani.

Art.48.– Consulii se vor recruta dintre
foøtii consuli sau cancelari care au un
stagiu efectiv de 6 ani în gradul lor.

Pentru cancelarii care posedæ una din
diplomele specificate la art.41, sau o
diplomæ echivalentæ a unei øcoli speciale
superioare, acest stagiu se reduce la 3 ani.

Consulii se pot recruta la trebuinflæ øi
dintre persoanele care, având diplomele
prevæzute la art.41, sau o diplomæ echi-
valentæ a unei øcoli speciale superioare,
ar fi având øi un stagiu de 6 ani în altæ
administrafliune a statului.

Art.49.– Afaræ de consulul general de
la Cairo, care, fiind øi agent diplomatic,
poate fi recrutat în afaræ de personalul
ministerului, øi, în acest caz, scutit de
condifliunile de vârstæ, de diplomæ øi de
stagiu, prevæzute mai sus, ceilalfli consuli

Art.46.– Nimeni nu poate fi înaintat
consilier de legafliune dacæ nu are un
stagiu de 4 ani în gradul de secretar de
legafliune clasa I.

Art.47.– Cancelarii se vor recruta
dintre persoanele care posedæ o diplomæ
de licenfliat în drept din flaræ sau stræinæ-
tate, sau o diplomæ a Academiei de Înalte
Studii Comerciale din flaræ sau stræinætate
sau dintre redactorii care au un stagiu de
3 ani øi diplomele cerute la acest articol.

Viceconsulii se vor recruta dintre
cancelarii care au un stagiu efectiv de doi
ani øi au una din diplomele prevæzute la
art.47.

Art.48. — Consulii se vor recruta
dintre viceconsulii care au un stagiu efec-
tiv de 4 ani sau dintre persoanele care,
fiind prevæzute cu diplomele de mai sus,
au un stagiu efectiv de cel puflin 8 ani în
magistraturæ, sau dintre funcflionarii cu
grad echivalent øi cu un stagiu identic, din
Ministerul de Finanfle sau din al Industriei
øi Comerflului.

Art.49.– Consulii generali se vor
recruta dintre consulii care au un stagiu
efectiv de 4 ani în gradul lor.

Funcflionarii de orice grad care au fost
mobilizafli øi au luat parte în campanie,
precum øi acei care au fost internafli de
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generali se vor recruta dintre consulii care
au un stagiu de 4 ani în gradul lor.

Art.50.– Dragomanii, interpreflii øi
ceilalfli impiegafli auxiliari ai misiunilor
pot fi scutifli de orice condifliune de
admisibilitate.

CAPITOLUL VI
Despre grade øi asimilare

Art.52.– În ceea ce priveøte ierarhia øi
dreptul de înaintare, funcflionarii admi-
nistrafliunii centrale, serviciului diplomatic
øi serviciului consular, sunt asimilafli între
dânøii dupæ echivalenfla de grade în
modul urmætor: 1) Secretarul general al
ministerului cu miniøtrii plenipotenfliari
clasa II; 2) Directorii de serviciu øi
consulii generali, cu secretarii de
legafliune clasa I; 3) Subdirectorii sau øefii
de diviziune, øeful arhivelor øi consulii,
cu secretarii de legafliune clasa II; 4) Øefii
de birou øi cancelarii, cu secretarii de
legafliune clasa III; 5) Subøefii de birou,
cu ataøaflii.

Art.53.– Funcflionarii administrafliunii
centrale øi acei din serviciul consular pot
fi chemafli øi înaintafli în serviciul
diplomatic, în gradele echivalente, dupæ
asimilarea fæcutæ la articolul precedent,
dacæ îndeplinesc condifliunile cerute

inamic, vor putea o datæ pentru totdeauna
fi înaintafli din gradul în care se gæsesc
astæzi, gradul imediat superior, dacæ au
îndeplinit jumætate din stagiul prevæzut de
lege.

Art.50.– Funcflionarii serviciului
contabilitæflii, ai arhivelor øi a celorlalte
servicii auxiliare ale Ministerului
Afacerilor Stræine; dragomanii, interpreflii
øi ceilalfli impiegafli auxiliari ai misiunilor
diplomatice øi consulare, pot fi scutifli de
orice condifliune de admisibilitate,
posturile lor se prevæd anual prin buget.

CAPITOLUL VI
Despre grade

Art.52.–  Se suprimæ.

Art.53.–  Se suprimæ.



TITLUL III
Cadre øi tratamente
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pentru admisibilitatea øi înaintarea în
cariera diplomaticæ.

Art.54.– Funcflionarii administrafliunii
centrale pot de asemenea trece în serviciul
consular, øi viceversa, în funcfliunile
corespondente gradului lor sau în cele
imediat superioare, dacæ îndeplinesc
condifliunile cerute pentru admisibilitatea
øi înaintarea în acest din urmæ serviciu.

Art.55.– Agenflii øi funcflionarii
serviciului diplomatic pot fi de asemenea
chemafli sæ îndeplineascæ funcfliunile
corespondente gradului lor, în admi-
nistratiunea centralæ, serviciul consular
sau alte servicii dependente de minister,
pæstrându°øi gradul, retribufliunea øi
dreptul de înaintare în clasa lor.

Art.58.– Agenflii øi funcflionarii Mi-
nisterului Afacerilor Stræine pot fi puøi în
disponibilitate, însæ færæ tratament, pe un
timp egal cu acela al serviciului lor
efectiv. Disponibilitatea nu poate dura
mai mult de 3 ani.

Art.54. —  Se suprimæ.

Art.55.–  Se suprimæ.

Art.58.– Funcflionarii Ministerului
Afacerilor Stræine pot fi puøi în dispo-
nibilitate, însæ dacæ aceastæ mæsuræ se ia
færæ arætare de motive, ei au dreptul la o
indemnizaflie egalæ cu 1/2 din trata-
mentul integral pe timp de un an.

Pozifliunea de disponibilitate nu poate
dura mai mult de 3 ani, afaræ de miniøtrii
plenipotenfliari pentru care nu existæ
termen.

Art.64.– Retribuflia de grad a perso-
nalului din care urmeazæ a se face refli-
nerile pentru pensiuni se fixeazæ prin
tabloul urmætor:

Art.64.– Retribufliunile øi cheltuielile
cuvenite funcflionarilor care depind de
Ministerul Afacerilor Stræine se vor fixa
prin buget.
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Administrafliunea centralæ

Secretarul general (dacæ n°are grad de
ministru plenipotenfliar) . . . . . . . . 1 000

Delegatul în Comisiunea Europeanæ a
Dunærii (dacæ n°are grad de ministru
plenipotenfliar)  . . . . . . . . . . . . . . . 1 000

Directorii de serviciu (dacæ n°au grad
diplomatic superior)  . . . . . . . . . . 800

Subdirectorii øi øefii de 
serviciu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Øefii de birou  . . . . . . . . . . . . . 400
Subøefii de birou  . . . . . . . . . . 300
Redactorii . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Caligrafii  . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Copiøtii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Gradul sau funcfliunea       Retribuflia pe lunæ

Serviciul diplomatic

Miniøtrii plenipotenfliari 
clasa I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500

Miniøtrii plenipotenfliari 
clasa II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200

Secretarii de legafliune clasa I  . . 800

Secretarii de legafliune clasa II øi secre-
tarul interpret la Constantinopol  . . 600

Secretarii de legafliune 
clasa III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Ataøaflii de legafliune  . . . . . . . 300

Serviciul consular

Consulul general (agent diplomatic la
Cairo (dacæ n°are grad diplomatic
superior)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000
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Consulii generali  . . . . . . . . . . 800
Consulii  . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Viceconsulii  . . . . . . . . . . . . . . 500
Cancelarii  . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Art.65.– Directorii de serviciu, secre-

tarii de legafliune clasa I øi consulii
generali, cærora li se conferæ titlul de
consilier de legafliune, în conformitate cu
art.46, primesc un spor de 200 lei pe lunæ
la retribuflia de grad.

Art.67.– Cheltuielile de reprezentare
cuvenite øefilor misiunilor diplomatice,
secretarului general øi delegatului în
Comisiunea Europeanæ a Dunærii, precum
øi indemnitæflile de reøedinflæ pentru
secretarii de legafliune clasa I, consulii
generali, consulii øi secretarul interpret al
legafliunii din Constantinopol, se fixeazæ,
dupæ reøedinfle, în modul urmætor:

Legafliuni

Øefii de Secretar I,
misiune etc. cons. gen.,

consuli, etc.

Atena . . . . . . . . . .1 000 100
Belgrad  . . . . . . . .1 000 120
Berlin  . . . . . . . . .3 000 200
Berna . . . . . . . . . .1 000 160
Bruxelles  . . . . . . .1 000 150
Constantinopol  . .3 000 200
Haga  . . . . . . . . . .1 000 120
Londra . . . . . . . . .3 000 300
Madrid  . . . . . . . .1 000 300
Paris  . . . . . . . . . .3 000 200
Roma . . . . . . . . . .2 500 150
St. Petersburg  . . .3 000 600
Sofia  . . . . . . . . . .1 000 160
Viena . . . . . . . . . .3 000 200

Art.65.–  Se suprimæ.

Art.67.–  Se suprimæ.



40

Consulate
Budapesta  . . . . . .1 000 –
Cairo  . . . . . . . . . .1 000 100
Cernæufli  . . . . . . . . . . .– 240
Constantinopol  . . . . . .– 300
Ianina  . . . . . . . . . . . . .– 400
Ismail  . . . . . . . . . . . .– 200
Monastir  . . . . . . . . . . .– 400
Odessa  . . . . . . . . . . . .– 300
Rusciuk  . . . . . . . . . . .– 240
Salonic  . . . . . . . . . . — 400
Secretarul
general  . . . . . . . . . .300 –
Delegatul în Comi°
siunea Europeanæ  . .500 –
Secretarul interpret 
(Constantinopol)  . . . . . 300

Aceste cheltuieli sunt afectate postu-
rilor. Ele nu se pot atribui titularilor decât
conform regulilor stabilite prin prezenta
lege øi prin regulamente. Ele înceteazæ
când aceøtia sunt chemafli la un alt ser-
viciu. Prin buget nu se pot crea altele, nici
spori cele în fiinflæ.

Art.68.– Øefii misiunilor diplomatice
sunt obligafli a ceda 5%, din cheltuielile
de reprezentafliune afectate postului lor,
secretarilor de legafliune care nu locuiesc
în localul ministerului.

În caz când sunt mai mulfli secretari,
aceastæ alocafliune se împarte în mod egal
între dânøii.

Art.71.– Funcflionarii care cer øi obflin
concediuri peste termenele fixate la
alin.I, art. precedent pierd 1/2 din trata-
mentul de grad, afaræ de concediurile
pentru boalæ constatatæ.

Art.68.– Se suprimæ.

Art.71.– Funcflionarii care cer øi obflin
concediuri peste termenele fixate la alin.I,
art. precedent, pierd 1/2 din tratamentul
de grad, afaræ de concediurile pentru
boalæ constatatæ.
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Øefii misiunilor diplomatice øi consulii
generali de la Budapesta øi Sofia pierd din
cheltuielile de reprezentafliune: 1/3 pe lunæ
când concediul trece peste 15 zile; 1/2
când concediul trece peste 60 zile într°un
an; în fine, ei nu au nici un drept la aceste
cheltuieli când concediul trece peste trei
luni într°un an.

Art.76.– Funcflionarii aflafli în serviciu
în momentul promulgærii legii de faflæ sunt
scutifli, pentru posturile ce ocupæ, de
condifliunile de stagiu øi de diplomæ fixate
prin prezenta lege; ei nu pot, însæ, fi
înaintafli decât în condifliunile stabilite prin
legea de faflæ.

Asemenea miniøtrii plenipotenfliari,
astæzi în funcfliune, îøi pæstreazæ gradul øi
retribufliunea lor.

Art.77.– Legile anterioare contrarii
legii de faflæ, îndeosebi øi legea
promulgatæ la 31 martie 1901, în ceea ce
priveøte Ministerul Afacerilor Stræine,
sunt abrogate.

Øefii misiunilor diplomatice pierd din
cheltuielile de reprezentafliune: 1/3 pe lunæ
când concediul trece peste 15 zile; 1/2
când concediul trece peste 60 zile într°un
an; în fine, ei nu au nici un drept la aceste
cheltuieli când concediul trece peste trei
luni într°un an.

Art.76.– Funcflionarii aflafli în serviciu
în momentul promulgærii legii de faflæ sunt
scutifli, pentru posturile ce ocupæ, de
condifliunile de stagiu øi de diplomæ fixate
prin prezenta lege; ei nu pot, însæ, fi
înaintafli decât în condifliunile stabilite prin
legea de faflæ.

Al.II.–  Se suprimæ.

Art.77.– Legile anterioare contrarii
legii de faflæ, øi îndeosebi legea promul-
gatæ la 31 martie 1901 øi aceea pro-
mulgatæ la 30 august 1920, sunt øi ræmân
abrogate.

Art. final.– Ministrul Afacerilor
Stræine este autorizat sæ tipæreascæ o nouæ
lege de organizare a Ministerului Afa-
cerilor Stræine, dând articolelor ce com-
pun aceastæ lege cuvenita numerotaflie.

Ministrul Afacerilor Stræine
Take Ionescu



Expunere de motive
Împrejurærile permiflând a statornici condifliunile de admisibilitate în carierele

diplomatice øi consulare øi a garanta acestor cariere o mai mare stabilitate, s°a simflit
în acest scop trebuinfla de a se modifica øi completa prevederile legii de reorganizare
a Ministerului Afacerilor Stræine din 15 martie 1912 øi a abroga legea din 30 august
1920.

Directivele urmate pentru atingerea acestui scop au fost urmætoarele:
S°a dat administrafliunii Ministerului Afacerilor Stræine douæ categorii de funcflio-

nari: cei care fac parte din serviciul diplomatic øi cei care aparflin serviciului consular.
Administrafliunea centralæ a Ministerului Afacerilor Stræine va cuprinde pe viitor

funcflionari din ambele categorii menflionate, distribufliunea lor în diversele servicii
se va face dupæ aptitudinile fiecæruia øi trebuinflele serviciului. Interpreflii, copiøtii øi
dactilografii vor completa aceste servicii.

Simflindu°se din ce în ce mai mult trebuinfla de a se încredinfla funcfliunea de secretar
general al ministerului unui diplomat de carieræ, cu o experienflæ încercatæ, s°a prevæzut,
în art.3 al proiectului de lege, cæ secretarul general, care în momentul când i s°a dat
delegafliune de a îndeplini aceastæ funcfliune are gradul de ministru plenipotenfliar clasa
I øi a funcflionat timp de 5 ani ca reprezentant al Maiestæflii Sale Regelui în stræinætate,
va purta titlul de subsecretar de stat.

Art.6, alin.2 al proiectului de lege prevede, pe lângæ direcfliunile astæzi existente,
crearea Direcfliunii juridice, Direcfliunii fruntariilor øi Direcfliunii presei. Multiplicitatea
chestiunilor care ræmân încæ de rezolvit în legæturæ cu aplicarea tratatelor care
statornicesc noua organizare politicæ a Europei, au impus crearea acestor noi direcfliuni.
S°a crezut de asemenea nimerit ca Ministerul Afacerilor Stræine sæ dispunæ de un
serviciu propriu de presæ, care sæ°i permitæ sæ centralizeze øtirile care privesc toate
interesele flærii, sæ combatæ curentele nouæ ostile øi sæ læmureascæ opinia publicæ
mondialæ asupra rostului flærii noastre øi directivele politicii sale.

Întemeierea marilor demnitæfli de la Curte øi în special a funcfliunii de ministru al
Casei Regale implicæ faptul ca protocolul Regelui, precum øi trimiterea scrisorilor
de notificare ale Maiestæflii Sale sæ intre în atribufliunile acestor demnitari. (Art.8).

Art.27 al vechii legi a fost modificat în sensul creærii a douæ categorii de funcflionari:
cei care fac parte din serviciul diplomatic øi acei care aparflin serviciului consular.
În prima categorie se însumæ miniøtrii plenipotenfliari clasa I øi II, consilierii de lega-
fliune, secretarii de legafliune clasa I, II øi III øi ataøaflii de legafliune. Cea de a doua
categorie cuprinde consulii generali, consulii, viceconsulii, cancelarii øi agenflii
consulari.

Dificultatea pusæ în evidenflæ de legea din 30 august 1920 simflindu°se øi astæzi,
articolul 35 al proiectului de lege specificæ cæ copiøtii vor fi recrutafli printre candidaflii
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care vor poseda o diplomæ de bacalaureat. În aceeaøi ordine de idei se specificæ, în
alineatul urmætor al aceluiaøi articol, cæ pentru tinerii care se destinæ serviciului
contabilitæflii ministerului, diploma de bacalaureat poate fi înlocuitæ cu acea a Øcolii
superioare de comerfl.

Contopirea personalului din serviciul exterior al ministerului cu acel al
administrafliunii centrale a avut ca consecinflæ stabilirea pentru administrafliunea centralæ
a unor condifliuni de înaintare identice cu cele care determinæ înaintarea personalului
diplomatic øi consular. (Art.37).

Art.39 al proiectului de lege lasæ la aprecierea ministrului alegerea persoanelor
chemate a îndeplini funcfliunea de secretar general øi pe acea de director al presei.

Art.40 al proiectului de lege prevede stagiul ce se cere secretarilor de legafliune
clasa I pentru a fi înaintafli la gradul de consilieri de legafliune.

Actualul proiect de lege poartæ o deosebitæ grijæ modului de recrutare a corpului
consular øi tinde sæ asigure cât mai multæ stabilitate funcfliunilor consulare. Se prevæd
condifliuni de admisibilitate, færæ însæ a se impune un examen, deoarece în aceastæ
ramuræ a reprezentafliunii noastre în stræinætate experienfla øi practica afacerilor joacæ
un rol cel puflin egal cu acel al cunoøtinflelor teoretice dobândite.

Viceconsulii se vor recruta pe viitor numai dintre cancelari; consulii dintre
viceconsuli sau dintre magistraflii sau funcflionarii cu un grad echivalent care au un
stagiu de 8 ani în Ministerul de Finanfle sau în acel al Industriei øi Comerflului.

Pentru recrutarea consulilor generali proiectul de lege prevede cæ ei vor fi aleøi
numai dintre consulii care au un stagiu de 4 ani în gradul lor.

S°a înfæfliøat legiuitorului ca o operæ de dreptate reducerea la jumætate a stagiului
funcflionarilor de orice grad care au luat parte la campanie, sau au fost internafli de
inamic, pentru înaintarea la gradul imediat superior. (Art.51).

S°a crezut de asemenea cæ este drept a asigura funcflionarilor care sunt puøi în
disponibilitate færæ arætare de motive jumætate din tratamentul lor integral pe timp
de un an. (Art.56).

Incertitudinea valutei a obligat pe legiuitor sæ modifice stipulafliunile Art.64 din
vechea lege, care specificæ într°un tablou permanent retribufliunile funcflionarilor
Ministerului Afacerilor Stræine; proiectul de lege prevede cæ aceste retribufliuni øi
cheltuieli vor fi hotærâte anual prin buget.

Ministrul Afacerilor Stræine
Take Ionescu

D. G.G. Mironescu, vicepreøedinte. Discufliunea generalæ este deschisæ. D. Nistor
are cuvântul.
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D. I. Nistor. Dle preøedinte, dlor senatori, am citit proiectul de lege øi trebuie sæ
constat cæ cuprinde foarte multe dispoziflii bune, care vor contribui la o funcflionare
mai corespunzætoare scopurilor pe care le urmæreøte.

Cu toate acestea, proiectul de lege cuprinde øi câteva dispoziflii care, dupæ pærerea
mea, nu sunt cele mai potrivite.

Întâi, era de aøteptat sæ se facæ o distincflie între corpul diplomatic øi cel consular.
Distincfliunea aceasta este foarte bunæ øi este bine cæ se prevede în proiectul de lege.
Nu mæ pot uni însæ cu dispoziflia aceea care confundæ pe subsecretarul de stat cu
secretarul general.

Subsecretarul de stat are anumite atribufliuni, pe când secretarul general are cu
totul alte atribufliuni. Înfleleg sæ avem un subsecretar de stat la Interne, sau la Finanfle,
unde cu toate acestea funcflioneazæ øi câte un secretar general.

Nu însemneazæ însæ sæ confundæm atribufliunile!
Dlor, este vorba, la art.48, de corpul consular, care se restrânge la foøtii consuli,

viceconsuli, la magistrafli øi la funcflionarii din Ministerul de Industrie øi Comerfl øi
din Ministerul de Finanfle.

Ori, dlor, se poate dovedi cu cazuri concrete cæ øi oameni cu cariere libere pot
sæ aibæ o pregætire excelentæ ca sæ funcflioneze ca consuli într°o flaræ oarecare. În chipul
acesta, cred cæ este prea restrânsæ posibilitatea de recrutare a corpului consular,
excluzându°se în mod cu totul inutil persoana care ar putea fi de folos.

De aceea, cred cæ art.48 ar putea sæ fie extins øi cred cæ nu ar fi ræu dacæ s°ar
introduce chiar un concurs pentru ocuparea locului de consul.

În art.48 mai vedem încæ o dispozifliune øi anume: cæ pot fi puøi în disponibilitate,
færæ arætarea motivelor pentru care sunt puøi în disponibilitate, funcflionarii
Ministerului Afacerilor Stræine.

Ori dlor, dacæ este pus în disponibilitate, atunci trebuie sæ existe motive foarte
puternice øi atunci nu este admisibil ca sæ le mai plæteøti o retribufliune pentru
incapacitatea lor, dupæ cum prevede proiectul de lege. Aceasta nu este admisibil!

De aceea, flinându°se seamæ de observafliunile pe care le°am fæcut, cæ titlul de
subsecretar de stat nu poate fi dat secretarilor generali, cæ trebuie sæ se extindæ
posibilitatea de recrutare a corpului consular øi cæ nu este admisibil sæ se plæteascæ
vreo retribufliune funcflionarilor puøi în disponibilitate, eu cred cæ putem lua în
considerare acest proiect de lege.

D. G.G. Mironescu vicepreøedinte. D. Dobrescu are cuvântul.
D. D. Dobrescu. Dlor senatori, se înfiinfleazæ la Ministerul de Externe o Direcfliune

juridicæ. Væd cæ aceastæ direcfliune nu prea este definitæ. Cred cæ d. ministru de Externe
actual are sæ numeascæ juriøti care meritæ sæ fie numifli.
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Se poate însæ sæ fie un viitor ministru de Externe care sæ nu se priceapæ destul
de bine în partea juridicæ øi, de aceea, eu cred cæ ar fi bine sæ se arate în acest proiect
de lege câfli juriøti vor fi la aceastæ direcfliune, øi în acelaøi timp cam cât personal ar
fi necesar.

De exemplu, d. ministru de Externe a putut sæ aleagæ ca reprezentanfli juriøti ai
noøtri în stræinætate oameni foarte pricepufli, ca de pildæ d. Cincinat Pavelescu la Paris.

D. Take Ionescu, ministru de Externe. Nu a fost niciodatæ.
D. D. Dobrescu. Dar în orice caz ar fi bine sæ se arate cam în ce condifliuni se

organizeazæ aceastæ direcfliune øi care vor fi funcflionarii juriøti la aceastæ direcfliune.
D. G.G. Mironescu, vicepreøedinte. D. ministru de Externe are cuvântul.
D. Take Ionescu, ministru de Externe. Dlor senatori, ræspund la câteøipatru

observafliunile.
Încep cu aceea fæcutæ de d. Dobrescu. Direcfliunea juridicæ de fapt existæ øi astæzi

în Ministerul de Externe, creatæ de la tratate încoace, øi director este d. Papiniu1, vechi
ministru plenipotenfliar, iar personalul acestei direcfliuni se compune tot din funcflionarii
ministerului, afaræ de 2–3 juriøti, din afaræ. La Paris astæzi avem pe d. Antoniade,
care era secretarul comisiunii pentru pace øi pe care l°am numit acum arbitrul nostru
la diferite tribunale de arbitri, cu germanii øi ceilalfli duømani ai noøtri.

D. Iuliu Dragomirescu. Ce onorar are?
D. Take Ionescu, ministru de Externe. Onorariul nu este mare.
Am avut la Paris o chestiune de arbitraj foarte importantæ, cea cu vasele de pe

Dunære. Acolo am trimis pe d. Balø, membru la Curtea de Casaflie, fiindcæ d°sa studiase
aci aceastæ chestiune.

Va sæ zicæ: funcflionarii Direcfliunii juridice sunt dintre funcflionarii ministerului,
cæci desigur, dintre juriøtii din afaræ nu pot fi, pentru cæ un bun jurist, de oferit serviciile
sale le oferæ, dar ca sæ°øi lase cariera lui øi sæ se facæ funcflionar, nu. Dintre avocaflii
færæ cauze ai gæsi, dar cum ministerul cautæ din cei cu cauze, desigur cæ aceøtia nu
primesc sæ se facæ funcflionari.

Trec la observafliunile dlui Nistor. Cea dintâi este cæ ar fi bine ca sæ fie subsecretarul
de stat despærflit de secretarul general. Aøa este, dar nu am vrut sæ mai sporesc, cu
încæ unul, personalul superior.

Dlor, pretutindenea — øi trebuie sæ ajungem øi noi acolo — directorii, adicæ øefii
de servicii, trebuie sæ aibæ gradul de ministru, ca sæ se poatæ face un rulment între
miniøtrii din afaræ øi directorii din minister, cæci nu este bine ca diplomaflii sæ fie prea
multæ vreme færæ contact cu flara.
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Probabil cæ mai târziu se vor despærfli aceste douæ funcfliuni, øi se va face un
subsecretar de stat, deosebit de secretarul general øi nu va fi ræu.

A doua observafliune a dlui Nistor, este aceea privitoare la recrutarea consulilor.
Afli væzut cum este pus în proiect: cancelar este prima treaptæ în cariera consularæ,
dupæ cum ataøat de legaflie este prima treaptæ în cariera diplomaticæ.

Din cancelar cineva devine viceconsul, din viceconsul, consul, øi din consul, consul
general.

Mi°am zis însæ, cæ nu este bine ca aceastæ carieræ sæ fie absolut închisæ øi dacæ
nu am pus nici o excepflie la viceconsuli øi la consuli generali, mi°am zis: sæ læsæm
sæ poatæ sæ intre în aceastæ carieræ la gradul de consul øi alflii în afaræ de cei care au
început de la cancelar.

Atunci am pus excepfliunea: am luat trei cariere: magistratura, comerflul, industriile
øi finanflele. Pentru ce? Pentru cæ consulul are atribufliuni juridice, atribufliuni comerciale
øi câteodatæ atribufliuni care se potrivesc cu finanflele. Nu mai væd altele.

D. I. Nistor. Un bun funcflionar de bancæ.
D. Take Ionescu, ministru de Externe. Nu mæ opun sæ adæugafli: „sau funcflionar

de bancæ“, dar atunci, nu numai de bancæ, ci øi de mare întreprindere industrialæ øi
comercialæ, având bineînfleles øi diplomæ.

Cealaltæ observafliune a dlui Nistor este relativæ la punerea în disponibilitate.
Dlor, carierele acestea sunt cariere cu mare stabilitate, dar în acelaøi timp trebuie

sæ recunoaøtefli cæ sunt cariere în care de multe ori se întâmplæ situafliuni care nu îfli
dau dreptul formal sæ destitui pe un om, dar care îl pot face, ca sæ zic, aøa, indezirabil
pentru funcfliunea lui. De aceea, øi în legea veche se gæseøte dreptul de punere în
disponibilitate færæ motiv, care, spre deosebire de punerea în disponibilitate cu motiv,
nu este o pedeapsæ, ci este numai cum am zice o retragere de serviciu — funcflionarul
nu mai are exercifliul serviciului, dar calitatea o are.

Øi tocmai ca sæ nu se abuzeze, am fæcut o îndreptare, îmbunætæflind situaflia funcflio-
narului, anume ca, celui pus în disponibilitate færæ motiv, sæ i se dea jumætate din
tratamentul sæu, pe timp de un an.

Dar dlor, s°ar putea totuøi întâmpla abuzuri øi cum oamenilor acestora, în general,
nu le cerem condifliuni de avere, am pus aceastæ dispozifliune ca sæ le uøuræm situafliunea
în caz de îndepærtare.

Nemaicerând nimeni cuvântul, se pune la vot luarea în considerare a proiectului
de lege øi se admite.

Se voteazæ succesiv modificærile introduse la art.3, 6, 8, 15, 18, 19, 27, 28, 29,
31, 35, 37, 38, 39, 46 øi 47.

Se citesc modificærile de la art.48.
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D. Take Ionescu, ministru de Externe. La acest articol am admis propunerea
dlui Nistor øi, în consecinflæ, urmeazæ sæ se adauge la sfârøitul articolului cuvintele:
„ori din întreprinderile comerciale sau industriale“.

Astfel acest art.48 va fi astfel redactat: 
„Consulii se vor recruta dintre viceconsulii care au un stagiu efectiv de 4 ani sau

dintre persoanele care, fiind prevæzute cu diplomele de mai sus, au un stagiu efectiv
de cel puflin 8 ani în magistraturæ, sau dintre funcflionarii cu grad echivalent øi cu un
stagiu identic din Ministerul de Finanfle, al Industriei øi Comerflului, ori din
întreprinderile comerciale sau industriale“.

Se pune la vot art.48 modificat cu adæugirea propusæ de d. ministru de Externe
øi se admite.

Se citeøte modificarea art.49.
D. N. Baflaria, raportor. Dlor senatori, la articolul 49 s°a fæcut o modificare

propusæ de d. ministru øi admisæ de comitetul delegaflilor, care este aceasta:
„Funcflionarii de orice grad care au luat parte în ræzboiul din 1916, sau au fæcut

serviciul militar în timpul ræzboiului din 1916, precum øi aceia care au fost internafli
de inamic vor putea, o datæ pentru totdeauna, fi înaintafli din gradul în care se gæsesc
astæzi în gradul imediat superior, dacæ au îndeplinit jumætate din stagiul prevæzut de
lege“.

Se pune la vot modificarea art.49 cu amendamentul propus de d. ministru de
Externe, admis de comitetul delegaflilor, øi se primeøte.

Se voteazæ succesiv modificærile introduse la art.50, 52, 53, 54, 55, 58, 64, 65,
67, 68, 71, 76 øi 77.

Se pune la vot art.1 øi se primeøte.
Se pune la vot articolul final øi se admite.
Se pune la vot cu bile legea în total.
D. G.G. Mironescu, vicepreøedinte. Dlor senatori, rezultatul votului este:
Votanfli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Majoritate regulamentaræ . . . . . . . . 49
Bile albe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Bile negre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Prin urmare, Senatul a adoptat proiectul de lege.

(Dezbaterile Senatului, nr.107 din 6 august 1921, pp.2 779–2 789)
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6

DEZBATEREA, ÎN ADUNAREA DEPUTAfiILOR, A PROIECTULUI DE LEGE
PENTRU MODIFICAREA UNOR ARTICOLE DIN LEGEA DE REORGANIZARE 

A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE DIN 15 MARTIE 1912

Øedinfla de luni, 11 iulie 1921

Sub preøedinflia dlui Vl. Chioræscu, vicepreøedinte.
D. A.A. Bærdescu, raportor, dæ citire urmætorului raport øi proiect de lege:

Domnilor deputafli,
Comisiunea de Afaceri Stræine, luând în cercetare proiectul de lege votat de Senat

pentru modificarea unor articole din legea de organizare a Ministerului Afacerilor
Stræine, væzând expunerea de motive care îl însofleøte, l°a aprobat, însærcinând pe
subsemnatul raportor sæ cearæ øi aprobarea d°voastre.

Nevoia de a se stabili condifliunile de admisibilitate în cariera diplomaticæ, a
determinat modificarea unor articole din vechea lege de organizare, pentru a se da
serviciului diplomatic øi consular un personal ferit de vicisitudinile øi favoritismul
politic.

Crearea prin acest proiect de lege a trei direcfliuni noi în Ministerul Afacerilor
Stræine, Direcfliunea juridicæ, a fruntariilor øi a presei, este destul de justificatæ de
nevoia statului de a veghea multiplele sale interese, de a controla propaganda
adversarilor, a o verifica øi a face cunoscut prin presæ punctul de vedere al nostru.

Pentru aceste motive, pe lângæ cele expuse în expunerea de motive a dlui ministru
de Externe, væ rog, dlor deputafli, sæ binevoifli a da aprobarea d°voastre proiectului
votat de Senat ce vi se înfæfliøeazæ.

Raportor, A.A. Bærdescu

Lege3)

pentru modificarea unor articole din legea de organizare a 
Ministerului Afacerilor Stræine

…….....………………………………………………………………………………
Aceastæ lege s°a votat de Senat în øedinfla de la 4 iulie 1921 øi s°a adoptat cu

majoritate de øaizeci voturi, contra cinci.

Vicepreøedinte Secretar, E. Milidon
G.G. Mironescu

(L.S.S.)
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Expunere de motive4)

………………………………………………………………………………………
(Zgomot, întreruperi.)

D. N. Iorga. De ce majoritatea nu ne lasæ sæ ascultæm?
Este o lege a ministrului d°voastræ pe care vrem sæ o auzim.
D.Vl. Chioræscu, vicepreøedinte. Discufliunea generalæ este deschisæ.
Voci. Nu cunoaøtem legea.
D. A. Bærdescu, raportor. Voi citi articol cu articol.
Se dæ citire art.1.
(În timpul când se citeøte art.1)...
D. N. Iorga. E vorba numai de titlu, sau øi de leafæ?
D. I.G. Duca. Mæ mir cæ nu facem øi viceregi!
D. A. Bærdescu, raportor (continuæ citirea). Dlor deputafli, acesta pe care l°am

citit e art.1, øi vine un articol final, pe care îl voi citi pe urmæ.
D. Vl. Chioræscu, vicepreøedinte. D. Vaida are cuvântul.
D. Al. Vaida°Voevod. Dlor deputafli, gæsesc cæ acest proiect de lege suferæ de o

boalæ din naøtere. O datæ cæ ea e o lege oarecumva ca øi gemenii siamezi, cæci leagæ
serviciile consulare de serviciul diplomatic, încât se naøte un pêle°mêle cu privire la
dispozifliuni, færæ sæ fie clar expus, care sunt competinflele, care sunt gradafliunile, care
sunt atribufliunile celor de la consulat øi celor de la serviciul diplomatic.

Aø crede cæ ar fi foarte de dorit ca d. ministru de Externe, care e hotærât sæ puie
temelia unei reforme pentru dezvoltarea viitoare diplomaticæ a acestei flæri, sæ
binevoiascæ sæ°øi ia osteneala øi sæ nu încredinfleze subalternilor sæi, øi chiar d°sa, cu
bogata sa experienflæ ca diplomat, este adeværat cæ nu de carieræ, dar care a dovedit
calitæfli diplomatice, sæ elaboreze o lege pentru serviciul diplomatic, øi o altæ lege
pentru serviciul consular.

Oricum ar fi de perfectæ aceastæ lege øi oricât de perfectæ organizafliune ar voi sæ
facæ d. ministru de Externe, d°sa nu va reuøi în opera pe care o întreprinde cât timp
nu va introduce o organizare a acestor servicii pe baza unei pragmaticii de serviciu
øi statute, pe seama funcflionarilor noøtri care sunt în serviciul consular øi diplomatic.

Dar cât timp se vor mai gæsi articole, cum este art.58, într°o astfel de lege, noi
nu putem spera cæ acest serviciu sæ poatæ funcfliona bine; pentru cæ, dlor deputafli,
un funcflionar de grad mai mic sau de grad mai mare poate — conform acestui
articol — sæ fie pus în disponibilitate færæ arætarea motivelor.

Când este pus în aceastæ condifliune în disponibilitate, atunci i se mai plæteøte
indemnizarea pe un an sau pe o jumætate de an, øi atunci el îøi pierde orice drept faflæ
de minister øi de stat, din serviciul cærora se îndepærteazæ.
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Dlor, se poate întâmpla ca într°un serviciu, de importanfla serviciului consular øi
diplomatic, un consul de grad inferior øi superior sæ fie în aøa chip nedreptæflit, cæ
dacæ ministrul care succedeazæ pe antecesorul sæu are o bænuialæ oarecare sau o rancunæ
în contra dânsului, sæ zicem, de exemplu, cæ dupæ actualul domn ministru va veni
la Ministerul de Externe poate un antagonist al sæu, øi atunci, dlor, se poate întâmpla
ca o mulflime de funcflionari, care au fost puøi în serviciu de d. Take Ionescu, tocmai
pentru cæ corespundeau pe deplin situafliunii lor øi carierii pe care o îmbræfliøaseræ,
aceøti funcflionari, cærora nu li se poate reproøa nimic decât numai cæ au fost numifli
de un antagonist politic predecesor, aceøtia vor putea fi dafli afaræ sau vor fi læsafli
de o parte, primind numai leafa pe o jumætate de an øi pierzând orice drept de apel
faflæ de cel care l°a înlocuit.

Eu cred, dlor, cæ acest articol este nedemn de veacul al XX°lea øi de un stat civilizat.
(Aplauze).

Voci. Aøa este.
D. Al. Vaida°Voevod. Eu cred cæ nu trebuie sæ se facæ o astfel de lege, cæci nu

se poate spera cæ consulatele se vor umple conform trebuinflelor. Pe lângæ aceasta,
funcflionarii nu vor putea munci færæ griji materiale, câtæ vreme nu se poartæ de grije
ca sæ fie bugetafli aceøti slujbaøi ai statului, øi câtæ vreme pe seama Ministerului de
Externe, în bugetul prezentat de ministrul de Finanfle, noi nu gæsim trecutæ decât,
dupæ cum îmi aduc eu aminte, numai modesta sumæ de 25 000 000 lei.

Dlor, eu cred cæ în proporflia în care s°a mærit flara româneascæ trebuie sæ se mæreascæ
øi lefurile funcflionarilor, dacæ voim sæ avem un corp diplomatic cu adeværat la înælflimea
misiunii sale înalte. (Aplauze).

Pe lângæ aceasta trebuie sæ væ dafli seama cæ dacæ tot purtæm în guræ democraflia,
mai ales dupæ înfæptuirea legii agrare øi a celorlalte reforme democratice, atunci nici
diplomaflia românæ nu o sæ mai fie în veacul al XX°lea aøa cum a fost în secolul al
XIX°lea în toate flærile monarhice. Cæci atunci era foarte firesc cæ în statele cu tradifliuni
vechi, monarhice, erau câteva familii privilegiate, de principi, de confli øi de baroni
etc., care furnizau pe seama carierei diplomatice øi pentru posturile principale consulare
pe membrii lor, împreunæ cu averile care le cheltuiau.

Tot aøa a fost øi în flærile mai mici, mai democratice, dar care totuøi îøi aveau
oligarhia lor bine închegatæ, cum de exemplu în fiara Româneascæ. (Aplauze).

În viitor, dlor, eu cred cæ ar fi cea mai mare greøealæ ca de la aceøti diplomafli de
carieræ sæ se cearæ — øtim cu toflii cum se face când se intræ în cariera diplomati-
cæ — ca pe lângæ o leafæ ridicol de micæ, sæ meargæ øi sæ reprezinte regatul român
cum meritæ, fie în capitala Republicii Franceze, fie în capitala Republicii Cehoslovace,
ori în altæ capitalæ, când leafa abia le ajunge ca sæ°øi facæ îmbræcæmintea cu care sæ
poatæ reprezenta flara; iar în rest, în loc ca flara sæ le dea leafa, sæ vie o zestre bogatæ
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în ajutorul bugetului, pentru ca reprezentantul oficial al fiærii Româneøti sæ poatæ
reprezenta mulflumitæ zestrei nevestei, flara aceasta.

Dlor deputafli, ar fi nedemn ca øi pe viitor sæ ræmânem pe lângæ acest conservatism,
care a fost absurd, ridicol øi nedemn pentru o flaræ în trecut. (Aplauze).

De aceea, dlor, cred cæ nu poate fi deosebire de vederi între majoritate øi minoritate,
dacæ adresez un apel cælduros dlui ministru de Externe, care cunoaøte mai bine decât
mine, eu am avut prea scurt timp, ca sæ pot pætrunde toate culisele øi toate detaliile,
care cunoaøte toate mizeriile vieflii unui diplomat øi consul român, ca sæ îngrijeascæ
pe viitor, ca prin lefuri corespunzætoare situafliunii sociale øi prestigiului flærii, pe care
fiecare din aceøti funcflionari în gradul sæu are sæ o reprezinte, sæ poatæ cu adeværat
træi, conform postulatelor pozifliunii sale sociale øi oficiale. Pentru cæ numai astfel,
dlor, va fi în stare øi d. ministru de Externe øi succesorii sæi sæ°i recruteze din bæieflii
de talent pe viitorii diplomafli øi pe viitorii consuli români. Øi færæ sæ voiesc sæ fac o
criticæ ori un reproø cuiva, dar cred cæ nu este nici o deosebire de vedere între aceia
care au avut ocaziunea sæ vadæ cum funcflioneazæ acest aparat, cred cæ am îndreptæflirea
de a constata cæ în viitor nu va fi aøa de uøor lucru a fi diplomat al regatului român,
precum a fost în trecut, pe când se reducea întreaga funcfliune a cutærui ministru
plenipotenfliar la serviciul de poøtar a „cutiei de scrisori“, cum erau numifli, øi va trebui
sæ fie ocupate posturile de ministru plenipotenfliar, øi pânæ în jos la ultimul secretar,
de oameni care vor aduce în aceastæ carieræ nu numai un talent, nu numai o pregætire,
ci øi o însufleflire pentru cauza pe care sunt menifli sæ o reprezinte (aplauze), øi în
fiecare cuvânt al lor, în fiecare acfliune a lor, vor øti sæ picure o picæturæ din sufletul
øi din inima lor româneascæ însufleflitæ.

Pentru cæ în fafla acestor diplomafli se gæsesc diplomaflii atâtor flæri nouæ duømane,
øi duømane chiar øi atunci când poate tratate iscælite pe hârtie ori pe pergament ne°ar
asigura prietenia lor pânæ la un anumit moment. În fafla acestei situaflii nu se poate
ca diplomaflia noastræ sæ ræmânæ în tembelismul moøtenit. (Aplauze).

Însæ, ca sæ nu se facæ o carieræ de paradæ, ci o carieræ de devotament, trebuie sæ
se asigure oamenilor care vor participa la aceastæ carieræ o situaflie prin care sæ fie
ridicafli peste orice grijæ a zilei de mâine, øi sæ nu fie avizafli ca, fie prin zestre, fie
pe alte cæi, sæ°øi asigure existenfla lor demnæ de reprezentanfli ai statului român.

Aø mai avea încæ câteva mici observæri, dle ministru. Anume, la un articol am
væzut cu surprindere cæ secretarii de legaflie pot sæ ajungæ consilieri de legaflie, iar
consulii generali nu pot sæ ajungæ. În articolul legii vechi era øi consulul general în
mæsuræ de a putea sæ ajungæ consilier de legaflie. Cred cæ atâta timp cât aceste servicii
nu sunt pe baza unei legi organizate, ar fi bine ca sæ nu se facæ aceastæ schimbare în
articolele vechi, øi sæ se admitæ, cum a fost øi pânæ acum, ca øi consulul general sæ
poatæ avansa la gradul de consilier de legafliune. În ceea ce priveøte planurile frumoase
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ce se leagæ de aceste articole ale legii prezente, l°aø ruga pe d. ministru de Externe
sæ caute de pe acuma o înflelegere cu d. ministru de Finanfle, øi sæ prezinte un buget
suplimentar pentru serviciile din stræinætate, ca sæ putem cu adeværat începe sæ
organizæm aceste servicii, cu perspectiva ca serviciul diplomatic sæ fie reorganizat,
iar serviciul consular, care nici nu existæ, sæ poatæ fi întemeiat øi dezvoltat pe bazele
pe care trebuie sæ fie, dacæ voim ca flara noastræ sæ poatæ sæ înfloreascæ în privinfla
comercialæ øi economicæ în viitor. (Aplauze).

D. Take Ionescu, ministru de Externe. Dlor deputafli, acest proiect de lege nu
are pretenfliunea unei legi de organizare a Ministerului de Externe, care ar crea totul
din nou. Este mai mult o lege cuprinzând câteva mici modificæri la legea veche care
existæ. Este adeværat cæ Ministerul de Externe în România actualæ nu este deloc în
raport cu nevoile flærii; este adeværat. Dar, dlor, totul este relativ. Iau de exemplu
cheltuielile. Bugetul Ministerului de Externe al României dinainte de ræzboi era
singurul care stætuse statornic la un milion pe an. L°am gæsit la 20 de milioane, la
18 mi se pare, øi acum iese de la comitetul delegaflilor cu 35 000 000. O sæ mæ întrebafli:
este de ajuns? Declar cæ nu. Am urcat lefurile, øi cu toate acestea declar categoric
cæ nu ajung.

Pretenfliunea dlui Vaida, cæ aceste cariere trebuie sæ fie deschise chiar acelora care
nu au alte mijloace decât acelea pe care i le dæ statul, este foarte legitimæ, øi desigur
cæ la aceasta nu se poate ajunge cu cifrele actuale. Însæ totul este relativ, cum væ
ziceam. În aparenflæ, bugetul este de 35 000 000, dar în mare parte cheltuiala acestui
buget se face în valutæ stræinæ, aøa încât în realitate bugetul meu trece de 100 000 000.

Dacæ comparæm bugetul nostru cu al altor state, suntem îndæræt de tot. Bugetul
Ministerului de Externe al Republicii Cehoslovace este de 190 000 000. În toate flærile
unde au legafliuni, au organizat dânøii aøa, ca în adevær reprezentanflii lor sæ poatæ sæ
træiascæ din ceea ce le dæ statul.

Statul cehoslovac a cumpærat case pretutindeni, statul le°a mobilat, statul a dat
pânæ øi argintæria øi paharele; toate sunt ale statului, cu marca statului. Miniøtrii
cehoslovaci au câte douæ automobile ale statului în toate oraøele unde locuiesc. În
Bucureøti, de exemplu, au dat 4 milioane øi jumætate de lei pentru cumpærarea unei
legafliuni, douæ milioane øi jumætate de lei pentru cumpærarea unui alt local pentru
birou; va sæ zicæ, 7 milioane au cheltuit deosebit de mobilier øi instalafliuni; vreo
10 000 000 costæ pe statul cehoslovac instalafliunea numai a legafliunii din Bucureøti.
Adaug cæ aceastæ legafliune are chiar serviciul de presæ organizat de stat.

Dle Vaida, când mæ duc la Paris sau la Londra øi compar cu ministerul meu, nu
mæ simfl prea mult micøorat. Iar când am comparat Praga cu ministerul meu, atunci
m°am simflit foarte micøorat, pentru cæ am gæsit cæ ei au ajuns acolo unde eu nu am
ajuns, dar unde totuøi sper sæ ajung: de exemplu, ca diferitele afaceri diplomatice sæ
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aibæ birouri speciale pentru fiecare stat; sæ fie un funcflionar care sæ se ocupe cu politica
fiecærui stat øi un funcflionar mai mare care sæ se ocupe cu grupuri de state. Aøa încât
în momentul când ministrul vrea sæ trateze o chestiune, n°are decât sæ cheme pe d. X,
sæ zicem, care imediat va fi în stare sæ°i refere asupra tuturor chestiunilor.

O voce. Venifli cu o lege.
D. Take Ionescu, ministru de Externe. Sper sæ viu în sesiunea viitoare cu o lege

într°adevær de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine, care însæ, fireøte, va cere
øi mai mari sacrificii bæneøti.

Am ajuns, dlor, la aceastæ convingere, cæ dupæ ræzboi, în afaræ de ministerul care
priveøte forfla publicæ, cel mai important departament, din punct de vedere al acfliunii
statului, este Ministerul de Externe.

Timp de 10–15 ani de aci înainte va fi tot aøa. Aøa încât ceea ce trecea drept
sinecuræ, drept un fel de cenuøæreasæ în serviciile publice, astæzi în urma ræzboiului
este principalul. Dacæ aø compara numai numærul hârtiilor care ies acum, væ pot spune
cæ într°o lunæ ies mai multe hârtii decât înainte de ræzboi în doi ani. O depeøæ de la
o legafliune a noastræ, înainte de ræzboi era un eveniment, astæzi aproape nu trece zi
în care sæ nu soseascæ 10–15 depeøi øi 20–30 sæ nu plece de la minister.

Evident, d. Vaida are dreptate, organizarea ministerului nu este fæcutæ. Sper sæ
se facæ; iar legea ce vi se prezintæ astæzi nu face decât mici cârpeli.

Întâi, am vrut sæ închid robinetul pe care îl deschisesem anul trecut, când, cu
dispensa examenului øi stagiului, chemasem în cariera diplomaticæ øi consularæ pe
românii noøtri de peste Carpafli. Cred cæ am fæcut aproape toate numirile care trebuiau
fæcute. Sunt încântat cæ le°am fæcut. Poate cæ este cariera în care a intrat în numær
mai însemnat decât în toate celelalte românii noøtri din provinciile cele noi.

D. I. Inculefl. Basarabia n°a dat nici un diplomat.
D. Take Ionescu, ministru de Externe. Dle Inculefl, nu mi s°a prezentat nici o

ofertæ.
În al doilea rând, dle Vaida, am despærflit mai mult decât era pânæ acum cariera

consularæ de cea diplomaticæ, øi am început sæ înfiinflæm consulate de carieræ. Dacæ
n°am mers mai repede cauza a fost tot frica de prea mari cheltuieli.

Vedefli, când am în Bucureøti un consul, îl plætesc cu atâflia lei pe lunæ, dar când
îl trimit în stræinætate, acel consul mæ costæ de cinci ori mai mult, plus ce mæ costæ
ca chirie etc. Cheltuiala e înzecitæ. Eu n°am putut sæ fac destul. O sæ creez un consulat
la Lemberg zilele acestea. Mai trebuiesc consulate de carieræ, le vom crea.

Dar pe de o parte toatæ lumea strigæ economii; pe de altæ parte era un minister
care aproape nu era organizat øi a cærui organizare nu se poate face dintr°o datæ.
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Cele douæ cariere — cæci una începe cu ataøatul de legaflie, cu trei categorii de
secretari, cu consilier de legaflie; cealaltæ începe cu cancelar, viceconsul, consul, consul
general — sunt douæ cariere cu totul deosebite, cred cæ este bine sæ ræmâie deosebite.

Altceva, dlor. Aveam în lege lefuri øi cheltuieli de reprezentaflie, pe care nu le
respectam în buget. Erau prea mici. N°am vrut sæ continui acest lucru.

Am læsat sæ se fixeze prin buget, cæci nu suntem în stare sæ statornicim azi care
trebuiesc sæ fie cheltuielile de reprezentaflie.

Chiar anul acesta le°am urcat celor de la Paris, le°am pus 15 000 pe lunæ cheltuieli
de reprezentare øi væ asigur cæ nu numai nu e prea mult, dar nu e destul.

Este incontestabil cæ pentru tot ce dai, d. X o sæ°fli facæ socoteala la jurnale, o sæ
înmulfleascæ cu 5 øi o sæ spunæ: iatæ cât se cheltuieøte.

Dar nu mæ tulbur de critici.
Am ajuns sæ am un fel de plæcere curioasæ, dupæ cum oamenilor care fac sport

le plac grozav ca la vânætoare sæ dea peste un obstacol, aøa îmi plac criticile.
Când sunt drepte, mæ pun pe gânduri, dar când sunt nedrepte, mæ amuzæ.
D. V. Madgearu. E adeværat cæ ministrul nostru la Londra are leafæ mai mare

decât primul°ministru al Angliei?
D. Take Ionescu, ministrul Afacerilor Stræine. Inexact.
Cum vrefli sæ aibe leafæ mai mare? Dacæ este de clasa I — cel de acum este de

clasa II, — dar dacæ e de clasa I are 4 000 franci pe lunæ; cheltuieli de reprezentare
înainte era 8 000, acum sunt 15 000, în total 19 000 franci. Dar nu ajunge.

D. V. Madgearu. Anul trecut a încasat 5 000 de lire.
D. Take Ionescu, ministrul Afacerilor Stræine. Constat cæ nu suntefli de acord

cu d. Vaida.
D. Vaida are dreptate. Lefurile sunt prea mici øi nu e vorba numai de miniøtri, ci

øi de cei mici.
Dar nu e numai aceasta care ne lipseøte, ne lipsesc mai ales credite pentru material.
S°a fæcut o ofertæ pentru cumpærarea unui local la Paris.
A trebuit sæ cer consimflæmântul ministrului de Finanfle, am fæcut o adresæ în acest

scop, cæci, dlor, nu avem local la Paris.
La Londra noroc cæ avem un local închiriat pe mulfli ani, am cheltuit peste 2 000

de lire cu reparafliunile øi va trebui sæ cheltuim mai mult cu mobilatul.
Am cumpærat la Bruxelles, am avut norocul sæ gæsim un local pe care îl plætim

treptat.
La Roma avem un local bun închiriat pentru câtva timp.
La Budapesta am cumpærat un local, dar nu avem parale sæ°l mobilæm.
Voi cere ca sæ°l mobilæm, cæci este inutil ca sæ am casæ dacæ nu este nimic în ea.
În o mulflime de localitæfli n°am localuri.
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De asemenea, nici un ministru nu are automobil al statului.
Sunt numai câfliva care îøi pot plæti singuri automobilele, cum zicea d. Vaida aci,

bine, este norocul omului, dar nu sunt automobilele statului.
Afaræ de aceasta, nu uitafli cæ mai sunt cheltuieli de propagandæ.
Am pus 4 000 000, dar fiindcæ am numai o jumætate de an, cæci dacæ ar fi un an,

nu mæ mulflumeam deloc cu aceastæ sumæ.
Cea mai micæ organizare de propagandæ costæ enorm.
Am fæcut cât am putut, sunt foarte mulflumit când væd cæ opoziflia mæ împinge sæ

fac mai mult, væ promit cæ voi face eu, sau altul, viitorul buget desigur nu va ræmâne
la cifra actualæ.

La toamnæ voi veni cu o lege mai completæ, pânæ atunci væ rog sæ votafli aceastæ
lege.

D. N.D. Cocea. Dar în ceea ce priveøte subsecretarul de stat? Care e necesita-
tea lui?

D. Take Ionescu, ministrul Afacerilor Stræine. Este numai un simplu titlu.
Când voi face un subsecretar de stat din punct de vedere parlamentar, adicæ sæ

aibæ dreptul sæ vinæ aci, atunci este altæ chestiune.
Atunci nu va fi unul de carieræ, ci probabil un parlamentar.
Acum e o altæ chestiune ridicatæ de d. Vaida øi care e foarte interesantæ.
D. Vaida a zis: ar trebui mai multæ stabilitate în aceastæ carieræ.  Iau notæ. S°a

exprimat aceeaøi dorinflæ øi în Senat. În legea cu care vom veni la toamnæ, mai generalæ,
mai studiatæ, vom introduce o mai mare stabilitate. Ceea ce este acum, este o
îmbunætæflire asupra legii trecute. În legea trecutæ puteau fi puøi în disponibilitate færæ
ca sæ li se dea nimic. Acum cel puflin primesc plata salariului pe o jumætate de an.

D. Dr. D. Lascu. Dle ministru de Externe, la al.I al art.6 væd cæ este vorba despre
„Direcfliunea fruntariilor“, ale cærei atribufliuni — spune textul proiectului — se vor
stabili ulterior printr°o deciziune ministerialæ.

V°aø ruga sæ binevoifli a ne læmuri acuma, cam ce fel de atribufliuni ar fi vorba sæ
aibæ aceastæ direcfliune. Anume, eu, în baza experienflei destul de vaste ce mi°am
câøtigat°o pânæ acum în legæturæ cu chestia frontierelor, nu væd, øi nu înfleleg, întrucât
ar putea avea loc la Ministerul de Externe o astfel de institufliune. Însæ  constat cæ
locul ei, atât din punct de vedere strategic, cât øi din punctul de vedere al ordinii
publice, nu poate fi decât la Marele Stat Major al Armatei.

Binevoifli, deci, dle ministru, a ne da læmuririle ce se impun.
D. Take Ionescu, ministru de Externe. Dlor deputafli, nu trebuie sæ uitafli cæ azi

suntem într°o epocæ care cred cæ va mai dura încæ câtva timp øi în care chestiuni de
fruntarii sunt totodatæ øi chestiuni diplomatice, øi cer ca oamenii specializafli în
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diplomaflie sæ se ocupe de aceastæ chestiune. Chiar øi astæzi, la aceastæ direcfliune se
aflæ un om foarte competent.

Este, dlor, øi o Direcfliune juridicæ, care øi astæzi existæ, însæ cu alt nume øi care
este absolut indispensabilæ, când este vorba de tratatele care trebuiesc executate.

Dar mai este øi Direcfliunea presei. Înflelegefli d°voastre foarte bine cæ ministrul
de Externe færæ o Direcfliune a presei este un Minister de Externe cæruia i se pune
un bandaj la ochi.

Se pune la vot luarea în considerare, øi se admite.
Dupæ votarea articolelor I øi final în parte, se pune la vot proiectul de lege în total

cu bile øi rezultatul este urmætorul:
D. Vladimir Chioræscu, vicepreøedinte:
Votanfli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Majoritate regulamentaræ . . . . . . . . 93
Bile albe pentru  . . . . . . . . . . . . . . . 95
Bile negre contra  . . . . . . . . . . . . . . 9
Adunarea a adoptat proiectul de lege.

(Dezbaterile Adunærii Deputaflilor, nr.145 din 24 februarie 1922, pp.3 733–3 739)
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LEGE PENTRU MODIFICAREA UNOR ARTICOLE DIN LEGEA 
DE REORGANIZARE A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE 

DIN 15 MARTIE 1912

FERDINAND I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Corpurile legiuitoare votând øi adoptând, noi sancflionæm ce urmeazæ:

Lege
pentru modificarea unor articole din legea de organizare

a Ministerului Afacerilor Stræine

Art.I.– Articolele 3, 6 , 8, 15, 18, 19, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 38, 39, 46, 47, 48,
49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 64, 65, 67, 68, 71, 76, øi 77 din legea de organizare a
Ministerului Afacerilor Stræine se modificæ dupæ cum urmeazæ:

TITLUL I
Organizarea generalæ. — Atribufliuni

CAPITOLUL II

Art.3.– Ministerul Afacerilor Stræine este asistat de un secretar general.
Când secretarul general este ales printre miniøtrii plenipotenfliari, care au un stagiu

de cel puflin 5 ani ca trimiøi extraordinari în stræinætate øi dacæ în momentul delegærii
are gradul de ministru plenipotenfliar de clasa I, va purta titlul de subsecretar de stat.

Art.6.– Administrafliunea centralæ a Ministerului Afacerilor Stræine cuprinde, pe
lângæ Secretariatul general øi Direcfliunea cabinetului ministrului, urmætoarele servicii
principale:

I. Direcfliunea personalului, protocolului øi secretariatul ordinelor; II. Direcfliunea
afacerilor politice øi contenciosului; III. Direcfliunea afacerilor comerciale øi consulare;
IV. Direcfliunea fondurilor øi a contabilitæflii; V. Serviciul arhivelor; VI. Serviciul
registraturii.

Se mai adaugæ: Direcfliunea juridicæ; Direcfliunea fruntariilor øi Direcfliunea presei,
ale cæror atribufliuni se vor fixa prin decizie ministerialæ.
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Art.8, alin.II.– Ceremonialul Ministerului Afacerilor Stræine, audienfle, privilegii
øi scutiri diplomatice care n°au caracter contencios. Prepararea øi expedierea scrisorilor
de acreditare øi de rechemare. Expedifliunea tratatelor, convenfliunilor, declarafliunilor
øi aranjamentelor, a ratificærilor øi decretelor pentru publicarea acestor acte, împuter-
niciri, øi patente, paøapoarte diplomatice. Admiterea øi recunoaøterea consulilor stræini.

CAPITOLUL III

Art.15.– România întrefline misiuni diplomatice permanente în:
Atena, Belgrad, Berlin, Berna, Bruxelles, Budapesta, Christiania, Constantinopol,

Copenhaga, Haga, Helsingfors, Lisabona, Londra, Madrid, Paris, Praga, Rio de Janeiro,
Roma, Sofia, Stockholm, Tokio, Varøovia, Vatican, Viena øi Washington.

Alte asemenea misiuni pot fi înfiinflate dupæ trebuinflele internaflionale.
Art.18.– Sunt instituite deocamdatæ oficii consulare de I°a categorie la urmætoarele

puncte: Budapesta, Cairo, Cleveland, Constantinopol, Ianina, Lemberg, Paris, Praga,
Rusciuk, Salonic øi Varna.

Art.19.– Guvernul este autorizat a spori numærul consulatelor prin decret regal.
Art.27.– Agenflii øi funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine se împart, dupæ

modul lor de recrutare øi dupæ serviciul din care fac parte, în douæ categorii:
1. Personalul diplomatic øi
2. Personalul consular.
Art.28.– Administrafliunea centralæ a ministerului cuprinde pe secretarul general,

directorul cabinetului ministrului, directorii de serviciu cu grad diplomatic sau consular
øi pe funcflionarii acestor servicii. Caligrafii, copiøtii øi interpreflii.

Funcfliunile vor fi specificate prin decret regal.
Art.29.– Personalul serviciului diplomatic cuprinde:
1) Miniøtri plenipotenfliari clasa I øi II; 2) Consilieri de legafliune; 3) Secretari de

legafliune clasa I, clasa II, clasa III, øi 4) Ataøafli de legafliune.
Art.31.– Personalul consulatelor se compune din: 1) Consuli generali; 2) Consuli;

3) Viceconsuli; 4) Cancelar øi 5) Agenfli consulari.
Art.35.– Nimeni nu poate fi copist în administrafliunea centralæ dacæ nu posedæ

o diplomæ de bacalaureat øi nu a trecut un examen de admitere.
Pentru tinerii care se destinæ serviciului contabilitæflii, diploma de bacalaureat poate

fi înlocuitæ prin o diplomæ echivalentæ a unei øcoli superioare de comerfl.
Art.37.– Înaintærile în administrafliunea centralæ sunt subordonate unor condifliuni

identice înaintærilor ce se fac în serviciul diplomatic øi consular al ministerului. Pentru
gradul de redactor însæ se cere doi ani în postul de copist.

Art.38.– Se suprimæ.
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Art.39.– Secretarul general øi directorul presei pot fi recrutafli, în afaræ de personalul
ministerului øi scutifli de condifliunile de vârstæ, de diplomæ øi de stagiu, stipulate în
articolele precedente.5)

Art.46.– Nimeni nu poate fi înaintat consilier de legafliune dacæ nu are un stagiu
de 4 ani în gradul de secretar de legafliune clasa I.

Art.47.– Cancelarii se vor recruta dintre persoanele care posedæ o diplomæ de
licenfliat în drept din flaræ sau stræinætate, sau o diplomæ a Academiei de Înalte Studii
Comerciale din flaræ sau stræinætate sau dintre redactorii care au un stagiu de 3 ani øi
diplomele cerute la acest articol.

Viceconsulii se vor recruta dintre cancelarii care au un stagiu efectiv de doi ani
øi au una din diplomele prevæzute la art.47.

Art.48.– Consulii se vor recruta dintre viceconsulii care au un stagiu efectiv de
4 ani sau dintre persoanele care, fiind prevæzute cu diplomele de mai sus, au un stagiu
efectiv de cel puflin 8 ani în magistraturæ, sau dintre funcflionarii cu grad echivalent
øi cu un stagiu identic, din Ministerul de Finanfle, sau din al Industriei øi Comerflului,
ori în întreprinderile industriale øi comerciale.

Art.49.– Consulii generali se vor recruta dintre consulii care au un stagiu efectiv
de 4 ani în gradul lor.

Funcflionarii de orice grad care au fost mobilizafli øi au luat parte în campanie,
precum øi acei care au fost internafli de inamic, vor putea o datæ pentru totdeauna fi
înaintafli din gradul în care se gæsesc astæzi, gradul imediat superior, dacæ au îndeplinit
jumætate din stagiul prevæzut de lege.

Funcflionarii de orice grad care au luat parte în ræzboiul din 1916 sau au fæcut
serviciul militar în timpul ræzboiului din 1916, precum øi acei care au fost internafli
de inamic, vor putea, o datæ pentru totdeauna, fi înaintafli din gradul în care se gæsesc
astæzi în gradul imediat superior dacæ au îndeplinit jumætate din stagiul prevæzut de
lege.

Art.50.– Funcflionarii serviciului contabilitæflii, ai arhivelor øi ai celorlalte servicii
auxiliare ale Ministerului Afacerilor Stræine; dragomanii, interpreflii øi ceilalfli impiegafli
auxiliari ai misiunilor diplomatice øi consulare, pot fi scutifli de orice condifliune de
admisibilitate, posturile lor se prevæd anual prin buget.

CAPITOLUL VI
Despre grade

Art.52.– Se suprimæ.
Art.53.– Se suprimæ.
Art.54.– Se suprimæ.
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Art.55.– Se suprimæ.
Art.58.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine pot fi puøi în disponibilitate,

însæ dacæ aceastæ mæsuræ se ia færæ arætare de motive, ei au dreptul la o indemnizaflie
egalæ cu 1/2 din tratamentul integral pe timp de un an.

Pozifliunea de disponibilitate nu poate dura mai mult de 3 ani, afaræ de miniøtrii
plenipotenfliari pentru care nu existæ termen.

TITLUL III
Cadre øi tratamente

Art.64.– Retribufliunile øi cheltuielile cuvenite funcflionarilor care depind de
Ministerul Afacerilor Stræine se vor fixa prin buget.

Art.65.– Se suprimæ.
Art.67.– Se suprimæ.
Art.68.– Se suprimæ.
Art.71.– Funcflionarii care cer øi obflin concediuri peste termenele fixate la alin.I,

art. precedent, pierd 1/2 din tratamentul de grad, afaræ de concediurile pentru boalæ
constatatæ.

Øefii misiunilor diplomatice pierd din cheltuielile de reprezentafliune: 1/3 pe lunæ
când concediul trece peste 15 zile; 1/2 când concediul trece peste 60 zile într°un an;
în fine, ei nu au nici un drept la aceste cheltuieli când concediul trece peste trei luni
într°un an.

Art.76.– Funcflionarii aflafli în serviciu în momentul promulgærii legii de faflæ sunt
scutifli, pentru posturile ce ocupæ, de condifliunile de stagiu øi de diplomæ fixate prin
prezenta lege; ei nu pot, însæ, fi înaintafli decât în condifliunile stabilite prin legea de
faflæ.

Al.II.– Se suprimæ.
Art.77.– Legile anterioare contrarii legii de faflæ, øi îndeosebi legea promulgatæ

la 31 martie 1901, øi aceea promulgatæ la 30 august 1920, sunt øi ræmân abrogate.
Art. final.– Ministrul Afacerilor Stræine este autorizat sæ tipæreascæ o nouæ lege

de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine, dând articolelor ce compun aceastæ
lege cuvenita numerotaflie.

Aceastæ lege s°a votat de Senat în øedinfla de la 4 iulie 1921 øi s°a adoptat cu
majoritate de øaizeci voturi, contra cinci.

Preøedinte Secretar, Brut Hodoøiu
general C. Coandæ

(L.S.S.)
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Aceastæ lege s°a votat de Adunarea Deputaflilor în øedinfla de la 11 iulie anul 1921
øi s°a adoptat cu majoritate de nouæzeci øi cinci voturi, contra nouæ.

Vicepreøedinte Secretar, Nicolae Manolescu
V. Chioræscu
(L.S.A.D.)

Promulgæm aceastæ lege øi ordonæm ca ea sæ fie învestitæ cu sigiliul statului øi
publicatæ prin Monitorul Oficial.

Dat în Bucureøti, la 18 iulie 1921

(L.S.St.) FERDINAND

Ministrul Afacerilor Stræine Ministrul Justifliei
Take Ionescu M. Antonescu

Nr.3 228

(Monitorul Oficial, nr.83 din 19 iulie 1921, pp.3 104–3 105)
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DECIZIA MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE PRIVIND INSTITUIREA 
UNUI OFICIU AL RESTITUIRILOR ØI DESPÆGUBIRILOR DIN fiÆRILE 

FOSTE INAMICE ØI DIN TERITORIILE ELIBERATE (O.R.D.)

În vedere cæ Tratatele de Pace încheiate pânæ acum prevæd clauze formale (art.297
alin. e øi f øi anexa cu paragrafele respective Tratat Versailles; art.249 alin. e øi f øi
anexa cu paragrafele respective Tratat Saint°Germain; art.232, alin. e øi f øi anexa
cu paragrafele respective Tratat Trianon; art.177, alin. e øi f øi anexa cu paragrafele
respective Tratat Neuilly°sur°Seine øi dispozifliunile proiectului de Tratat cu Turcia),
dupæ care statul øi supuøii noøtri au dreptul de a cere sæ li se restituie bunurile ce le
au fost ridicate din flærile foste inamice øi sæ fie indemnizafli de pagubele ce au suferit
din cauza diverselor mæsuri excepflionale luate de foøtii inamici;

În vedere cæ acest drept îl au deopotrivæ øi locuitorii (ressortissants) din teritoriile
eliberate;

În vedere cæ o coordonare a tuturor acestor lucræri øi o legæturæ strânsæ în aceastæ
privinflæ se impune a fi cu diversele noastre legafliuni sau birouri din flærile foste inamice,

Decidem:
Art.I. Se instituie pe ziua de 15 noiembrie 1921 un Oficiu al Restitufliunilor øi al

Desdæunærilor din flærile foste inamice øi din teritoriile eliberate (O.R.D.), care va
avea însærcinarea de a strânge tot materialul aferent restitufliunilor øi desdæunærilor
prevæzute prin dispozifliunile art.297 din Tratatul de la Versailles, art.249 din Tratatul
de la Saint°Germain, art.232 din Tratatul de la Trianon, art.177 din Tratatul de la
Neuilly°sur°Seine øi prin proiectul de Tratat cu Turcia øi a face toate demersurile
necesare pe lângæ legafliunea sau birourile noastre speciale din flærile foste inamice
sau cætre organizærile interaliate respective din acele flæri.

Art.II. Acest oficiu, compus din comisarul general al executærii tratatelor, ca
preøedinte, din un delegat al Ministerului de Externe, din directorii Finanflelor øi
Internelor, din Ardeal øi Bucovina sau înlocuitorii lor, øi ajutat de personalul necesar
corespunzætor, luat fie din Ministerul de Externe, fie din alte ministere, fie de la comisia
tratatelor, dupæ nevoie, va lua toate mæsurile de investigafliune øi publicafliune, fie în
flaræ, fie în teritoriile eliberate, fie în flærile foste inamice, prin intermediul legafliunilor
noastre, pentru ca tofli cei ce s°ar gæsi în situafliunea prevæzutæ prin dispozifliunile citate
ale tratatelor, sæ fie restabilifli øi repuøi în drepturile øi bunurile lor (restitutio in
integrum) øi desdæunafli, — dupæ caz — ori ca sæ determine prin reclamafliunile lor,
facerea în numele lor øi prin Ministerul de Externe, a demersurilor prevæzute de tratat.

Art.III. Toate lucrærile de acest fel aflætoare la comisia tratatelor, comisia de
despægubiri din Ministerul de Finanfle, Ministerul de Externe, sau la oricare altæ
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autoritate din teritoriile eliberate, precum øi la legafliunile noastre din statele foste
inamice — fie trimise lor, fie ca urmare a intervenfliunii Comisariatului general al
executærii tratatelor, fie direct de cætre cei interesafli, vor fi centralizate la Serviciul
restitufliuni øi desdæunæri (S.R.D.), în care scop fiecare din autoritæflile de mai sus le
vor trimite în termen de 15 zile de la data prezentei deciziuni.

Art.IV. Toate dispozifliunile de organizare a oficiului øi de stabilire a legæturilor
cu diversele autoritæfli din flaræ sau stræinætate vor fi luate, dupæ nevoie, de acest birou.

1921, noiembrie 24

Ministrul Afacerilor Stræine
Take Ionescu

Nr.46 654

(Monitorul Oficial, nr.191 din 25 noiembrie 1921, p.8 064)
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DECIZIA MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE PRIVIND INSTITUIREA
SERVICIULUI DE RECUPERARE ØI RESTITUIRI PE LÂNGÆ COMISARIATUL

GENERAL AL COMISIUNII PENTRU EXECUTAREA TRATATELOR

Având în vedere dispozifliunile art.238 din Tratatul de la Versailles, art.184 din
Tratatul de la St.°Germain, art.168 din Tratatul de la Trianon øi art.125 din Tratatul
de la Neuilly°sur°Seine;

Având în vedere cæ în virtutea acestor dispozifliuni, statul nostru øi particularii
dæunafli au dreptul de a cere øi obfline de la foøtii inamici, recuperarea øi restituirea
animalelor sau lucrærilor ridicate, sechestrate sau luate de ei în timpul ræzboiului, a
cæror identitate catæ a fi stabilitæ în chip cât mai precis;

Având în vedere lucrærile deja fæcute pentru ajungerea acestui scop, din care unele
urmeazæ a fi completate cu toate datele necesare, iar alte noi urmeazæ a fi întocmite
neîntârziat;

Având în vedere cæ pentru ducerea la bun sfârøit a acestei lucræri este nevoie de
înfiinflarea unui Serviciu special de recuperare øi restitufliuni, pe lângæ Comisariatul
Comisiunii pentru executarea tratatelor din Bucureøti, care sæ aibæ continuæ legæturæ
cu birourile noastre de recuperare øi restitufliune instituite sau care se instituie prin
prezenta în flærile foste inamice,

Dispunem:
Art.I. Se înfiinfleazæ pe lângæ Comisariatul general al Comisiunii pentru execu-

tarea tratatelor din Bucureøti un Serviciu de recuperæri øi restitufliuni.
Acest serviciu va lucra sub conducerea Comisarului general al Comisiunii pentru

executarea tratatelor øi va fi compus:
1. Din un inginer industrial, desemnat de Ministerul de Industrie;
2. Din un ofifler din serviciul tehnic militar, desemnat de Ministerul de Ræzboi;
3. Din un inginer specialist în materialul rulant desemnat de Ministerul de

Comunicaflii;
4. Din un delegat al serviciului statistic care va face øi oficiul de secretar al

serviciului;
5. Din un delegat al Direcfliunii despægubirilor din Ministerul de Finanfle;
6. Din un chimist, øef sau ajutor de laborator;
7. Din orice alt specialist de care se va simfli nevoie în cursul lucrærilor.
Aceøti delegafli vor lucra în localurile unde se gæsesc depozitate azi arhivele øi

documentele necesare efectuærii lucrærilor prevæzute prin aceastæ decizie sau la
Comisiunea pentru executarea tratatelor, dupæ dispozifliunile ce se vor lua de comisarul
general.
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Art.II. Acest serviciu are urmætoarele atribufliuni:
1. Sæ întocmeascæ lucrærile pentru efectuarea recuperærilor øi restitufliunilor din

flærile foste inamice, revæzând, completând øi întocmind din nou lucrærile necesare,
dupæ toate datele de identificare cerute de lucrærile similare ale aliaflilor.

Lucrærile vor fi întocmite pentru fiecare flaræ fostæ inamicæ pe categorii øi specii
de recuperæri øi restitufliuni.

2. În acest scop va lua toate mæsurile pentru aducerea în flaræ a tot ce se va recupera
øi restitui.

Prin Serviciul de executare, ce se înfiinfleazæ pentru îndeplinirea primei atribu-
fliuni, întregul material de acte øi documente ræmase de la inamic în timpul ocupafliunii,
oriunde s°ar gæsi la autoritæfli sau particulari, va fi pus la dispoziflia acestui serviciu
pentru ca sæ se extragæ datele necesare.

Toate dosarele comisiilor de despægubiri din Direcflia despægubirilor din Ministe-
rul de Finanfle, precum øi dosarele øi copiile de pe fiøele deja întocmite la Paris de
cætre delegafliunea noastræ, vor fi puse de asemenea la dispoziflia acestui serviciu.

Toate autoritæflile sau institufliunile particulare, ce posedæ acte øi documente
emanând de la ocupanfli, le vor preda neîntârziat Serviciului de recuperæri øi restitufliuni
din Bucureøti, fie la cererea acestuia, fie direct din parte°le.

Art.III Lucrærile o datæ întocmite în flaræ de acest serviciu vor fi trimise prin curier
special direct birourilor române de recuperare øi restitufliuni anume înfiinflate pânæ
acum sau care se înfiinfleazæ pe baza prezentei deciziuni.

Art.IV. În flærile foste inamice øi anume: la Wiesbaden pentru Germania, la Viena
pentru Austria, la Budapesta pentru Ungaria, la Sofia pentru Bulgaria, la Constan-
tinopol pentru Turcia se înfiinfleazæ câte un birou de recuperare øi restitufliuni, dupæ
modelul celor întocmite de cætre celelalte state aliate.

Fiecare birou se compune dintr°un øef, de preferinflæ un tehnician ajutat de spe-
cialiøtii urmætori:

1. Unul sau doi ingineri ai cæilor ferate pentru recuperare øi restitufliuni de material
rulant;

2. Un ofifler din serviciul tehnic al armatei;
3. Un inginer industrial pentru tot ce priveøte instalafliunile industriale;
4. Un øef de laborator pentru materialul chimic, medical øi farmaceutic;
5. Un arhivist sau specialist în arhive, muzee øi obiecte de artæ;
6. Un veterinar pentru recuperare øi restitufliuni de animale;
7. Orice alt specialist reclamat de natura recuperærilor øi restitufliunilor, altele decât

cele de specialitatea celor de mai sus, de ale cærui lumini s°ar simfli neapærat nevoie.
Asemenea birouri sau delegafliuni speciale ale lor se vor putea forma la nevoie øi

în alte centre din flærile foste inamice. Ele se vor înfiinfla dupæ propunerile birourilor
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respective din flærile foste inamice, fæcute cætre Serviciul de recuperæri øi restitufliuni
din Bucureøti.

Birourile astfel înfiinflate vor fi în continuæ legæturæ cu serviciile interaliate res-
pective din flærile foste inamice.

Art.V. Lucrærile întocmite de Serviciul de recuperæri øi restitufliuni din Bucureøti
(S.R.R.B.) vor fi trimise direct birourilor respective instituite prin art.4.

Acest serviciu comunicæ direct cu toate autoritæflile øi cu particulari; el se va gæsi
în legæturæ cu Direcfliunea despægubirilor din Ministerul de Finanfle, ori de câte ori
natura lucrærilor o va cere.

Serviciul de recuperæri øi restitufliuni va fi în comunicare continuæ cu delegatul
nostru din Comisia de reparafliuni din Paris øi cu ceilalfli reprezentanfli ai noøtri din
flærile foste inamice.

Birourile de recuperæri øi restitufliuni comunicæ direct cu Serviciul de restitufliuni
øi recuperæri din Bucureøti. Ele vor trimite regulat dæri de seamæ de lucrærile fæcute
de ele, iar din 15 în 15 zile vor trimite un tablou de lucrærile de recuperare øi restituiri
efectuate.

Biroul de restituiri øi recuperæri din Wiesbaden va putea comunica direct cu
delegatul nostru din Comisia de reparafliuni ori de câte ori urgenfla ar justifica o ase-
menea intervenflie. Rezultatul, în orice caz, va fi adus neîntârziat la cunoøtinfla Servi-
ciului restitufliuni øi recuperæri din Bucureøti.

Orice dezlegæri, referitoare la lucrærile de care trateazæ prezenta deciziune, vor
fi date birourilor de mai sus de cætre Serviciul de restitufliuni øi recuperæri din Bucureøti
øi numai în caz de urgenflæ cel din Wiesbaden va procede conform dispozifliunilor de
mai sus.

Art.VI. Pentru luarea øi aducerea în flaræ a maøinilor, animalelor øi obiectelor
recuperate sau restituite, se înfiinfleazæ un Serviciu de executare al recuperærilor øi
restitufliunilor, care va lua toate dispozifliunile cuvenite pentru efectuarea lor în con-
difliunile cele mai bune øi mai sigure.

Acest serviciu se va compune:
1. Din un delegat al Ministerului Comunicafliilor, eventual chiar delegatul din

Serviciul de recuperare øi restitufliuni prevæzut la art.1 de mai sus.
2. Din un delegat al Marelui Stat Major.
3. Un delegat dupæ specia de recuperare sau restitufliuni, care ar reclama luarea

de speciale mæsuri, pentru asigurarea efectuærii unor anumite specii de recuperæri
sau restitufliuni.

Art.VII. Orice propunere de aranjament sau înlocuirea obiectelor sau animalelor
de recuperat sau restituit, fæcute birourilor de restituiri øi recuperæri va fi aduse la
cunoøtinfla Serviciului de restitufliuni øi recuperæri din Bucureøti øi vor fi supuse spre
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deliberare øi avizare experflilor speciali ce se înfiinfleazæ øi Comisiunii pentru executarea
tratatelor din Bucureøti, iar dupæ aceea Ministerului de Externe, spre a decide.

Art.VIII. Pentru cercetarea tuturor restitufliunilor oferite în schimbul animalelor
sau lucrurilor de recuperat sau restituit, precum øi pentru cercetarea comenzilor în
naturæ de efectuat de cætre foøtii inamici, în schimbul despægubirilor de ræzboi acordate,
se instituie un comitet de experfli compus din:

a) Un mare industriaø fæcând parte din Camera de comerfl;
b) Un inginer industrial;
c) Un inginer specialist în lucrærile de cæi ferate;
d) Un fizician sau chimist, øef de laborator;
e) Un medic chirurg;
f) Un farmacist;
g) Orice alt specialist chemat dupæ natura comenzii de cætre comisarul general

al executærii tratatelor.
Acest comitet de experfli va funcfliona pe lângæ Comisariatul general al Comisiunii

pentru executarea tratatelor øi va avea cædere de a examina toate comenzile øi
propunerile fæcute de materiale de executat în flærile foste inamice în contul repara-
fliunilor noastre sau al recuperærilor øi restitufliunilor la care am avea dreptul.

Art.IX. Orice chestiuni de principiu, fie ca interpretare de tratate sau convenfliuni,
fie ca dificultate de executarea Oficiului de restituiri øi recuperæri sau a comitetului
de experfli, pentru care ar fi nevoie de o dezlegare din partea guvernului, va fi precedatæ
de avizul Comisiunii pentru executarea tratatelor, care va putea chema la nevoie øi
membrii specialiøti din Serviciul de restitufliuni øi recuperæri sau experflii specialiøti.

Art.X. Numirea întregului personal al serviciilor birourilor de recuperat øi restituit,
a membrilor experfli din comitet, se va face de noi prin decizie ministerialæ.

Vor putea fi delegafli de la orice minister, conform art.5 din decretul°lege pentru
înfiinflarea Comisiei pentru executarea tratatelor, orice funcflionar sau specialist de
care se va simfli nevoie pentru traducerea în fapt a lucrærilor prevæzute prin prezenta
deciziune.

Art.XI. Serviciul de recuperæri øi restitufliuni din Bucureøti va lua toate mæsurile
pentru organizarea serviciilor øi lucrærilor de care trateazæ aceastæ decizie, prin
comisarul general.

Serviciul de recuperæri øi restitufliuni va fi intitulat pentru uøurinflæ S.R.R.B.
(Serviciul Restitufliuni øi Recuperæri Bucureøti), spre deosebire de birourile din flærile
foste inamice ce se vor intitula B.R. Wiesbaden (Biroul restitufliunilor øi recuperærilor
Wiesbaden), B.R. Viena (Biroul restitufliunilor øi recuperærilor Viena); B.R. Budapesta
(Biroul restitufliunilor øi recuperærilor Budapesta); B.R. Sofia (Biroul restitufliunilor
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øi recuperærilor Sofia); B.R. Constantinopol (Biroul restitufliunilor øi recuperærilor
Constantinopol).

Art.XII. Orice serviciu sau comisie înfiinflatæ pânæ azi în vederea recuperærilor øi
restitufliunilor, de oricare autoritate, înceteazæ de a mai funcfliona, toate lucrærile øi
atribufliunile lor trecând de drept organelor instituite prin prezenta deciziune.

Lucrærile øi documentele acestora trec Serviciului de restitufliuni øi recuperæri din
Bucureøti.

1921, noiembrie 24

Ministrul Afacerilor Stræine
Take Ionescu

Nr.45 655

(Monitorul Oficial, nr.191 din 25 noiembrie 1921, pp.8 064–8 066; republicatæ în Monitorul Oficial,
nr.192 din 26 noiembrie 1921, pp.8 130–8 131)
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10

DECRET RELATIV LA SUPRIMAREA LEGAfiIILOR ROMÂNIEI DIN
PORTUGALIA, OLANDA, SPANIA, NORVEGIA, FINLANDA, JAPONIA, PRECUM

ØI A AGENfiIEI DIPLOMATICE ØI A CONSULATULUI GENERAL DIN EGIPT

FERDINAND I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine sub nr.10 663,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Se suprimæ, pe ziua de 1 aprilie 1922, legafliunile României din Portugalia,

Olanda, Spania, Norvegia, Finlanda, Tokio, precum øi agenflia diplomaticæ øi consulatul
general al României din Egipt.

Art.II. Dnii: Tresnea Greceanu, Carol M. Mitilineu, George Cretzeanu, Grigore
Bilciurescu, Dimitrie Plesnilæ, trimiøi extraordinari øi miniøtri plenipotenfliari ai noøtri
la Lisabona, Haga, Madrid, Christiania, Helsingfors, precum øi d. Constantin C.
Olænescu, agent diplomatic øi consul general la Cairo, sunt rechemafli pe aceeaøi zi,
în administraflia centralæ a Ministerului Afacerilor Stræine.

Art.III. Ministrul nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine este
însærcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureøti, la 9 martie l922

FERDINAND
Ministrul Afacerilor Stræine

I.G. Duca

Nr.1 178

(Monitorul Oficial, nr.284 din 18 martie 1922, p.12 479)
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11

DECRET PENTRU ÎNFIINfiAREA DIRECfiIUNII EXECUTÆRII TRATATELOR 
ÎN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

FERDINAND I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine sub nr.15 951,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Lucrærile pentru executarea tratatelor øi convenfliunilor, care pânæ acum au

fost efectuate de comisia pentru executarea tratatelor, înfiinflatæ pe lângæ preøedinflia
Consiliului øi pe lângæ Ministerul Afacerilor Stræine prin înaltul decret regal nr.5 313
din 23 decembrie 19206), vor fi efectuate, cu începere de la 1 aprilie a.c., de cætre
Ministerul Afacerilor Stræine prin Direcfliunea executærii tratatelor ce se înfiinfleazæ
în acest scop la acest departament.

Art.II. Executarea clauzelor øi dispozifliunilor cu caracter financiar øi economic
din tratate sau convenfliuni va fi fæcutæ, cu începere de la 1 aprilie a.c., de cætre
Ministerul de Finanfle, la care trec pe acea zi toate serviciile, comisiunile øi lucrærile
diverselor ministere, ce privesc executarea clauzelor øi dispozifliunilor de mai sus.

Serviciul lichidærii bunurilor inamice cu Comisiunea secheøtrilor din Ministerul
Justifliei trec la Ministerul de Finanfle.

Tot la acelaøi minister trec pe aceeaøi zi Comisiunea pentru prize de pe lângæ
Ministerul Comunicafliilor, împreunæ cu toate lucrærile ei, precum øi comitetul
experflilor înfiinflat prin decizia nr.45 655 a Ministerului Afacerilor Stræine,
publicatæ în Monitorul Oficial nr.191 din 25 noiembrie 1921.

Legætura dintre Ministerul de Finanfle øi cel al Afacerilor Stræine, cu privire la
executarea clauzelor øi dispozifliunilor economice øi financiare, va fi fixatæ ulterior
prin decizia ministerialæ emanatæ de la ambele ministere.

Art.III. Serviciile naflionale de restitufliuni din Wiesbaden, Viena, Budapesta, Sofia
øi Constantinopol, precum øi Oficiul de restitufliuni, care prin deciziile Ministerului
Afacerilor Stræine nr.45 654 øi nr.45 655, publicate în Monitorul Oficial nr.191 din
25 noiembrie 1921, au fost trecute sub conducerea Comisariatului general a Comisiei
pentru executarea tratatelor, trec de la 1 aprilie a.c., cu organizarea øi atribufliunile
lor la Direcfliunea tratatelor din Ministerul Afacerilor Stræine.

Rezultatele acestor servicii øi Oficiu de restitufliuni, ca unele ce privesc executarea
clauzelor economice øi financiare, vor fi notificate Ministerului de Finanfle.
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Art.IV. În vederea executærii tratatelor øi convenfliunilor, cum øi în vederea lucrærilor
în legæturæ cu acele tratate øi convenfliuni, se înfiinfleazæ pe lângæ Ministerul Afacerilor
Stræine un consiliu consultativ compus din 9 membri din care 4 juriøti iar 5 delegafli,
câte unul de fiecare minister, al Afacerilor Stræine, de Finanfle, de Industrie øi Comerfl,
Comunicaflii øi Ræzboi.

Numirea lor se va face prin decizie ministerialæ.
Acest consiliu îøi va da avizul asupra diverselor chestiuni interesând sau fiind în

legæturæ cu executarea tratatelor øi a convenfliunilor ce°i vor fi trimise de Ministerul
Afacerilor Stræine.

Art.V. Dispozifliunile de aplicafliune, de legæturæ între diversele ministere øi de
dezvoltarea principiilor cuprinse în prezenta deciziune, vor fi fixate dupæ nevoie, fie
prin un jurnal al Consiliului de Miniøtri, fie prin decizii ministeriale.

Art.VI. Ministrul nostru, secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine este
însærcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureøti, la 8 aprilie 1922

FERDINAND
Ministrul Afacerilor Stræine

I.G. Duca

Nr.1 752

(Monitorul Oficial, nr.8 din 11 aprilie 1922, pp.306–307)
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DECRET PRIVIND CREAREA DIRECfiIUNII CHESTIUNILOR POLITICE
INTERNAfiIONALE ÎN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

FERDINAND I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru al Afacerilor Stræine sub nr.29 916,
Am decretat øi decretæm:
Art.I — Se creeazæ la Ministerul Afacerilor Stræine, Direcfliunea chestiunilor politice

internaflionale, care va fi alcætuitæ din 4 secflii: Occidentalæ, Centralæ, Orientalæ øi
Balcanicæ, øi domnul Grigore Bilciurescu, ministru plenipotenfliar clasa I, este numit
pe ziua de 16 iunie 1922 titular al acestei direcfliuni, cu titlul de director.

Dat în Bucureøti, la 16 iunie 1922

FERDINAND
Ministrul Afacerilor Stræine

I.G. Duca

Nr.2 603

(A.M.A.E., dosar 77, B. 39, fila 49)

72



13

DECIZIE MINISTERIALÆ PRIN CARE SE DESFIINfiEAZÆ 
DIRECfiIUNEA FRUNTARIILOR DIN CADRUL ADMINISTRAfiIEI CENTRALE 

A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

Noi, ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine, 
Având în vedere cæ chestiunile de principiu øi lucrærile lor, referitoare la fixarea

fruntariilor flærii în urma tratatelor încheiate dupæ ræzboiul mondial, s°au terminat øi
cæ nu mai ræmân decât unele detalii privitoare la aplicarea convenfliunilor încheiate,
nu se mai simte nevoia unei Direcfliuni speciale a fruntariilor, 

Decidem:
Art.I. Se desfiinfleazæ, pe ziua de 1 iulie 1925, Direcfliunea fruntariilor øi lucrærile,

precum øi personalul ei se trec la Direcfliunea politicæ øi de contencios de care vor
face parte integrantæ.

Art.II. D. secretar general al Ministerului Afacerilor Stræine este însærcinat cu
aducerea la îndeplinire a deciziunii de faflæ.

Datæ în Bucureøti, la 26 iunie 1925

Ministru
I.G. Duca

Nr.34 120

(Monitorul Oficial, nr.141 din 1 iulie 1925, p.7 772)
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RAPORT AL MINISTRULUI AFACERILOR STRÆINE ADRESAT ÎNALTEI
REGENfiE PRIVIND UN PROIECT DE DECRET REFERITOR LA

REORGANIZAREA ØI RESTRUCTURAREA ADMINISTRAfiIEI CENTRALE 
A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

Înaltæ Regenflæ,
Ministerul Afacerilor Stræine funcflionând astæzi pe baza unei organizæri de fapt,

determinatæ de necesitæflile lucrærilor øi care nu corespunde previziunilor legii
promulgate la 18 iulie 1921, am onoarea a propune Înaltei Regenfle aci alæturatul proiect
de decret care, fixând precis atribufliunile fiecæruia în cadrele existente, va uøura
lucrærile Ministerului pânæ la votarea unei noi legi de reorganizare. 

Dacæ Înalta Regenflæ aprobæ aceastæ propunere, o rog respectuos sæ binevoiascæ
a semna aci alæturatul proiect de decret.

Sunt cu cel mai adânc respect.

Bucureøti, 1 august 1927

Ministrul Afacerilor Stræine
N. Titulescu

Nr.43 441

(Monitorul Oficial, nr.169 din 2 august 1927, p.10 457)
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DECRET PRIVIND REORGANIZAREA ØI RESTRUCTURAREA 
ADMINISTRAfiIEI CENTRALE A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

MIHAI I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru al Afacerilor Stræine sub nr.43 441/927,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. În mod provizoriu øi pânæ la alcætuirea øi votarea unei legi de organizare,

administrafliunea centralæ a Ministerului Afacerilor Stræine va cuprinde, pe lângæ
Secretariatul general al departamentului, urmætoarele direcfliuni øi servicii:

Direcfliunea cabinetului ministrului, care va avea în atribufliunile sale: primirea
øi deschiderea corespondenflei; cereri de audienflæ la ministru; cercetæri sau studii
proprii, a înlesni lucrærile ministrului; afaceri pe care ministrul øi le rezervæ.

Direcfliunea cifrului, care va avea în atribufliunile sale: cifrarea øi descifrarea;
alcætuirea øi paza cifrului.

Direcfliunea protocolului øi cancelaria ordinelor, care va avea în atribufliunile sale:
a) Ceremonialul Ministerului Afacerilor Stræine; audienfle diplomatice; privilegii

øi scutiri diplomatice care n°au caracter contencios; prepararea øi expedierea scrisorilor
de acreditare øi de rechemare; expedifliunea tratatelor, convenfliunilor, declarafliunilor
øi aranjamentelor, a ratificærilor øi decretelor pentru publicarea acestor acte; depline
puteri øi patente consulare. Cereri de agrement pentru miniøtrii stræini în România
øi pentru miniøtrii români în stræinætate; paøapoarte diplomatice. Admiterea øi recu-
noaøterea consulilor stræini;

b) fiinerea registrelor generale øi particulare ale ordinelor naflionale øi ale crucii
øi medaliei „Serviciul Credincios“; examinarea øi controlarea listelor de decorafliuni
propuse de celelalte departamente; observarea øi executarea statutelor decorafliunilor;
autorizærile pentru portul decorafliunilor stræine; examinarea cererilor de decorafliuni;
rapoarte la Rege øi proiectele de decrete ce le°ar însofli. Anuarul decorafliunilor.
Confecflionarea insemnelor.

Direcfliunea politicæ, înfiinflatæ prin înaltul decret regal nr.2 603/16 iunie 1922,
va avea în atribufliunile sale: relafliunile politice ale României cu flærile stræine, precum
øi studiul politicii generale ale acestor flæri; urmærirea evenimentelor politice din toate
flærile; chestiunile de politicæ øi de poliflie interioaræ în atingere cu chestiunile exterioare;

75



conflictele dintre flæri; conferinflele, actele øi instrucfliunile internaflionale cu caracter
politic; regimul politic al øcolilor øi bisericilor române în stræinætate øi a celor stræine
în România; minoritæfli stræine în România øi române în stræinætate; elaborarea proiec-
telor de instrucfliuni de dat agenflilor români în stræinætate; redactarea memoriilor øi
notiflelor istorice pentru serviciul ministerului. Clasarea, paza øi conservarea arhivei
afacerilor politice pe anul în curs øi precedent.

Direcfliunea executærii tratatelor, înfiinflatæ prin înaltul decret regal nr.1 752 din
8 aprilie 1922, va avea în atribufliunile sale: toate chestiunile rezultând din aplicarea
tratatelor politice în general øi în special acele ce decurg din Pactul Societæflii Nafliunilor
øi din aplicarea tratatelor de pace. Corespondenfla cu Societatea Nafliunilor cu delega-
fliunea românæ pe lângæ Comisiunea de reparafliuni din Paris, precum øi cu orice alte
comisiuni øi servicii temporare necesitate de aplicarea tratatelor de pace. Elaborarea
proiectelor de instrucfliuni pentru delegatul român în Comisiunea Internaflionalæ a
Dunærii øi în C.E.D.

Direcfliunea fruntariilor, care va avea în atribufliunile sale: actele internaflionale
øi chestiunile privitoare la fruntarii; delimitarea flærii; hotare; alcætuirea hærflilor øi
redactarea notiflelor geografice pentru serviciul ministerului.

Direcfliunea afacerilor juridice øi a contenciosului, care va avea în atribufliunile
sale: corespondenfla øi lucrærile juridice øi de contencios care urmeazæ a fi examinate
dupæ dispozifliunile actelor diplomatice; chestiunile de drept internaflional public øi
privat afaræ de cele rezervate competenflei celorlalte direcfliuni; chestiunile de drept
maritim; afacerile juridice øi de contencios care rezultæ din reclamafliunile stræinilor
contra statului român øi ale românilor contra statelor stræine; reclamafliunile contra
Ministerului Afacerilor Stræine.  Proprietæflile statului øi particularilor în stræinætate
øi ale stræinilor în România. Alcætuirea convenfliunilor de extrædare øi aplicarea lor.
Crime, delicte, comunicarea sentinflelor penale. Actele internaflionale relative la
ajutoarele de dat militarilor rænifli în ræzboi; neutralizarea spitalelor øi ambulanflelor
militare.

Direcfliunea afacerilor administrative, care va avea în atribufliunile sale: toate
repatrierile afaræ de cele rezervate Direcfliunii consulare; aplicafliunii legii militare
române naflionalilor aflafli în stræinætate; recrutæri; dezertori; furnituri militare române;
tranzitul furniturilor militare stræine prin România; autorizæri de intrare în flaræ;
stabilirea naflionalitæflii, pierderea øi dobândirea ei; chestiunile în legæturæ cu aplicarea
legii asupra controlului stræinilor; legii paøapoartelor, legii migrafliunilor, expulzæri;
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incidente de frontieræ. Chestiuni bisericeøti øi de învæflæmânt færæ caracter politic.
Congrese øi conferinfle internaflionale cu caracter administrativ. Naturalizarea vaselor
de comerfl. Vizite navale. Aplicarea regulamentelor de navigaflie. Transmiterea cores-
pondenflei ataøaflilor militari. Misiuni militare. Informafliuni privitoare la diferite
persoane.

Direcfliunea afacerilor comerciale, care va avea în atribufliunile sale: tratate de
comerfl; convenfliuni pentru protecfliunea proprietæflii industriale, literare øi artistice;
aranjamente relative la drumurile de fier, la comunicafliuni poøtale, telegrafice øi
telefonice internaflionale, la pescuit; convenfliuni monetare; negocierile øi corespondenfla
relativæ la aplicarea acestor tratate øi convenfliuni øi în general la chestiunile care
intereseazæ comerflul român în flærile stræine sau comerflul stræin în România; situafliunea
comercialæ, economicæ øi financiaræ a flærilor stræine. Chestiunile privitoare la import
øi export. Împrumuturile statului øi ale oraøelor. Depozitele øi transmiterile de bani.
Loterii. Chestiuni vamale øi contrabande. Congrese øi conferinfle cu caracter economic.
Expozifliile.

Direcfliunea afacerilor consulare, care va avea în atribufliunile sale: convenfliuni
consulare; convenfliuni sanitare, veterinare øi de patologie agricolæ; corespondenfla
relativæ la aplicarea acestor acte internaflionale; afaceri de administrafliune consularæ.
Serviciul meteorologic. Afaceri de stare civilæ: cæsætorii, divorfluri, adopfliuni, naøteri,
recunoaøteri, schimbæri de nume øi decese. Succesiuni, donafliuni, legate. Convenfliuni
privitoare la starea civilæ øi la succesiuni. Acte notariale øi alte acte de cancelarie.
Controlul gestiunii depozitelor în cancelariile diplomatice øi consulare; notificarea
actelor judiciare; stabilirea øi aplicarea tarifului taxelor consulare. comisiuni rogatorii
internaflionale. Executarea sentinflelor civile øi comerciale, române øi stræine. Cores-
pondenfla øi lucrærile privitoare la jurisdicfliunea consularæ øi tribunalele mixte.
Repatrierea bolnavilor øi minorilor. Pensiuni. Chestiuni privitoare la pæræsirea familiei,
deflineri de minori, ræpiri etc.

Direcfliunea personalului, care va avea în atribufliunile sale: lucrærile privitoare
la organizarea ministerului øi a serviciilor dependinte; numirile; promofliunile perso-
nalului; examinarea titlurilor candidaflilor; concursuri; concedii; desemnarea interi-
marilor; fixarea circumscripfliunilor consulare; numirea membrilor comisiunilor;
anuarul ministerului.

Direcfliunea presei øi a informafliilor, care va avea în atribufliunile sale: revista
presei române øi stræine; legæturile cu presa din flaræ øi stræinætate; raporturile cu agenflia
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oficioasæ øi cu agenfliile stræine; transmiterea în stræinætate øi publicarea în flaræ a
comunicatelor øi informafliunilor oficiale; primirea øi ræspândirea în presæ a øtirilor
privitoare la România. Informarea diverselor departamente øi autoritæfli despre toate
chestiunile din presa românæ øi stræinæ, precum øi despre toate publicafliunile din flaræ
øi stræinætate ce le pot interesa. Publicafliuni øi lucræri menite sæ læmureascæ opinia
publicæ din stræinætate despre situaflia politicæ, economicæ øi culturalæ din România.
Ataøaflii de presæ. Buletinul telegrafic zilnic pentru stræinætate. Organizarea vizitelor,
conferinflelor, congreselor cu caracter cultural.

Direcfliunea fondurilor, contabilitæflii øi ordonanflærii, care va avea în atribufliunile
sale: întocmirea bugetului ministerului; flinerea registrelor cerute de legea contabilitæflii
generale a statului, precum øi a registrelor auxiliare pentru regula contabilitæflii.
Contabilitatea veniturilor; verificarea øi controlarea pentru værsarea la tezaurul statului
a taxelor consulare, a emiterii, tipæririi øi distribuirii timbrelor consulare. Fixarea
tratamentelor øi alocafliunilor diverse. Contabilitatea cheltuielilor; verificarea, lichi-
darea, ordonanflarea øi justificarea cheltuielilor de personal øi de material, a indemni-
tæflilor de misiuni, de transport, de cancelarie, de chirie, de iluminat øi de încælzit, de
uniforme pentru oameni de serviciu, a cheltuielilor pentru  poøtæ, telegraf, telefon,
economat, imprimate, material necesar cancelariilor; inventariile øi întreflinerea imobi-
lelor, mobilierelor øi materialului ministerului, legafliunilor øi consulatelor; achitarea
costului insemnelor; lichidarea pensiunilor ordinului „Steaua României“; lichidarea
repatrierilor øi ajutoarelor în stræinætate; lichidarea cheltuielilor diplomatice conform
instrucfliunilor personale ale ministrului; lichidarea subvenfliunilor conform tratatelor
øi învoirilor internaflionale; întocmirea conturilor provizorii øi definitive ale veniturilor
øi cheltuielilor; corespondenfla cu Înalta Curte de Conturi relativæ la contabilitatea
ministerului. Supravegherea, repararea øi întreflinerea automobilelor ministerului,
precum øi lichidarea cheltuielilor aferente.

Serviciul arhivelor, care va avea în atribufliunile sale: paza øi conservarea cores-
pondenflelor, actelor øi documentelor; clasarea corespondenflei politice øi consulare;
conservarea colecfliunii Monitorul Oficial øi a buletinelor, legilor øi regulamentelor.
Redactarea tabelelor cronologice øi analitice øi a inventarului arhivelor. Executarea
regulamentului arhivelor în administrafliunea centralæ, în legafliuni øi consulate;
instrucfliuni øi corespondenfla relativæ. Paza øi conservarea planurilor øi documentelor
relative la fruntariile Regatului, a colecfliunilor øi a hærflilor geografice pentru uzul
departamentului. Primirea, restituirea, colaflionarea øi suprimarea de dosare øi arhive;
procese°verbale pentru aceste operafliuni. Biblioteca ministerului.
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Serviciul registraturii øi expedifliunii, care va avea în atribufliunile sale:
înregistrarea întregii corespondenfle a departamentului la intrare øi la ieøire; flinerea
registrelor respective; expedifliuni, serviciul curierilor pentru stræinætate.

Serviciul traducfliunilor, care va avea în atribufliunile sale: traducfliunile din limbi
stræine în româneøte øi din româneøte în alte limbi a oricærui document, corespondenflæ
oficialæ sau de altæ naturæ. Certificarea acestor traduceri. Legalizæri øi vize.

Art.II. Ministrul nostru al Afacerilor Stræine este însærcinat cu executarea acestui
decret.

Dat în Bucureøti, la 1 august 1927

În numele Maiestæflii Sale Regelui MIHAI I:
NICOLAE

Principe al României
MIRON

Patriarhul României
GHEORGHE BUZDUGAN

Ministrul Afacerilor Stræine
N. Titulescu

Nr.2 476

(Monitorul Oficial, nr.169 din 2 august 1927, pp.10 456–10 457)
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DEZBATEREA, ÎN ADUNAREA DEPUTAfiILOR, A PROIECTULUI DE LEGE
PENTRU ÎNFIINfiAREA A PATRU NOI LEGAfiII

Øedinfla de miercuri, 21 decembrie 1927

Sub preøedinflia dlui N.N. Sæveanu, preøedinte.
D. N.N. Sæveanu, preøedinte. Dlor deputafli, conform votului Camerei, la ordinea

zilei urmeazæ proiectul de lege pentru înfiinflarea a patru legafliuni.
D. Petre Dragomirescu, raportor. Dæ citire urmætorului raport øi proiect de lege:

Domnilor deputafli,
Membrii Comisiunii Afacerilor Stræine, întrunifli în numærul cerut de regulament,

au luat în cercetare proiectul de lege pentru crearea a 4 legafliuni noi: pe lângæ
Societatea Nafliunilor la Geneva, în Republica Letoniei la Riga, în Republica Braziliei
la Rio de Janeiro øi la Cairo în Egipt, în øedinfla de la 21 decembrie a.c. sub preøedinflia
dlui Mircea Djuvara, preøedinte.

Comisiunea a luat cunoøtinflæ de considerafliunile arætate în expunerea de motive,
care aratæ nevoia creærii acestor noi legafliuni;

Væzând øi legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine, øi constatând
cæ cheltuielile necesare înfiinflærii au fost prevæzute în bugetul ministerului pe anul
1928 øi votat de Adunare, precum øi faptul cæ zisul proiect a fost admis de Consiliul
legislativ dupæ cum rezultæ din procesul°verbal de la 20 noiembrie a.c. secflia I°a.

Pentru care considerafliuni, Comisiunea Afacerilor Stræine a admis zisul proiect,
astfel cum a fost prezentat.

Subsemnatul a fost ales raportor, iar în comitetul de delegafli, s°au desemnat dnii
Donescu Al., Pillat I. øi Patrulius Radu.

În numele comisiunii solicit, dlor deputafli, votul d°voastre de aprobare.

Raportor, P. Dragomirescu

Expunere de motive
Pentru a strânge încæ øi mai mult relafliunile noastre cu Societatea Nafliunilor,

cu Republica Letoniei, cu Republica Braziliei øi cu Regatul Egiptului, cred util
înfiinflarea unor oficii diplomatice la Geneva, Riga, Rio de Janeiro øi la Cairo, cu
denumirea de „legafliuni“.

În bugetul pe 1928, cheltuielile de material øi de personal pentru legafliunile ce
se înfiinfleazæ sunt înglobate în cheltuielile generale ale ministerului. Sunt prevæzute
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cheltuielile de reprezentare pentru cinci miniøtri plenipotenfliari øi în expunerea de
motive se vorbeøte de cheltuielile aferente la noile legafliuni.

Dacæ øi domniile voastre împærtæøifli acest mod de a vedea, rog a vota alæturatul
proiect de lege.

Ministrul Afacerilor Stræine
N. Titulescu

Proiect de lege
pentru înfiinflarea a patru noi legafliuni

Articol unic.– Se creeazæ pe ziua de 1 ianuarie 1928 patru noi oficii diplomatice
cu denumirea de „legafliuni“ în urmætoarele oraøe:

1. La Geneva, pe lângæ Societatea Nafliunilor;
2. La Riga, în Republica Letoniei;
3. La Rio de Janeiro, în Republica Braziliei;
4. La Cairo, în Egipt.

Ministrul Afacerilor Stræine
N. Titulescu

Dupæ adoptarea luærii în considerare øi votarea articolului unic, se pune la vot cu
bile, proiectul de lege în total.

D. N.N. Sæveanu, preøedinte. Rezultatul votului:
Votanfli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Majoritate regulamentaræ . . . . . . . . 99
Bile albe pentru  . . . . . . . . . . . . . . . 135
Adunarea, în unanimitate, a adoptat proiectul de lege.

(Dezbaterile Adunærii Deputaflilor, nr.35 din 15 februarie 1928, p.815)
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DEZBATEREA, ÎN SENAT, A PROIECTULUI DE LEGE 
PENTRU ÎNFIINfiAREA A PATRU NOI LEGAfiII

Øedinfla de miercuri, 21 decembrie 1927

Sub preøedinflia dlui Const. I. Nicolaescu, preøedinte al Senatului.
D. C.I. Nicolaescu, preøedinte. D. ministru al Cultelor øi Artelor are cuvântul,

pentru a da citire unui Mesaj regal.
D. Al. Lapedatu, ministrul Cultelor øi Artelor, citeøte urmætorul Mesaj regal:

Domnilor senatori,
Pe lângæ raportul ministrului nostru al Afacerilor Stræine sub nr… din decembrie

1927, primind alæturatul proiect de Mesaj pentru trimiterea în dezbaterile Senatului
a proiectului de lege pentru crearea a 4 noi legafliuni pe lângæ Societatea Nafliunilor
la Geneva, în Republica Letoniei la Riga, în Republica Braziliei la Rio de Janeiro
øi la Cairo în Egipt.

Eu îl înaintez în dezbaterile domniilor voastre.
Dat în Bucureøti, la 21 decembrie 1927

În numele Maiestæflii Sale Regelui MIHAI I:
NICOLAE

Principe al României
MIRON

Patriarhul României
GHEORGHE BUZDUGAN

Ministrul Afacerilor Stræine
N. Titulescu

Nr.34

D. Al. Lapedatu, ministrul Cultelor øi Artelor: Rog onoratul Senat sæ binevoiascæ
a încuviinfla extrema urgenflæ pentru acest proiect de lege! (Aprobæri).

Se pune la vot extrema urgenflæ øi se admite.
D. C.I. Nicolaescu, preøedinte. Dlor senatori, væ rog sæ trecefli în secfliuni pentru

a lua în dezbatere øi acest proiect de lege.
Suspend øedinfla pentru câteva minute.
Øedinfla e suspendatæ, iar dnii senatori trec în secfliuni.
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La redeschidere:
D. C.I. Nicolaescu, preøedinte. Dlor senatori, øedinfla e redeschisæ.
Depunându°se pe biroul Senatului raportul asupra proiectului de lege pentru crearea

a 4 legafliuni noi, d. senator Calimachi este rugat sæ dea citire raportului øi proiectului
de lege.

D. senator I. Calimachi, raportor, citeøte urmætorul raport øi proiect de lege.

Domnilor senatori,
Proiectul de lege pentru crearea a 4 noi legafliuni pe lângæ Societatea Nafliunilor

la Geneva, în Republica Letoniei la Riga, în Republica Braziliei la Rio de Janeiro
øi în Egipt la Cairo, votat øi adoptat de Adunarea Deputaflilor în øedinfla de la ...
1927 øi adus în deliberarea Senatului cu Mesajul regal nr... de la 1927, secfliunile
d°voastre, luându°l în cercetare, le°au admis toate numind delegafli:

Secfliunea  I  pe  d.  X. Eraclide;
„ II „ „ I. Calimachi;
„ III „ „ I. Purcæreanu;
„ IV „ „ I. Diaconescu;
„ V „ „ I.U. Soricu;
„ VI „ „ Al. Alimænescu, øi
„ VII „ „ N. Filiti

care întrunindu°se în ziua de 21 decembrie 1927, sub preøedinflia dlui senator I.
Purcæreanu, luând parte la øedinflæ raportorul comisiunii respective care a fost
convocat øi luând din nou în cercetare sus°arætatul proiect de lege, precum øi raportul
comisiunii respective, l°a admis pe considerente arætate în expunerea de motive øi
væ roagæ a°i da øi încuviinflarea d°voastre.

Raportor, Jean Calimachi

Proiect de lege
pentru înfiinflarea a patru noi legafliuni

Articol unic.– Se creeazæ pe ziua de 1 ianuarie 1928, patru noi oficii diplomatice
cu denumirea de „legafliuni“, în urmætoarele oraøe:

1. Geneva, pe lângæ Societatea Nafliunilor;
2. La Riga, în Republica Letoniei;
3. La Rio de Janeiro, în Republica Braziliei, øi
4. La Cairo, în Egipt.

Ministrul Afacerilor Stræine
N. Titulescu
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D. C.I. Nicolaescu, preøedinte. Discufliunea generalæ este deschisæ.
Necerând nimeni cuvântul se pune la vot luarea în considerafliune a proiectului

de lege øi se primeøte.
Nefiind decât un singur articol, se procede la votarea legii în total cu bile.
D. C.I. Nicolaescu, preøedinte. Dlor senatori, rezultatul votului este urmætorul:
Votanfli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Majoritate regulamentaræ . . . . . . . . 61
Bile albe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Bile negre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Senatul a adoptat proiectul de lege.

(Dezbaterile Senatului, nr.26 din 1 februarie 1928, pp.411–412)
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DECRET PRIVIND ÎNFIINfiAREA UNEI DIVIZIUNI ECONOMICE 
ÎN CADRUL ADMINISTRAfiIEI CENTRALE A 

MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

MIHAI I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României, 
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine sub nr.76 041/927,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Potrivit art.11 din bugetul Ministerului de Externe pe anul 1928 øi a legii

prin care se aprobæ acest buget, se înfiinfleazæ, pe ziua de 1 ianuarie 1928, o Diviziune
economicæ la administraflia centralæ a Ministerului de Externe.

Art.II. Diviziunea economicæ este compusæ dintr°un consilier financiar øi economic
al Ministerului de Externe øi din trei membri.

Art.III. În afaræ de atribufliunile pe care ministrul de Externe le poate da, potrivit
trebuinflelor, prin deciziune ministerialæ, Diviziunea economicæ: va referi asupra
aspectelor financiare øi economice ale chestiunilor de care ministrul de Externe este
sau va fi chemat a se ocupa; va fi organul de legæturæ pentru toate aceste chestiuni
între ministrul de Externe øi Ministerul de Finanfle, Ministerul de Industrie øi Comerfl
sau alte organe interesate; va studia chestiunile financiare øi economice de care se
ocupæ în special Societatea Nafliunilor øi conferinflele internaflionale; va îngriji colec-
tarea publicafliilor economice øi financiare, care intereseazæ statul român în legæturile
sale cu stræinætatea.

Art.IV. Retribufliunea consilierului financiar øi economic al Ministerului de Externe
va fi aceea a unui ministru plenipotenfliar clasa II°a din administraflia centralæ øi
retribufliunea membrilor Diviziunii economice va fi aceea a consilierilor de legaflie
din administraflia centralæ.

Art.V. Numirile de consilier financiar øi economic øi de membri ai Diviziunii
economice se vor face de ministrul de Externe prin deciziune ministerialæ.
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Art.VI. Ministrul nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine este
însærcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureøti, la 31 decembrie 1927

În numele Maiestæflii Sale Regelui MIHAI I:
NICOLAE

Principe al României
MIRON

Patriarhul României
GHEORGHE BUZDUGAN

Ministrul Afacerilor Stræine
N. Titulescu

Nr.3 814

(Monitorul Oficial, nr.13 din 18 ianuarie 1928, p.371)
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DECRET PRIVIND ÎNFIINfiAREA UNEI DIVIZIUNI JURIDICE 
ÎN CADRUL ADMINISTRAfiIEI CENTRALE A 

MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

MIHAI I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine sub nr.76 042/927,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Potrivit art.12 din bugetul Ministerului de Externe pe anul 1928 øi a legii

prin care se aprobæ acest buget, se înfiinfleazæ, pe ziua de 1 ianuarie 1928, o Diviziune
juridicæ la administraflia centralæ a Ministerului de Externe.

Art.II. Diviziunea juridicæ este compusæ dintr°un consilier legist al Ministerului
de Externe øi din cinci membri.

Art.III. În afaræ de atribufliunile pe care ministrul de Externe le poate da, potrivit
trebuinflelor, prin deciziune ministerialæ, Diviziunea juridicæ: va referi asupra aspectelor
juridice ale chestiunilor de care ministrul de Externe este sau va fi chemat a se ocupa;
va apæra, pe baza unei delegaflii speciale, interesele statului în fafla instanflelor
judecætoreøti sau a organelor internaflionale din flaræ sau din stræinætate; va studia
problemele de drept internaflional, în special cele de care sunt chemate a se ocupa
Societatea Nafliunilor øi Curtea Permanentæ de Arbitraj din Haga; va îngriji colectarea
publicafliilor juridice de orice fel din flaræ sau stræinætate, care intereseazæ statul român.

Art.IV. Retribufliunea consilierului legist al Ministerului de Externe va fi aceea a
unui ministru plenipotenfliar clasa II°a din administraflia centralæ; retribufliunea
membrilor Diviziunii juridice va fi aceea a consilierilor de legaflie din administrafliunea
centralæ.

Art.V. Consilierul legist al ministrului de Externe, ca øi membrii Diviziunii juridice
ræmân liberi a pleda, excepfliunea litigiilor în care un interes al statului este în joc.

Art.VI. Direcfliunea juridicæ,7) despre care trateazæ decretul regal nr.2.4 din 1 august
1927 se va numi de la 1 ianuarie 1928 „Direcflia administrativæ“ øi îi va fi încorporatæ,
de la acea datæ, actuala Direcfliune administrativæ care se desfiinfleazæ pe aceeaøi zi.
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Art.VII. Ministrul nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine este
însærcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureøti, la 31 decembrie 1927

În numele Maiestæflii Sale Regelui MIHAI I:
NICOLAE

Principe al României
MIRON

Patriarhul României
GHEORGHE BUZDUGAN

Ministrul Afacerilor Stræine
N. Titulescu

Nr.3 815

(Monitorul Oficial, nr.13 din 18 ianuarie 1928, p.371)
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20

DECRET PRIN CARE SE ÎNFIINfiEAZÆ 
CONSILIUL SUPERIOR DIPLOMATIC

MIHAI I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine sub nr.76 045/927,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Se înfiinfleazæ pe lângæ Ministerul de Externe, pe ziua de 1 februarie 1928,

un Consiliu superior diplomatic al României, compus dintr°un preøedinte øi 4 membri.
Art.II. Preøedintele øi membrii vor fi recrutafli dintre miniøtrii plenipotenfliari, care

au un stagiu de cel puflin 10 ani în stræinætate ca trimiøi extraordinari øi miniøtri
plenipotenfliari.

Art.III. În afaræ de atribufliunile ce ministrul de Externe îi poate da, potrivit
trebuinflelor, prin decizie ministerialæ, Consiliul superior diplomatic va examina, la
cererea ministrului de Externe øi împreunæ cu dânsul, chestiunile externe de cæpetenie;
el va referi de asemenea ministrului de Externe øi asupra tuturor chestiunilor ce îi
vor fi supuse în acest scop.

Art.IV. Membrii Consiliului diplomatic superior, care sunt miniøtri plenipotenfliari
în cadrele active ale Ministerului de Externe, nu vor primi alte retribufliuni decât acelea
la care au drept, pe baza bugetului în care figureazæ, adicæ retribufliunile de miniøtri
plenipotenfliari în administraflia centralæ iar, dacæ pentru merite cu totul excepflionale,
preøedintele Consiliului superior diplomatic va fi ales dintre miniøtrii ieøifli din cadrele
active, el va primi, în afaræ de pensiunea la care are drept, 30 000 lei lunar de la art.5
al bugetului Ministerului de Externe.
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Art.V. Ministrul nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine este
însærcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureøti, la 2 ianuarie 1928

În numele Maiestæflii Sale Regelui MIHAI I:
NICOLAE

Principe al României
MIRON

Patriarhul României
GHEORGHE BUZDUGAN

Ministrul Afacerilor Stræine
N. Titulescu

Nr.20

(Monitorul Oficial, nr.19 din 26 ianuarie 1928, p.674)
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21

LEGE PENTRU ÎNFIINfiAREA 
A PATRU NOI LEGAfiII

MIHAI I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Adunærile legiuitoare au votat øi adoptat, iar noi sancflionæm ce urmeazæ:

Lege
pentru înfiinflarea a patru noi legafliuni

Articol unic.– Se creeazæ, pe ziua de 1 ianuarie 1928, patru noi oficii diplomatice
cu denumirea de „legafliuni“, în urmætoarele oraøe:

1. La Geneva, pe lângæ Societatea Nafliunilor.
2. La Riga, în Republica Letoniei.
3. La Rio de Janeiro, în Republica Braziliei.
4. La Cairo, în Egipt.

Aceastæ lege s°a votat de Adunarea Deputaflilor în øedinfla de la 21 decembrie anul
1927 øi s°a adoptat cu unanimitate de una sutæ treizeci øi cinci voturi.

Preøedinte Secretar, I.D. Ianculescu
N.N. Sæveanu

(L.S.A.D.)

Aceastæ lege s°a votat de Senat în øedinfla de la 21 decembrie anul 1927 øi s°a
adoptat cu majoritate de una sutæ øaptesprezece voturi contra unu.

Preøedinte Secretar, Al. Alimænescu
Const. Nicolaescu

(L.S.S.)
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Promulgæm aceastæ lege øi ordonæm ca ea sæ fie învestitæ cu sigiliul Statului øi
publicatæ în Monitorul Oficial.

Dat în Bucureøti, la 31 decembrie 1927

(L.S.St.) În numele Maiestæflii Sale Regelui MIHAI I:
NICOLAE

Principe al României
MIRON

Patriarhul României
GHEORGHE BUZDUGAN

Ministrul Afacerilor Stræine Ministrul Justifliei
N. Titulescu Stelian Popescu

Nr.3 809

(Monitorul Oficial, nr.12 din 17 ianuarie 1928, p.342)
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22

RAPORT AL MINISTRULUI AFACERILOR STRÆINE ADRESAT 
ÎNALTEI REGENfiE PRIVIND PROIECTUL DE DECRET REFERITOR LA

ÎNCADRAREA DIRECfiIUNII AFACERILOR COMERCIALE ÎN 
DIRECfiIUNEA AFACERILOR CONSULARE

Înaltæ Regenflæ,
Am onoarea a supune respectuos Înaltei Regenfle aici°alæturatul proiect de decret

prin care, în urma creærii unei Diviziuni economice în administraflia centralæ a
Ministerului Afacerilor Stræine, prin decretul regal nr.3 814 din 31 decembrie 1927,
se desfiinfleazæ, pe ziua de 1 iulie 1928, actuala Direcfliune a afacerilor comerciale,
încorporându°se Direcfliunii afacerilor consulare, care va continua sæ poarte
denumirea de „Direcfliune a afacerilor consulare“.

Totodatæ, prin zisul proiect de decret, dnii Nicolae G. Simionescu, ministrul
plenipotenfliar cl.II, actual director al afacerilor comerciale, øi Gheorghe Grigorcea,
ministru plenipotenfliar cl.II, actual director al afacerilor consulare, sunt numifli, pe
ziua de 1 iulie 1928, primul în calitate de director al afacerilor consulare øi al doilea
în calitate de director al afacerilor politice din Ministerul Afacerilor Stræine.

Dacæ Înalta Regenflæ va aproba zisul proiect de decret, o rog respectuos sæ
binevoiascæ a°l semna.

Væ rog sæ binevoifli a primi, Înaltæ Regenflæ, încredinflarea adâncului meu respect.

1928, iulie 28

Ministrul Afacerilor Stræine
N. Titulescu

Nr.50 061

(Monitorul Oficial, nr.169 din 2 august 1928, p.6 814)
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23

DECRET REFERITOR LA ÎNCADRAREA DIRECfiIUNII AFACERILOR
COMERCIALE ÎN DIRECfiIUNEA AFACERILOR CONSULARE

MIHAI I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine sub nr.50 061/928. 
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Actuala Direcfliune a afacerilor comerciale, despre care trateazæ decretul regal

nr.2 476 din 1 august 1927, se desfiinfleazæ pe data de 1 iulie 1928, încorporându°se
la Direcfliunea afacerilor consulare, care va continua sæ poarte denumirea de
„Direcfliune a afacerilor consulare“.

Art.II. Dnii Nicolae G. Simionescu, ministru plenipotenfliar clasa a II°a, actual
director al afacerilor comerciale øi Gheorghe Grigorcea, ministru plenipotenfliar clasa
a II°a, actual director al afacerilor consulare, sunt numifli, pe ziua de 1 iulie 1928,
primul în calitate de director al afacerilor consulare øi al doilea în calitate de director
al afacerilor politice în Ministerul Afacerilor Stræine.

Art.III. Ministrul nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine este
însærcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureøti, la 28 iulie 1928

În numele Maiestæflii Sale Regelui MIHAI I:
NICOLAE

Principe al României
MIRON

Patriarhul României
GHEORGHE BUZDUGAN

Ministrul Afacerilor Stræine
N. Titulescu

Nr.2 039

(Monitorul Oficial, nr.169 din 2 august 1928, p.6 814)
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24

RAPORT AL MINISTRULUI AFACERILOR STRÆINE CÆTRE ÎNALTA REGENfiÆ
PRIVIND PROIECTUL DE DECRET REFERITOR LA NOUA DISTRIBUIRE 

A SERVICIILOR ÎN ADMINISTRAfiIA CENTRALÆ A 
MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

Raportul dlui ministru al Afacerilor Stræine cætre Înalta Regenflæ

Înaltæ Regenflæ,
Am onoare a væ supune, aci alæturat, un proiect de decret pentru o nouæ distribuire

a serviciilor din Ministerul de Externe.
Aceastæ nouæ repartiflie este absolut necesaræ spre a asigura o muncæ mai spornicæ

în birourile ministerului øi o mai bunæ întrebuinflare a personalului.
Din aceleaøi motive, o nouæ grupare a serviciilor era urgentæ.
Ea ræmâne sæ fie completatæ prin o nouæ organizare a ministerului øi un nou statut

al corpului diplomatic øi consular, ceea ce va face obiectul unei legi care va întæri
øi noua distribuflie a serviciilor, stabilitæ prin alæturatul decret.

Pânæ azi repartiflia diverselor lucræri pe servicii era dificilæ øi defectuoasæ.
Noua împærflire are bazæ geograficæ. La temelia acestei organizaflii am aøezat opt

secflii, din care øase reprezentând câte un sector geografic, iar douæ cuprinzând
chestiunile referitoare la Societatea Nafliunilor øi la Regimul Internaflional al Dunærii.

Fiecare secflie este ræspunzætoare pentru corespondenflæ øi lucrærile politice,
comerciale, financiare øi contencioase, care privesc flærile din sectorul ei geografic.

Cele opt secflii sunt grupate în douæ direcflii: direcflia pentru Occident øi direcflia
pentru Orient.

Direcflia pentru Occident cuprinde:
Secflia I: Sectorul celor douæ Americi, Imperiul Britanic, coloniile øi mandatele

lor.
Secflia II: Sectorul Franflei, Belgia, Spania øi Portugalia, Italia øi Vaticanul, coloniile

øi mandatele lor.
Secflia III: Sectorul Germania, Elveflia, Olanda, fiærile Scandinave.
Secflia IV: Societatea Nafliunilor øi executarea tratatelor (minoritæflile).
Direcflia pentru Orient cuprinde:
Secflia V: Sectorul Mica Înflelegere, Austria øi Ungaria.
Secflia VI: Sectorul Polonia, fiærile Baltice, Finlanda, Rusia.
Secflia VII: Sectorul Bulgaria, Albania, Turcia, Grecia øi Egiptul.
Secflia VIII: Regimul internaflional al Dunærii; comisiunile dunærene; regimul apelor.
Cele douæ direcflii pentru Occident øi pentru Orient sunt cuprinse într°o divizie:
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Divizia politicæ, care este completatæ cu o direcflie economicæ.
Aceastæ împærflire, care a fost adoptatæ în aproape toate ministerele de Externe

occidentale, are urmætoarele avantaje:
I. Ea leagæ interesul întreg personalului din Ministerul de Externe de viafla politicæ

internaflionalæ, dând fiecæruia în cuprinsul sectorului sæu un post de ræspundere øi de
inifliativæ.

Funcflionarii Ministerului de Externe, atât diplomaflii, cât øi consulii, nu urmæreau
pânæ acum aceastæ viaflæ politicæ internaflionalæ, decât în mod fragmentar, fiecare cu
referire la chestiunile øi hârtiile din direcflia lui.

Când fiecare funcflionar de la mic la mare va avea ræspunderea tuturor
chestiunilor care privesc sectorul lui, interesul lui pentru politica internaflionalæ va
fi stimulat prin însæøi importanfla rolului ce îi este încredinflat.

II. Prin noua organizare a ministerului se creeazæ un sistem de ræspunderi personale
øi directe, care permit ministrului øi øefilor ierarhici sæ°øi dea seamæ, atât de valoarea
muncii ce se depune în minister, cât øi de valoarea individualæ a fiecærui funcflionar.

III. Se strânge colaborarea cu legafliile noastre din stræinætate, ale cæror øtiri øi
rapoarte vor fi prelucrate totdeauna în aceeaøi secflie, de unde vor primi dezlegærile
øi ræspunsurile cuvenite.

Se uøureazæ de asemenea contactul cu legafliile stræine acreditate la Bucureøti, care
se vor putea adresa direct direcfliilor øi secfliunilor în care sunt cuprinse flærile lor
respective øi vor putea urmæri acolo dezlegarea chestiunilor care le intereseazæ.

IV. Dând funcflionarilor prilej sæ urmæreascæ în mod regulat tot complexul
chestiunilor care se referæ la o flaræ, se ajunge la rezultatul cæ aceste chestiuni sæ fie
dezlegate într°un spirit de continuitate øi conform politicii generale urmate faflæ de
acea flaræ.

Activitatea funcflionarilor ministerului, repartizafli în acele opt sectoare, va fi supusæ
controlului unor øefi ierarhici.

În capul Diviziei politice va putea fi numit un director de divizie.
Doi miniøtri plenipotenfliari vor ocupa posturile de directori pentru Orient øi

Occident.
În capul fiecærei secfliuni va fi desemnat sau un ministru plenipotenfliar sau un

consilier, ori un prim°secretar de legaflie, dupæ importanfla secfliunii øi vor fi desemnafli
referenfli pentru diferitele flæri cuprinse în sectorul geografic respectiv.

Pentru ca aceastæ nouæ organizaflie sæ poatæ da rezultatele dorite, Direcfliunea
cabinetului va avea însærcinæri suplimentare:

1. Sæ adapteze activitatea fostelor Direcfliuni politicæ, a tratatelor, a fruntariilor
øi în parte a fostei Direcfliuni administrative, la noua împærflire a ministerului, împærflind
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munca între cele 8 secfliuni øi aranjând diferitele dosare în conformitate cu noua
împærflire.

2. Sæ flinæ legætura trebuincioasæ între cele 8 secfliuni al Diviziei politice øi direcfliile
de specialitate, ca: Direcflia economicæ, Direcflia consularæ øi Direcflia contenciosului.

Divizia politicæ înlocuieøte urmætoarele direcflii actuale: Direcflia politicæ,
Direcflia tratatelor, Direcflia frontierelor.

Ea absoarbe în parte actuala Direcfliune administrativæ, ræmânând ca toate
chestiunile de ordin pur contencios din aceastæ Direcflie administrativæ sæ treacæ la
noua Divizie consularæ øi a contenciosului.

Celelalte direcflii ræmân în vechea lor organizaflie cu mici modificæri øi precizæri
a activitæflii lor, grupate însæ dupæ caracterul chestiunilor cu care se ocupæ în mai multe
grupuri, øi anume:

a) Într°un secretariat care cuprinde: Direcflia protocolului, Direcflia cabinetului øi
a cifrului, Direcflia presei, 3 direcflii legate direct øi imediat de ministru øi de secretarul
general;

b) O divizie a personalului øi a contabilitæflii, care cuprinde: Direcflia personalului,
Direcflia fondurilor øi contabilitæflii, Serviciul arhivelor øi registraturii, Serviciul
traducfliunilor, øi

c) O divizie consularæ øi a contenciosului, care cuprinde: Direcflia consularæ, Direc-
flia contenciosului.

Consiliile consultative, adicæ consiliul diplomatic øi Divizia juridicæ îøi menflin
vechile atribufliuni care le°au fost fixate prin decretele nr.20 din 2 ianuarie 1928 øi
nr.3 815 din 31 decembrie 1927.

Pentru motivele de mai sus, propun, pe bazele indicate, o nouæ distribuire a
serviciilor ministerului, prin alæturatul proiect de decret, pe care rog respectuos pe
Înalta Regenflæ sæ°l semneze.

Væ rog sæ binevoifli a primi, Înaltæ Regenflæ, încredinflarea adâncului meu respect.

1929, mai 3

Ministrul Afacerilor Stræine
G.G. Mironescu

Nr.28 058

(Monitorul Oficial, nr.98 din 6 mai 1929, pp.3 446–3 447)
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25

DECRET REFERITOR LA NOUA DISTRIBUIRE A SERVICIILOR ÎN
ADMINISTRAfiIA CENTRALÆ A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

MIHAI I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru al Afacerilor Stræine cu nr.28 058 din 1929,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Administraflia centralæ a Ministerului Afacerilor Stræine va cuprinde

urmætoarele divizii, direcfliuni øi servicii:
Organe consultative:
1. Consiliul superior diplomatic;
2. Consiliul juridic.
Organe executive:
1. Secretariatul;
2. Divizia politicæ;
3. Divizia personalului øi a contabilitæflii;
4. Divizia consularæ øi a contenciosului.
Pentru fiecare divizie se va putea numi un director când trebuinfla va cere.

Consiliul superior diplomatic este compus dintr°un preøedinte øi 2–4 membri.
În afaræ de atribufliunile ce ministrul de Externe îi poate da potrivit trebuinflelor

prin decizie ministerialæ, Consiliul superior diplomatic va examina la cererea ministru-
lui de Externe øi împreunæ cu dânsul chestiunile externe de cæpetenie.

Consiliul juridic este compus dintr°un consilier legist al Ministerului de Externe
øi 3 pânæ la 5 membri.

În afaræ de atribufliunile pe care ministrul de Externe le poate da, potrivit trebuinflelor
prin deciziune ministerialæ, Consiliul juridic va referi asupra aspectelor juridice ale
chestiunilor de care ministrul de Externe va fi chemat a se ocupa; va apæra, pe baza
unei delegafliuni speciale, interesele statului în fafla instanflelor judecætoreøti sau a
organelor internaflionale din flaræ sau stræinætate; va studia problemele de drept inter-
naflional, în special cele de care sunt chemate a se ocupa Societatea Nafliunilor øi Curtea
Permanentæ de Arbitraj din Haga; va îngriji colectarea publicafliilor juridice de orice
fel din flaræ sau stræinætate, care intereseazæ statul român.
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Secretariatul. Øeful direct al secretariatului este secretarul general al ministerului,
care, în numele ministrului, conduce øi cele 3 divizii cu direcfliunile øi serviciile lor.

Fac parte din secretariat în mod direct:
1. a) Direcflia cabinetului øi a cifrului, care va avea în atribufliunile sale: primirea

øi deschiderea corespondenflei; cereri de audienflæ la ministru; cereri sau studii proprii;
a înlesni lucrærile ministrului; cifrarea øi descifrarea; alcætuirea øi paza cifrului;

b) De a stabili legætura trebuincioasæ între diferitele divizii sau direcfliuni.
2. Direcflia protocolului øi cancelariei ordinelor, care va avea în atribufliunile sale:
a) Ceremonialul Ministerului Afacerilor Stræine: audienfle diplomatice; privilegii

øi scutiri diplomatice care n°au caracter contencios; prepararea øi expedierea scrisorilor
de acreditare øi de rechemare; expedifliunea tratatelor, convenfliunilor, declarafliunilor
øi aranjamentelor, a ratificærilor øi decretelor pentru publicarea acestor acte; cereri
de agrement pentru miniøtrii stræini în România øi pentru miniøtrii români în stræinætate;
paøapoarte diplomatice, admiterea øi recunoaøterea consulilor stræini;

b) fiinerea registrelor generale øi particulare ale ordinelor naflionale øi ale Crucii
øi Medaliei „Serviciului Credincios“, examinarea øi controlarea listelor de decorafliuni
propuse de celelalte departamente; observarea øi executarea statutelor decorafliunilor,
autorizærile pentru portul de decorafliuni, anuarul decorafliunilor, confecflionarea
insemnelor, rapoarte la Rege øi proiectele de decrete ce le°ar însofli; mesajele pentru
depunerea proiectelor de lege în Parlament.

3. Direcflia presei øi informafliilor, care va avea în atribufliunile sale: revista presei
române øi stræine; legæturile de presæ din flaræ øi stræinætate; raporturile cu agenflia
oficioasæ øi cu agenfliile stræine; transmiterea în stræinætate øi publicarea în flaræ a
comunicatelor øi informafliunilor oficiale; primirea øi ræspândirea în presæ a øtirilor
privitoare la România; informarea diverselor departamente øi autoritæfli, despre toate
chestiunile din presa românæ øi stræinæ, precum øi despre toate publicafliunile din flaræ
øi stræinætate ce le pot interesa; publicafliuni øi lucræri menite sæ læmureascæ opinia
publicæ din stræinætate, despre situaflia politicæ, economicæ øi culturalæ din România;
ataøaflii de presæ; buletinul telegrafic zilnic øi buletinul periodic pentru stræinætate;
organizarea vizitelor, conferinflelor, congreselor cu caracter cultural.

Divizia politicæ se compune din:
a) Direcfliunea pentru Occident, alcætuitæ din:
Secflia I, însærcinatæ cu afacerile privitoare la:
America de Nord øi Sud;
Anglia (Imperiul Britanic);
Coloniile øi mandatele acestor flæri.
Secflia II, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
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Franfla;
Belgia;
Italia;
Vaticanul;
Spania;
Portugalia;
Coloniile øi mandatele acestor flæri.
Secflia III, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
Germania;
Elveflia;
Olanda;
fiærile Scandinave;
Coloniile acestor flæri.
Secflia IV, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
Societatea Nafliunilor;
Minoritæfli;
Executarea tratatelor.
b) Direcfliunea pentru Orient, compusæ din:
Secflia V, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
Mica Înflelegere;
Austria;
Ungaria.
Secflia VI, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
Polonia;
fiærile Baltice;
Finlanda;
Rusia.
Secflia VII, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
Bulgaria;
Albania;
Turcia;
Grecia;
Egiptul.
Secflia VIII, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
Dunære;
Comisiunile dunærene;
Regimul apelor.
Fiecare din aceste douæ direcfliuni va fi condusæ de cætre un ministru plenipotenfliar.
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El va conduce øi coordona munca din secfliuni øi va redacta dupæ rapoartele ce
primeøte din fiecare secflie însoflite de observafliile directorilor respectivi, buletinele
periodice øi instrucfliunile de ordin general destinate legafliunilor øi consulatelor din
regiunile ce fac parte din direcflie, la care se vor adæuga instrucfliunile redactate direct
de cætre ministru sau secretarul general.

Fiecare secfliune va fi compusæ dintr°unul sau mai mulfli consilieri, secretari sau
ataøafli de legafliune, având fiecare însærcinarea de referent pentru una sau mai multe
flæri sau chestiuni øi fiind personal ræspunzætor:

a) Pentru rezolvarea tuturor chestiunilor curente de ordin politic, economic, con-
tencios (cu caracter politic), cultural øi de ordin general privitoare la aceste flæri sau
chestiuni;

b) Pentru întocmirea registrelor de evidenflæ pentru flæri sau chestiuni în care va
menfliona toate corespondenflele intrate øi ieøite, precum øi evenimentele principale
în legæturæ cu acele flæri sau chestiuni, aøa ca sæ poatæ oricând face rapid un raport
scris sau verbal asupra situafliei lor politice, economice øi generale.

Fiecare secfliune va fi condusæ, dupæ importanfla ei, de un ministru plenipotenfliar
sau de un consilier de legaflie, ori prim°secretar.

În mod general, Divizia politicæ va avea în atribufliunile sale: relafliunile politice
ale României cu flærile stræine, precum øi studiul politicii generale ale acestor flæri;
urmærirea evenimentelor politice din toate flærile; chestiunile de politicæ øi de poliflie
interioaræ în atingere cu chestiunile exterioare; conflictele dintre flæri; conferinflele,
actele øi instrucfliunile internaflionale cu caracter politic; regimul politic al øcolilor øi
bisericilor române în stræinætate øi al celor neromâneøti în România; minoritæfli stræine
în România øi minoritæfli române în stræinætate; elaborarea proiectelor de instrucfliuni
de dat agenflilor români în stræinætate; redactarea memoriilor øi notiflelor politice,
juridice, istorice, pentru serviciul ministerului; clasarea, paza øi conservarea arhivei
afacerilor politice pe anul în curs øi precedent; toate chestiunile rezultând din aplicarea
tratatelor politice în general øi în special chestiunile ce decurg din Pactul Societæflii
Nafliunilor øi din aplicarea tratatelor de pace; actele internaflionale øi chestiunile
privitoare la fruntarii; delimitarea flærii; hotare; alcætuirea hærflilor øi redactarea notiflelor
geografice pentru serviciul ministerului; afacerile de contencios cu caracter politic;
chestiunile navale øi maritime cu caracter politic; orice incident cu legafliunile stræine,
chestiunile de naflionalitate; autorizæri de intrare în flaræ; incidente de frontieræ;
chestiunile în legæturæ cu aplicarea dispozifliunilor asupra controlului stræinilor, paøa-
poartelor, migrafliunilor, expulzærilor; vizite navale; misiuni militare; colonizæri;

c) Direcflia economicæ, condusæ de un director øi 2–4 membri funcflionari de carieræ
ai ministerului sau numifli din afaræ prin decret regal.
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În afaræ de atribufliunile pe care Ministerul de Externe le poate da potrivit
trebuinflelor prin deciziune ministerialæ, Direcfliunea economicæ va conferi asupra
aspectelor financiare øi economice ale chestiunilor de care Ministerul de Externe este
sau va fi chemat a se ocupa; va fi organul de legæturæ pentru toate aceste chestiuni
între Ministerul de Externe, Ministerul Agriculturii, Ministerul de Finanfle, Ministerul
de Industrie øi Comerfl sau alte organe interesate; va studia situafliunea comercialæ,
economicæ øi financiaræ a flærilor stræine øi chestiunile financiare øi economice de care
se ocupæ în special Societatea Nafliunilor øi conferinflele internaflionale; va îngriji
colectarea publicafliilor economice øi financiare care intereseazæ statul român în
legæturile sale cu stræinætatea. În sarcina sa cad lucrærile privitoare la: tratatele øi
acordurile de comerfl; convenfliuni monetare; organizarea øi dezvoltarea relafliilor
comerciale ale României; regimul de comerfl øi export în ce priveøte transporturile,
plæflile, schimburile; executarea clauzelor economice din tratatele de pace; reparaflii;
ravitaliere øi repartiflia materiilor prime; organisme interaliate, acorduri cu flærile stræine
referitoare la organizarea turismului în România; convenfliuni pentru protecfliunea
proprietæflii industriale, literare øi artistice; aranjamentele relative la: drumuri de fier,
comunicafliuni poøtale, telegrafice, telefonice, pescuit.

Divizia personalului øi a contabilitæflii se compune din:
a) Direcflia personalului, ale cærei atribufliuni sunt lucrærile privitoare la: organizarea

ministerului øi a serviciilor dependinte, numirile, promofliunile personalului, exami-
narea titlurilor candidaflilor, concursuri, concediile, desemnarea interimarilor, fixarea
circumscripfliunilor consulare, numirea membrilor comisiunilor øi anuarul ministerului.

Direcfliunea personalului va fline întotdeauna la zi, pentru a putea fi consultat
imediat, un tablou cu toate statele de serviciu ale tuturor funcflionarilor.

Ea va întocmi øi fline la zi dosarele personale de calificare øi de rapoarte de principiu
ale tuturor funcflionarilor, precum øi foile personale de calificare ale fiecærui funcflionar,
care vor fi ataøate acestor dosare øi care pe lângæ datele de stare civilæ, datele de
serviciu, menfliunea decorafliunilor øi notele calificative ce le va primi funcflionarul,
anual, de la superiorii direcfli, vor mai menfliona, în mod cronologic, rapoartele se-
mestriale pe care fiecare funcflionar va fi obligat sæ le facæ despre activitatea øi
chestiunile cu care a fost însærcinat în acel semestru.

Direcfliunea personalului va întocmi un serviciu de curieri pentru principalele
capitale, desemnând pe curieri øi controlând executarea misiunii lor;

b) Direcfliunea fondurilor øi a contabilitæflii are în atribufliunile sale:
Întocmirea  bugetului ministerului, flinerea registrelor cerute de legea contabilitæflii

generale a statului, precum øi a registrelor auxiliare pentru regula contabilitæflii.
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Contabilitatea veniturilor, verificarea øi controlarea pentru værsarea la tezaurul
statului a taxelor consulare øi contabilizarea lor, emiterea, tipærirea øi distribuirea
timbrelor consulare, fixarea tratamentelor øi alocafliunilor diverse, contabilitatea chel-
tuielilor, verificarea, lichidarea, ordonanflarea øi justificarea cheltuielilor de personal
øi de material a indemnitæflilor de misiuni, de transport, de cancelarie, de chirie, de
luminat øi de încælzit, de uniforme pentru oamenii de serviciu, a cheltuielilor pentru
poøtæ, telegraf, telefon, economat, imprimate, material necesar cancelariilor; inven-
tariile øi întreflinerea imobilelor, mobilierelor øi materialului ministerului, legafliunilor
øi consulatelor; achitarea costului insemnelor; lichidarea repatrierilor øi ajutoarelor
în stræinætate; lichidarea cheltuielilor diplomatice, conform instrucfliunilor personale
ale ministrului, precum øi verificarea cheltuielilor de propagandæ; lichidarea subven-
fliunilor, conform tratatelor øi învoirilor internaflionale; întocmirea conturilor provi-
zorii øi definitive ale veniturilor øi cheltuielilor; corespondenfla cu Înalta Curte de
Conturi, relativæ la contabilitatea ministerului; controlul gestiunii depozitelor fæcute
în cancelariile diplomatice øi consulare.

Direcfliunea fondurilor øi a contabilitæflii este în directæ dependinflæ de ministrul
øi de secretarul general, lucrând direct cu aceøtia;

c) Serviciul arhivelor, registraturii øi expedifliunii condus de un øef de serviciu,
are în atribufliunile sale:

Paza øi conservarea corespondenflei, actelor øi documentelor; clasarea corespon-
denflei politice øi consulare; conservarea colecfliunii Monitorului Oficial øi a buletinelor,
legilor øi regulamentelor; redactarea tabelelor cronologice øi analitice øi a inventarului
arhivelor; executarea regulamentului arhivelor în administrafliunea centralæ, în legafliuni
øi consulate; instrucfliuni øi corespondenfla relativæ; paza øi conservarea planurilor øi
documentelor relative la fruntariile Regatului, a colecfliunilor øi hærflilor geografice
pentru uzul departamentului; primirea, restituirea, colaflionarea øi suprimarea de dosare
øi arhive; procese°verbale pentru aceste operafliuni; biblioteca ministerului; înregistra-
rea întregii corespondenfle a departamentului, la intrare øi ieøire; flinerea registrelor
respective; expedifliuni; serviciul curierilor pentru stræinætate.

Va întocmi pentru fiecare dosar o foaie sau condicæ de evidenflæ, în care se vor
trece în mod cronologic toate hârtiile ce vor intra øi ieøi la acel dosar, menflionându°se
într°un scurt rezumat øi cu concluziile ce conflin toate rapoartele semestriale ale
funcflionarilor referitoare la acel dosar, precum øi toate rapoartele, memoriile øi
referatele de principiu ale diferiflilor agenfli ai ministerului;

d) Serviciul traducfliunilor, condus de un øef de serviciu, are în atribufliunile sale:
Traducfliunile din limbi stræine în româneøte øi din româneøte în alte limbi, a oricærui

document, corespondenflæ oficialæ sau de altæ naturæ; certificarea acestor traduceri;
legalizæri øi vize.
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Divizia consularæ øi a contenciosului se compune din:
a) Direcflia consularæ, ale cærei atribufliuni sunt: rezolvarea chestiunilor consulare

øi rezolvarea afacerilor care privesc interesele românilor în stræinætate, atât referi-
toare la chestiunile de stare civilæ, cât øi referitoare la chestiunile de orice altæ naturæ;

b) Direcflia contenciosului, ale cærei atribufliuni sunt: rezolvarea tuturor afacerilor,
având caracter juridic, nepolitic, care privesc interesele stræinilor în România, atât
referitoare la chestiunile de stare civilæ, cât øi referitoare la chestiunile de orice naturæ.

Art.II. Ministrul nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine este
însærcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureøti, la 3 mai 1929

În numele Maiestæflii Sale Regelui MIHAI I:
NICOLAE

Principe al României
MIRON

Patriarhul României
GHEORGHE BUZDUGAN

Ministrul Afacerilor Stræine
G.G. Mironescu

Nr.1 406

(Monitorul Oficial, nr.98 din 6 mai 1929, pp.3 444–3 446)
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26

LEGE PENTRU ORGANIZAREA MINISTERELOR

MIHAI I
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Adunærile legiuitoare au votat øi adoptat, iar noi sancflionæm ce urmeazæ:

Lege
pentru organizarea ministerelor

PARTEA I
Serviciile centrale

TITLUL I
Principii generale

§ 1.– Numirea øi revocarea miniøtrilor
Art.1.– Regele numeøte øi revoacæ pe miniøtri.
Regele desemneazæ persoana însærcinatæ cu formarea guvernului.
Decretul de numire al preøedintelui de Consiliu se contrasemneazæ de preøedintele

de Consiliu demisionat sau revocat, sau de oricare ministru din cabinetul demisionat;
el poate fi însæ contrasemnat øi de noul preøedinte de Consiliu.

Art.2.– Decretul de numire al miniøtrilor se contrasemneazæ de preøedintele de
Consiliu.

Art.3.– Primul°ministru øi miniøtrii intræ în funcfliune dupæ ce depun urmætorul
juræmânt în fafla Regelui:

„Jur credinflæ Regelui“.
„Jur sæ respect Constitufliunea øi legile flærii, sæ apær drepturile ei øi sæ pæstrez

secretele de stat“.
Despre acest juræmânt se face un proces°verbal semnat de Rege, de primul°ministru

øi de miniøtri, care se conservæ la Preøedinflia Consiliului.
Subsecretarii de stat depun acelaøi juræmânt înaintea preøedintelui de Consiliu.
Art.4.– În afaræ de miniøtri secretari de stat, titulari de departamente, se pot numi

øi miniøtrii secretari de stat, færæ portofoliu.
Aceøti miniøtri sunt încadrafli la Preøedinflia Consiliului; atribufliile lor se determinæ

de preøedintele de Consiliu.
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Art.5.– Numai miniøtrii au dreptul sæ contrasemneze actele Regelui; numai ei sunt
supuøi legii responsabilitæflii ministeriale.

O lege specialæ va stabili normele dupæ care se exercitæ responsabilitatea
ministerialæ.

Art.6.– Subsecretarii de stat vor putea lua parte la dezbaterile Corpurilor legiuitoare,
sub responsabilitatea miniøtrilor.

§ 2.– Consiliul de Miniøtri
Art.7.– Miniøtrii întrunifli, dupæ convocarea preøedintelui de Consiliu, pentru a se

consfætui øi a decide, alcætuiesc Consiliul de Miniøtri.

§ 3.– Despre ministere øi miniøtri
Art.8.– Serviciile statului sunt grupate pe ministere.
Miniøtrii sunt numifli pe ministere.
Ministrul este øeful administrafliunii ministerului sæu.
Art.9.– Ministerele sunt:
1. Ministerul de Interne;
2. „ „ Externe;8)

3. „ „ Finanfle;
4. „ „ Justiflie;
5. „ Instrucfliunii Publice øi al Cultelor;
6. „ Armatei;
7. „ Agriculturii øi Domeniilor;
8. „ de Industrie øi Comerfl;
9. „ Lucrærilor Publice øi al Comunicafliilor;
10. Ministerul Muncii, Sænætæflii øi Ocrotirilor Sociale.
Art.10.– Ministerele reprezintæ interesele generale ale statului ce le sunt atribuite

prin prezenta lege. Ele n°au personalitate juridicæ proprie; pot totuøi sta în justiflie øi
încheia acte juridice în numele statului øi pentru stat.
…….....………………………………………………………………………………

TITLUL II
Serviciile centrale

§ 1.– Preøedinflia Consiliului de Miniøtri
Art.28.– Preøedintele Consiliului de Miniøtri este øeful guvernului.
Preøedintele Consiliului poate fi titularul unui departament ministerial.
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Art.29.– Preøedintele Consiliului de Miniøtri este øeful serviciilor depinzând de
Preøedinflie.

Preøedintele este ajutat în conducerea serviciilor dependente de Preøedinflie de un
subsecretar de stat øi de un secretar general.
…….....……………………………………………………………………………… 

§ 3.– Ministerul de Externe
Art.41.– Ministerul de Externe are ca atribufliuni conducerea politicii externe øi

întreflinerea relafliilor flærii cu statele stræine; încheierea, interpretarea øi executarea
tratatelor øi convenfliunilor internaflionale; reprezentarea politicii comerciale în stræinæ-
tate, în unire cu Ministerul de Industrie øi Comerfl; numirea reprezentanflilor flærii în
stræinætate; întreflinerea relafliilor cu agenflii diplomatici ai flærilor stræine, acreditafli
pe lângæ Rege.

Are în grija sa întocmirea actelor de stare civilæ øi de notariat în stræinætate, pentru
supuøii români, prin agenflii diplomatici øi consulari.

Prin intermediul sæu se executæ sentinflele civile øi comerciale în flaræ øi stræinætate.
Tot în sarcina sa cade aplicarea legii recrutærii pentru cetæflenii români aflafli în
stræinætate, ca øi cererile de extrædare.

Ministerul de Externe fline registrele generale øi particulare ale ordinelor naflionale
øi ale medaliei øi Crucii „Serviciului Credincios“ øi intervine pentru a se autoriza
portul decorafliilor stræine.

Art.42.– Ministerul de Externe are, pe lângæ serviciile øi direcfliile arætate la art.13,
urmætoarele direcfliuni.

1. Direcflia politicæ.
2. Direcflia consularæ.
Art.43.– Direcflia politicæ se compune din:
a) Serviciul pentru Occident, alcætuit din:

Secflia I, însærcinatæ cu afacerile privitoare la:
America de Nord øi Sud;
Anglia (Imperiul Britanic);
Coloniile øi mandatele acestor flæri.

Secflia II, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
Franfla;
Belgia;
Italia;
Vaticanul;
Spania;
Portugalia;
Coloniile øi mandatele acestor flæri.
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Secflia III, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
Germania;
Elveflia;
Olanda;
fiærile Scandinave;
Coloniile acestor flæri.

Secflia IV, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
Societatea Nafliunilor;
Minoritæfli;
Executarea tratatelor;
b) Serviciul pentru Orient, compus din:

Secflia V, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
Mica Înflelegere;
Austria;
Ungaria.

Secflia VI, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
Polonia;
fiærile Baltice;
Finlanda;
Rusia.

Secflia VII, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
Bulgaria;
Albania;
Turcia;
Grecia;
Egiptul.

Secflia VIII, însærcinatæ cu afacerile referitoare la:
Dunære;
Comisiunile dunærene;
Regimul apelor internaflionale.
Fiecare din aceste douæ servicii vor fi conduse de cætre un ministru plenipotenfliar;
c) Serviciul economic.
Art.44.– Direcfliunea consularæ are urmætoarele atribufliuni: rezolvarea chestiunilor

consulare øi a afacerilor care privesc interesele românilor în stræinætate, atât referitoare
la chestiunile de stare civilæ, cât øi la orice alte chestiuni. 

Art.45.– Direcflia consularæ are urmætoarele servicii:
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a) Serviciul afacerilor consular;
b)      „           contenciosului, ale cærei atribufliuni sunt rezolvarea tuturor afacerilor,

având caracter juridic, nepolitic, care privesc interesele stræinilor în România, atât
referitoare la chestiunile de stare civilæ, cât øi la orice alte chestiuni.

Art.46.– Pe lângæ Secretariatul general funcflioneazæ, în afaræ de serviciile prevæzute
la art.16 din lege, Serviciul protocolului øi cancelaria ordinelor.

În atribufliunile acestui serviciu e dat ceremonialul Ministerului Afacerilor Stræine,
precum øi flinerea registrelor generale øi particulare ale ordinelor naflionale øi ale Crucii
øi medaliei „Serviciului Credincios“.

Tot prin acest serviciu se acordæ autorizafliuni de port de decoraflii stræine øi se
acordæ stræinilor decoraflii româneøti.

De acest serviciu depinde biroul translatorilor.
Art.47.– Pe lângæ Secretariatul general funcflioneazæ Consiliul superior diplomatic,

având ca atribuflie examinarea, la cererea ministrului øi împreunæ cu dânsul, a
chestiunilor externe de cæpetenie.

Acest Consiliu este compus dintr°un preøedinte øi 3–4 membri.
Art.48.– Asemenea va funcfliona pe lângæ Secretariatul general un Consiliu juridic,

compus dintr°un consilier juridic al Ministerului de Externe øi din 3 pânæ la 5
jurisconsulfli, ca membri. Acest consiliu va referi asupra aspectelor juridice ale
chestiunilor de care Ministerul de Externe va fi chemat a se ocupa; va apæra, pe baza
unei delegafliuni speciale, interesele statului în fafla instanflelor judecætoreøti sau în
fafla organelor internaflionale din flaræ sau stræinætate; va studia problemele de drept
internaflional, în special cele de care sunt chemate a se ocupa Societatea Nafliunilor
øi Curtea Permanentæ de Arbitraj din Haga; va îngriji colectarea publicafliilor juridice
de orice fel din flaræ sau stræinætate, care intereseazæ statul.
…….....……………………………………………………………………………… 

Aceastæ lege s°a votat de Senat, în øedinfla de la 26 iulie, anul 1929, øi s°a adoptat
cu majoritate de una sutæ patruzeci øi trei voturi, contra trei.

Preøedinte Secretar, Titus Staicu
Traian Bratu

(L.S.S.)

Aceastæ lege s°a votat de Adunarea Deputaflilor, în øedinfla de la 28 iulie, anul
1929, øi s°a adoptat cu unanimitate de una sutæ øaptezeci øi douæ voturi.

Preøedinte Secretar, Ilie Rædulescu
C. Angelescu

(L.S.A.D.)
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Promulgæm aceastæ lege øi ordonæm ca ea sæ fie învestitæ cu sigiliul Statului øi
publicatæ în Monitorul Oficial.

Dat în Bucureøti, la 29 iulie 1929

În numele Maiestæflii Sale Regelui MIHAI I:
NICOLAE

Principe al României
MIRON

Patriarhul României
GHEORGHE BUZDUGAN

(L.S.St)

Preøedintele Consiliului de Miniøtri, Ministrul Justifliei,
Iuliu Maniu Gr.N. Iunian

Nr.2 710

(Monitorul Oficial, nr.169 din 2 august 1929, pp.6 114, 6 116–6 118, 6 133)
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27

DEZBATEREA, ÎN SENAT, A PROIECTULUI DE LEGE 
PENTRU INTERPRETAREA ART.39 DIN LEGEA DE REORGANIZARE A

MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE DIN 19 IULIE 1921

Øedinfla de vineri, 19 decembrie 1930

Sub preøedinflia dlui profesor Traian Bratu, preøedinte al Senatului.
D. profesor Traian Bratu, preøedinte.
Dlor senatori, intræm în ordinea zilei. Discufliunea generalæ asupra proiectului de

lege pentru interpretarea art.39 din legea pentru reorganizarea Ministerului
Afacerilor Stræine din 18 iulie 1921.

D. raportor nefiind prezent, dl senator D. Iorgovici are cuvântul.
D. D. Iorgovici, în locul dlui raportor A. Varlam, citeøte urmætorul raport øi proiect

de lege:

Domnilor senatori,
Proiectul de lege pentru interpretarea art.39 din legea pentru reorganizarea

Ministerului Afacerilor Stræine din 18 iulie 1921, adus în deliberarea Senatului cu
Mesajul regal nr.4 091, de la 16 decembrie, anul 1930, secfliunile d°voastre, luându°l
în cercetare, l°au admis toate, numind delegafli:

Secfliunea I pe d. Em. Juvara;
„ II pe d. M. Øeinescu;
„ III pe d. A. Varlam;
„ IV pe d. D. Iorgovici;
„ V pe d. D. Gociu;
„ VI pe d. R. Agliceriu, øi
„ VII pe d. V. Dincescu°Bolintin, care, întrunindu°se în ziua de 18 de-

cembrie, anul 1930, sub preøedinflia dlui senator D. Iorgovici, luând parte la øedinflæ
raportorul comisiunii a II°a, care a fost convocat, øi, luând din nou în cercetare
sus°arætatul proiect de lege, precum øi raportul comisiunii respective, l°au adoptat
pe considerentele arætate în expunerea de motive.

Raportor, A. Varlam
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Expunere de motive
Simflindu°se nevoia de a læmuri înflelesul art.39 din legea de reorganizare a

Ministerului Afacerilor Stræine (18 iulie 1921), am onoare a væ ruga sæ binevoifli a
aproba alæturatul proiect de lege interpretativæ.

Preøedintele Consiliului,
ministru al Afacerilor Stræine

G.G. Mironescu

Lege
pentru interpretarea art.39 din legea pentru reorganizarea 

Ministerului Afacerilor Stræine din 18 iulie 1921

Art. unic.– Prin cuvintele: ...„øefii misiunilor diplomatice care pot fi recrutafli øi
în afaræ de personalul ministerului“... din art.39 al legii pentru reorganizarea
Ministerului Afacerilor Stræine, se înflelege cæ se poate încredinfla temporar
conducerea unor misiuni diplomatice la persoane din afaræ de carieræ øi care, la
terminarea misiunii ce li s°a încredinflat temporar, înceteazæ de a mai face parte din
personalul diplomatic.

Preøedintele Consiliului,
ministru al Afacerilor Stræine

G.G. Mironescu

Aviz nr.179 al Consiliului legislativ
(Øedinfla de la 8 decembrie 1930)

Sub preøedinflia dlui I. Ionescu°Dolj.
Prezenfli fiind:
Consilieri permanenfli dnii: George D. Nedelcu, C.D. Anghel, Cezar Vârgolici øi

D. Ispasiu.
Raportor al lucrærii d. I. Ionescu°Dolj øi referent d. Gr. fiæranu.
La ordinea zilei fiind proiectul de lege pentru interpretarea art.39 din legea pentru

reorganizarea Ministerului Afacerilor Stræine (18 iulie 1921) înaintat Consiliului de
Ministerul Afacerilor Stræine cu adresa nr.73 145 din 25 noiembrie 1930 øi înregistratæ
la acest Consiliu sub nr.999 din 27 noiembrie 1930,
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Consiliul,
Luând în examinare proiectul de lege, întocmit de Ministerul Afacerilor Stræine,

pentru interpretarea art.39 din legea pentru reorganizarea Ministerului Afacerilor
Stræine.

Væzând textul proiectului øi expunerea de motive ce°l însofleøte;
Væzând cæ prin art.39 din legea de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine

se permite ca øefii misiunilor diplomatice sæ poatæ fi întrebuinflafli øi dintre persoane
din afaræ de cadrele personalului ministerului, cu scutirea condifliunilor de vârstæ øi
de titlu;

Væzând cæ proiectul, prin textul interpretativ propus, tinde a stabili cæ sensul
dispozifliunii art.39 ar fi fost, de la început, acela cæ persoanele din afaræ, cærora li
s°ar încredinfla conducerea unor misiuni diplomatice, la terminarea misiunii ce li s°a
încredinflat, înceteazæ de a mai face parte din personalul diplomatic;

În vedere cæ expunerea de motive a proiectului nu aratæ care este natura dificultæflilor
ivite øi nici nu indicæ izvoarele sau documentele din care ar rezulta cæ sensul art.39
ar fi cel stabilit de proiect, iar nu acel care rezultæ din litera lui, Consiliul a cæutat
sæ læmureascæ aceastæ îndoialæ, cercetând expunerea de motive a legii care a introdus
art.39;

În acest scop, din examinarea legilor care pânæ azi au fost votate pentru organizarea
Ministerului Afacerilor Stræine, Consiliul a constatat cæ art.39 (fost 41) nu a figurat
în legea din 1873 øi nici în cea suplimentaræ din 1879 øi cæ el a apærut pentru prima
oaræ în proiectul guvernului pentru organizarea Ministerului de Externe depus în
sesiunea 1892–1893 (vezi Monitorul Oficial, Dezbaterile Senatului pe anul
1892–1893, pag.500), care a devenit apoi legea din 1894.

În expunerea de motive a acestei legi, semnatæ de Alex. Lahovary, se gæsesc —
referitor la art.41 — urmætoarele cuvinte:

„Art.41.– ... se justificæ în acelaøi mod ca øi art.40; iar sub art.40 se gæsesc
urmætoarele: ...ea se aplicæ prin motive politice sau de încredere personalæ ce trebuie
sæ prezideze la numirea în aceste funcfliuni. Ea nu derogæ în nimic de la regulile
stabilite pentru numirea în celelalte funcfliuni, deoarece titularii ziselor posturi nu
dobândesc nici un drept la înaintare“.

Din aceste cuvinte se vede în mod suficient cæ, în adevær, persoanele din afaræ
de cadrele ministerului, cærora li s°ar încredinfla o misiune diplomaticæ, nu intræ în
cadrele personalului diplomatic decât cu titlul provizoriu øi cæ, la terminarea misiunii
ce li s°a încredinflat, înceteazæ de a mai face parte din corpul diplomatic; ei neputând
fi rechemafli spre a fi întrebuinflafli în serviciul ministerului.
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În afaræ de aceasta, o altæ considerafliune care vine în favoarea interpretærii datæ
de proiect, e aceea cæ øi în art.44 al decretului belgian din 15 iulie 1920, referitor la
aceeaøi chestiune, se gæseøte urmætoarea dispozifliune.

„Art.44.– Când în cazuri speciale, persoane care nu aparflin corpului diplomatic,
vor fi desemnate ca ambasadori sau trimiøi extraordinari, ori însærcinate, în orice
altæ calitate, cu o misiune specialæ în stræinætate, deciziile individuale de numire
vor determina gradul acestor persoane, care vor ræmâne însæ în afaræ de corpul
diplomatic. Aceleaøi decizii vor stabili drepturile lor ulterioare de a purta titlul øi
costumul inerente acestui grad.“

Væzând cæ astfel fiind, interpretarea datæ de proiect e în spiritul textului art.39 øi,
în atari condifliuni, nici o obiecfliune principalæ nu se poate face;

Cæ, însæ, pentru a fi complet, proiectul trebuie sæ conflinæ øi o dispozifliune referitoare
la clarificarea dificultæflilor ivite, øi deci a numirilor fæcute de la 1894 øi pânæ azi.

Principiile de drept cer ca o lege interpretativæ sæ conflinæ douæ idei:
a) prima: acea prin care se restabileøte sensul textului legii vechi øi
b) a doua: acea care aduce lichidarea juridicæ a trecutului, adicæ a actelor îndeplinite

anterior legii interpretative în baza textului vechi øi care toate conflin germenul
discufliilor sau dificultæflilor care au provocat facerea legii interpretative.

Færæ un astfel de aliniat, toate numirile fæcute anterior legii ar ræmâne nelæmurite
øi supuse discufliunii.

În consecinflæ, Consiliul crede cæ dispozifliunea care trebuie introdusæ ar urma sæ
aibæ redacfliunea urmætoare:

„Însærcinærile date sau numirile fæcute anterior legii de faflæ, în baza art.39, nu
pot conferi titularilor drepturi care ar depæøi sensul textului art.39 mai sus stabilit“.

În afaræ de toate acestea, proiectul læmurind pozifliunea acestor înalfli demnitari,
se impune completarea lacunei care existæ în lege cu privire la raporturile viitoare
pe care foøtii øefi de misiune le mai pæstreazæ cu corpul în mijlocul cæruia au lucrat.
Aceastæ clarificare se impune mai ales pentru acei care au lucrat mai mulfli ani în
corp øi dintre care unii — sub acest provizorat legal — au fæcut aproape carieræ.

Pot ei sæ mai poarte titlul øi costumul, dupæ încetarea misiunii?
Legea tace øi aceasta e o lacunæ care trebuie neapærat completatæ, atât pentru trecut

cât øi pentru viitor.
Dispozifliunea din decretul belgian, referitoare la aceastæ chestiune øi citatæ mai

sus, pare foarte înfleleaptæ øi Consiliul crede ca o dispozifliune similaræ sæ fie introdusæ
øi în legea noastræ.

În cazul când øi aceastæ propunere este admisæ, ea ar trebui sæ formeze textul unui
art.II al proiectului øi Consiliul crede cæ acest text ar trebui sæ fie astfel formulat:
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„Ministrul Afacerilor Stræine, apreciind serviciile aduse øi durata misiunii, va
putea propune pentru øefii de misiuni sau trimiøi extraordinari, la încetarea misiunii
lor, sæ li se acorde, prin decret regal, dreptul de a purta titlul øi costumul inerent
gradului“.

Cum însæ aceastæ ultimæ dispozifliune nu mai are caracter interpretativ øi este o
dispozifliune nouæ care s°ar introduce în lege, urmeazæ cæ proiectul va avea un dublu
caracter interpretativ pentru prima parte øi de lege ordinaræ pentru aceastæ din urmæ
dispozifliune. În consecinflæ øi titlul proiectului urmeazæ a fi modificat astfel:

„Proiect de lege pentru interpretarea art.39 øi adæogirea unui nou aliniat la acelaøi
articol din legea de organizare a Ministerului de Externe“.

Cu aceste observafliuni øi propuneri, Consiliul dispune restituirea proiectului spre
a fi supus dezbaterilor Corpurilor legiuitoare.

Preøedinte, I. Ionescu°Dolj
Consilieri permanenfli: C.D. Anghel, Cezar Vârgolici, D. Ispasiu
Referent titular, Gr. fiæranu

Opiniune separatæ
Subsemnatul George D. Nedelcu, consilier permanent, difer de pærerea majoritæflii.
Proiectul de lege nu poate fi prezentat Corpurilor legiuitoare sub forma în care

este întocmit.
Forma interpretativæ datæ proiectului de lege tinde la înlæturarea, cu efect retroactiv,

a înflelesului în care a fost aplicat pânæ acum art.39 din legea organizærii
Ministerului Afacerilor Stræine.

Dacæ înflelesul în care a fost aplicat acest articol este altul decât acel al spiritului
legiuitorului din 1894, singura cale de urmat este sæ dea de acum înainte textului de
lege adeværata lui interpretare.

O interpretare pe cale legislativæ nu poate interveni decât atunci când asupra unui
text de lege s°au ivit înaintea instanflelor judecætoreøti dificultæfli de interpretare. Or,
în expunerea de motive ce însofleøte proiectul de lege nu se aratæ cæ art.39 citat ar fi
suferit controlul justifliei.

Altfel, oricând, pentru diferite motive, pot interveni legi interpretative care, fæcând
corp cu cele interpretate, îøi vor avea efectul din ziua punerii în aplicare a legilor ce
interpretæ.

Consilier permanent, George D. Nedelcu

D. profesor Traian Bratu, preøedinte. Discufliunea generalæ este deschisæ.
D. senator Argetoianu are cuvântul.
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D. C. Argetoianu. Dle preøedinte, dlor senatori, aø voi sæ fac, cu prilejul acestei
legi, numai o propunere de modificare în ceea ce priveøte titlul ei. Legea în sine este
o lege cu caracter personal øi cred cæ o discufliune în asemenea materie este cel puflin
de prisos în Corpurile legiuitoare. Însæ, în titulatura legii citesc: „Lege pentru
interpretarea art.39 din legea...“.

Cred cæ nu este nimerit titlul acesta.
Legea este în realitate o completare, sau o modificare a legii din 1921. Færæ a mai

vorbi cæ este cam ciudat sæ se vinæ cu o lege interpretativæ dupæ 9 ani. Legea este
din 1921 øi din 1921 pânæ în 1930, în aplicarea ei, ea n°a prezentat nici o greutate
øi deodatæ, dupæ nouæ ani, se simte trebuinflæ unui text interpretativ. Dar dacæ citim
acest text, vedem cæ nu este nimic de interpretat. El este o claritate perfectæ øi spune:

„Øefii misiunilor diplomatice pot fi recrutafli øi în afaræ de personalul Ministe-
rului...“.

Nu este aci nici o interpretare de dat.
Onoratul guvern vine acum øi completeazæ acest text printr°un adaos. Ræmâne

intact textul vechi al articolului 39, pe baza cæruia se poate încredinfla conducerea
misiunilor diplomatice øi la persoane din afaræ de carieræ, dar se mai adaogæ cæ la
terminarea misiunii ce li s°au încredinflat, aceste persoane înceteazæ de a mai face
parte din corpul diplomatic.

Nu poate fi vorba aci de interpretare, ci de o completare sau modificare a articolului
39. Cu alte cuvinte, se creeazæ douæ categorii de reprezentanfli ai flærii în stræinætate:
unii cu un caracter mai complet, acei care fac parte din cariera diplomaticæ øi alflii
cu caracter temporar.

Dacæ este bine sau ræu, aceasta e o chestiune de discutat, care nu intereseazæ aici.
Nu intereseazæ acest punct de vedere, fiindcæ, repet, legea are un caracter personal.
Øtiu cæ e fæcutæ ca sæ se poatæ scoate din personalul ministerului câteva persoane,
sub pretext de economii în bugetul departamentului Afacerilor Stræine.

Însæ, atunci de ce n°avefli curajul sæ spunefli curat cæ venifli cu o lege de modificare
a legii Ministerului Afacerilor Stræine din 1921? Onoratul guvern a avut curajul în
timp de 2 ani, în atâtea chestiuni esenfliale, privitoare la interesele cele mai mari ale
flærii, sæ vinæ cu adeværate legiferæri revoluflionare. De ce n°ar avea curajul sæ vinæ
cu un text de lege modificator al legii Afacerilor Stræine, fie øi într°o chestiune de
ordin personal? Sau oare sæ fie aceasta întrucâtva o oglindæ a timpurilor noastre? Sæ
ne fie mai teamæ sæ înfruntæm pe faflæ, douæ, trei persoane, decât interesele generale
øi permanente ale statului? Eu aø ruga onoratul guvern sæ flie seamæ de observafliunile
mele øi sæ schimbe titulatura acestui proiect, sæ nu zicæ: „lege pentru interpretarea
art.39 din legea Ministerului Afacerilor Stræine“, ci sæ spunæ: „lege pentru modificarea
art.39 din legea Ministerului Afacerilor Stræine“.
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Atât aveam de spus, eu însumi, înaintea Senatului.
D. profesor Traian Bratu, preøedinte. D. ministru al Industriei øi Comerflului

are cuvântul.
D. Mihail Manoilescu, ministrul Industriei øi Comerflului. Dlor senatori,

propunerea pe care o face d. senator Argetoianu ar fi în aparenflæ inofensivæ, însæ în
realitate eu, færæ sæ fiu jurist, øtiu acest lucru øi d°voastre îl øtifli mai bine decât mine,
acei care suntefli de specialitate, cæ este o mare deosebire între o lege interpretativæ
øi una ordinaræ. Legea interpretativæ are în ea însæøi putere retroactivæ. Ea tranøeazæ
o discufliune sau un litigiu asupra unor drepturi næscute sub puterea legii înainte de
interpretare.

Tocmai prin acest fapt, legea interpretativæ are un câmp de activitate cu mult mai
restrâns, pe când câmpul de acfliune al unei legi ordinare este nelimitat. Legea ordinaræ
poate modifica orice, cu condiflia sæ nu se atingæ de Constitufliune. O lege interpretativæ
nu poate sæ se depærteze nici un moment de înflelesul adeværat al legii ordinare. Ea
aduce numai o preciziune în cadrul nofliunilor øi dispozifliunilor deja stabilite de legea
ordinaræ, în schimb, legea interpretativæ are avantajul cæ preciziunea pe care o dæ o
face aplicabilæ øi la cazurile existente, din care s°ar putea scoate consecinfle de drept,
pe baza unei alte interpretæri, decât aceea justæ pe care o dæ Parlamentul flærii...

D. C. Argetoianu. Suntem de acord aci...
D. Mihail Manoilescu, ministrul Industriei øi Comerflului. Prin urmare, legea

interpretativæ este øi mai mult øi mai puflin. Este mai puflin, pentru cæ nu poate modifica
sfera acfliunii legii de bazæ, este øi mai mult, fiindcæ tranøeazæ situafliunile de fapt øi
de drept create pe baza legii de bazæ. Ca atare, dacæ am accepta propunerea dlui
Argetoianu, ar însemna sæ schimbæm sensul acestui articol unic, ceea ce guvernul
nu ar putea sæ agreeze. De altfel, d. Argetoianu se declaræ de acord cu interpretarea
care se dæ...

D. C. Argetoianu. Cu modificarea...
D. Mihail Manoilescu, ministrul Industriei øi Comerflului. Eu cred cæ

interpretarea se sufline prin ea însæøi, fiindcæ ce adaugæ nou? Eu mæ ridic împotriva
afirmafliei dlui Argetoianu cæ s°ar adæuga ceva nou prin aceastæ interpretare.
Dimpotrivæ, se trage o consecinflæ fireascæ din normele de recrutare stabilite prin vechea
lege, pentru øefii de misiune, care nu fac parte din corpul diplomatic permanent: „Øefii
misiunilor diplomatice, care pot fi recrutafli øi în afaræ de personalul ministerului“.

D. C. Argetoianu. Îmi dafli voie, o micæ întrerupere. Ar fi exact, raflionamentul
d°voastræ, dacæ textul vechi ar confline cuvântul „temporar“ sau „vremelnic“; cu alte
cuvinte, dacæ textul vechi ar fi astfel:

„Øefii misiunilor diplomatice, care pot fi recrutafli temporar — sau vremelnic —
în afaræ de“ etc., etc. Dar tocmai aceasta textul vechi nu o spune.
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Cu alte cuvinte, textul vechi asimileazæ complet pe øefii de misiuni, aleøi în afaræ
de corpul diplomatic, cu øefii de misiuni, numifli dintre membri corpului diplomatic.
Acesta este textul øi spiritul legii vechi. D°voastræ venifli øi schimbafli. Este de discutat.
Poate cæ propunerea d°voastræ sæ fie bunæ. Persoanele alese, în afaræ de carieræ ca
øefi de misiune sæ fie numite vremelnic, în legæturæ cu anumite circumstanfle. Îndatæ
ce misiunea acestor persoane ar fi terminatæ, ele sæ nu mai facæ parte din cadrul
personalului Ministerului de Externe. Ca fond, nu mæ opun øi, prin urmare, mæ declar
de acord cu d°voastræ, asupra fondului, dar cu o condifliune: sæ recunoaøtefli cæ venifli
cu o modificare a regimului actual.

Pentru cæ, vedefli, chiar dv., færæ sæ vrefli, afli întærit argumentul meu. Cuvântul
„interpretare implicæ retroactivitatea“.

D. Mihail Manoilescu, ministrul Industriei øi Comerflului. Deloc, am spus°o
cu sinceritate...

D. C. Argetoianu. Dle ministru, dafli°mi voie...
D. Mihail Manoilescu, ministru Industriei øi Comerflului. Eu n°am vrut sæ mæ

feresc...
D. C. Argetoianu. Ar trebui sæ înceteze o datæ cu legile retroactive, care sæ anuleze,

tot retroactiv, convenflii, contracte øi situaflii câøtigate. Este regretabil. (Întreruperi).
Eu ræmân la propunerea mea. Dv. n°avefli decât sæ nu o primifli. Senatul va aprecia.

Eu ræmân la propunerea mea.
D. Mihail Manoilescu, ministrul Industriei øi Comerflului. Stafli alæturi de fostul

prim°preøedinte al Curflii de Casaflie øi nu cred cæ este exactæ teoria, pe care o facefli
dv., dupæ care legile interpretative nu sunt admisibile în principiu.

D. Oscar Niculescu. Ori de câte ori o lege, care trebuie interpretatæ, dæ naøtere
la dificultæfli, se face o lege interpretativæ care lege interpretativæ are caracter retroactiv.

D. Mihail Manoilescu, ministrul Industriei øi Comerflului. Exact. Dv. nu facefli
decât sæ confirmafli ce am spus eu.

D. C. Argetoianu. Nu...
D. Mihail Manoilescu, ministrul Industriei øi Comerflului. Dacæ are un caracter

retroactiv, aceasta este numai o problemæ de apreciere øi aceastæ problemæ de apreciere
ræmâne deschisæ înaintea d°voastre: dacæ legea are, într°adevær, un caracter retroactiv.

Dacæ legea, prin conflinutul ei, nu prin titlul ei, n°ar fi interpretativæ, dacæ legea
ar introduce un lucru nou, care nu cadreazæ cu litera øi spiritul legii de bazæ, d°voastre
afli fi cei care, în suveranæ apreciere, afli putea refuza aceastæ lege.

Dar, una din douæ: sau sæ°i refuzafli caracterul interpretativ, pentru cæ nu se deduce
legea de astæzi din legea de bazæ, sau sæ°i dafli caracter interpretativ,  dar sæ°i restrângefli
interpretarea, aducând°o exact în sfera nofliunii definite prin legea de bazæ.
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Prin urmare, departe de a prelungi aceastæ discuflie teoreticæ, aø vrea, însæ, ca
convingerea d°voastræ sæ fie aceea cæ aceastæ lege nu se depærteazæ întru nimic de
textul iniflial al legii de bazæ...

D. C. Argetoianu. Dar, e în ritmul vechi.
D. Mihail Manoilescu, ministrul Industriei øi Comerflului. Øi, mai mult, cæ

aceastæ lege este conceputæ într°un spirit logic øi drept.
În adevær, dlor senatori, ce statueazæ aceastæ lege?  Statueazæ un principiu foarte

simplu: cæ existæ douæ feluri de øefi de misiune. Existæ øefi de misiune, care sunt
diplomafli de carieræ. Acei øefi de misiune, care sunt diplomafli de carieræ, øi°au con-
sacrat întreaga lor viaflæ øi întreaga lor activitate carierei diplomatice. Ca atare, urmeazæ
sæ se bucure, pânæ la data când pæræsesc cadrele corpului diplomatic, pânæ când trec
la pensie, de aceleaøi privilegii de stabilitate øi de aceleaøi drepturi pe care le au tofli
funcflionarii statului.

Existæ, în afaræ de aceøti diplomafli de carieræ, persoane foarte distinse, la care se
face apel pentru misiuni temporare. Aceste misiuni pot sæ fie øi de mai lungæ duratæ,
dar când se ajunge sæ se dea cuiva calitatea de øef de misiune, (întreruperi), se
presupune cæ persoana care primeøte aceastæ demnitate are deja la spatele sæu o carieræ
mai lungæ øi nu øi°a închis activitatea sa în cadrul strict al carierei diplomatice.

Prin urmare, atâta vreme cât funcflioneazæ ca øefi de misiune, nu°øi pot crea prin
aceasta drepturile celorlalfli, în legæturæ cu pensionarea øi întregul statut al corpului
diplomatic øi al demnitarilor statului în genere. Ar fi sæ încærcæm în mod inutil cu o
nouæ serie de ipoteci bugetul statului, dacæ din aceste misiuni temporare am face
izvoare de drept, care nu se justificæ nici prin drept, nici prin dreptate. (Aprobæri pe
bæncile majoritæflii).

D. C. Argetoianu. Suntefli inginer, dar pledafli bine. Avefli dreptate. dar interpretafli
legea.

D. Mihail Manoilescu, ministrul Industriei øi Comerflului. Corpul diplomatic
se gæseøte øi astæzi într°o situaflie de gelozie, faflæ de ceea ce diplomaflii noøtri numesc
cu un cuvânt devenit aproape familiar „outsider“, care, fiindcæ intræ direct øefi de
misiune, sunt deja pentru corpul diplomatic de carieræ o împiedicare a liberei ascensiuni
la care fiecare are dreptul, potrivit meritelor sale. Dacæ la aceastæ împiedicare se mai
adaugæ øi pe aceea, cæ o datæ numit cineva øef de misiune, i s°ar mai crea numai prin
acest fapt dreptul de stabilitate cu tot cortegiul de avantaje, pe care numai cei de carieræ
le au, ar fi sæ încærcæm cu sarcini inutile bugetul statului.

D. C. Argetoianu. Suntem perfect de acord. Modificafli legea, nu o interpretafli!
D. Mihail Manoilescu, ministrul Industriei øi Comerflului. Cine primeøte onoarea

de øef de misiune trebuie sæ se declare de la început de înfleles cu caracterul temporar
al misiunii sale øi sæ nu înfleleagæ sæ tragæ asupra statului în viitor o poliflæ, la care
nu are dreptul. 
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Aceasta este în fond chestiunea, pe care a ridicat°o d. Argetoianu. Øi cred cæ
interpretarea care i se dæ nu este nici în afaræ de textul vechi al legii øi nici în afaræ
de interesele bine înflelese ale statului (Aplauze pe bæncile majoritæflii).

D. profesor Traian Bratu, preøedinte. D. senator Victor Antonescu are cuvântul.
D. V. Dincescu°Bolintin. Dle preøedinte, cer øi eu cuvântul dupæ d. Victor

Antonescu.
D. Victor Antonescu. Dle preøedinte, dlor senatori, nu am sæ iau prea mult din

timpul Senatului, deoarece, în fond, sunt de acord în ceea ce priveøte solufliunea de
dat chestiunii, pe care colegul nostru d. Argetoianu o ridicæ.

Incontestabil, cæ atunci când cineva, în mod temporar øi excepflional, este luat de
la ocupafliunile lui obiønuite øi dus într°un alt câmp de activitate, pentru ca în acel
moment, dupæ judecata ministrului, care conduce afacerile externe ale flærii, lui i se
cuvine sæ fie însærcinat cu o anume misiune gingaøe, acea persoanæ nu poate sæ fie,
fireøte, asimilat cu un diplomat de carieræ.

Ceva mai mult, cred, cæ persoanele care, în mod excepflional, ar fi onorate cu
asemenea misiuni, nici lor nu le°ar conveni aceastæ asimilare.

Credefli dvs., dlor, cæ un Iancu Lahovari — ca sæ numesc numai persoane care
nu mai sunt în viaflæ — øi un Mihail Kogælniceanu, Ion Ghica, Vasile Alecsandri,
Mihail Pherekyde…

D. Mihail Manoilescu, ministru Industriei øi Comerflului. …sau Petre Carp…
D. Victor Antonescu. ... sau Petre Carp, primind sæ reprezinte flara într°o misiune

diplomaticæ, la încetarea misiunii, ar fi acceptat sæ ræmânæ la dispozifliunea Ministerului
de Externe, ca funcflionarii de birou?

D. Garabet Aslan. Nici dv.
D. Victor Antonescu. Nici eu, evident; m°am simflit din contræ, foarte fericit cæ,

dupæ ce mi°am îndeplinit o sfântæ datorie cætre flaræ, în timpul ræzboiului øi a
Congresului de pace de la Paris, am putut sæ°mi reiau ocupafliunile mele.

Prin urmare, întrucât mæ priveøte pe mine, nu am nimic de spus øi nu am nici o
criticæ de fæcut, referitor la solufliunile, pe care acest proiect de lege le introduce; dar
sunt de acord cu critica colegului meu d. Argetoianu øi cu observafliunile fæcute de
fostul prim°preøedinte al Înaltei Curfli de Casaflie, unul dintre cei mai distinøi magistrafli
ai flærii, d. Oscar Niculescu, cæ ceea ce jigneøte în proiectul de lege nu este solufliunea
de fond adoptatæ, care este potrivitæ, care este bunæ, ci este procedura pe care credefli
cæ trebuie s°o întrebuinflafli. Fiindcæ, în loc sæ facefli o lege modificatoare, dvs. facefli
o lege interpretativæ, care are un efect retroactiv.

D. Romulus Georoceanu. Toate legile interpretative au un efect retroactiv.
D. Victor Antonescu. Da, sigur.
D. Mihail Manoilescu, ministrul Industriei øi Comerflului. Am spus°o cu

sinceritate. Nu m°am sfiit øi dv., dle Argetoianu, trebuie sæ fifli cel din urmæ om, care
sæ credefli cæ sinceritatea este o gafæ. (Ilaritate, aplauze).
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D. Argetoianu. O gafæ poate fi, câteodatæ, o sinceritate.
D. Victor Antonescu. Øi tocmai aci poartæ discufliunea între noi. Dacæ legii ce

se prezintæ nu i s°ar fi dat un caracter interpretativ, atunci ea nu øi°ar ajunge scopul
cuvenit, pentru cæ o „lege interpretativæ“ ridicæ în mod retroactiv drepturi câøtigate.
O lege modificativæ n°are acelaøi efect. Ea fixeazæ dreptul numai din ziua inovafliunii
ce introduce. Dar tocmai, fiindcæ efectele unei legi diferæ dupæ caracterul ce i se dæ,
de acea naøte discufliunea de azi dintre noi. Iatæ un exemplu, nu vroi sæ vorbesc de
mine, deøi amicul meu d. Aslan a amintit de persoana mea, dar aø putea sæ vorbesc
de un coleg mai distins, de d. Titulescu, care este temporar în corpul diplomatic. Este
evident, cæ d°sa nu ar primi sæ ræmânæ în corpul diplomatic, atunci când ar fi desærcinat
de misiunea ce o are.

Dar sunt alte cazuri, nu vreau sæ citez nume de oameni, care, luafli de la ocupafliile
lor, au ræmas ani de zile în afaræ de practica carierei lor obiønuitæ. Le luafli acestora
dreptul de a ræmâne mai departe în corpul diplomatic øi le aplicafli legea interpre-
tativæ? Poate sæ fie dintre aceøtia unii care sæ nu aibæ o carieræ, care sæ°i punæ la
adæpostul nevoilor materiale øi, dupæ ce 7–8 ani au stat în slujba flærii, sæ fie læsafli
la un moment dat la voia întâmplærii?

Vedefli unde legea dvs. interpretativæ are un caracter jignitor, care atinge drepturile
câøtigate.

Poate cunoaøtefli øi dvs., cæ sunt actualmente în corpul diplomatic unele persoane
care, færæ a avea ilustrafliunea, nici puterea de muncæ, nici autoritatea øi nici prestigiul
unui Titulescu, øi°au servit totuøi flara cu cinste øi modestie, øi cu folos. Drept este
cæ, færæ sæ fi fost prevenifli de ce°i aøteaptæ în momentul numirii lor. Ca øefi de misiune,
sæ se vadæ azi privafli, printr°o lege interpretativæ, de drepturile lor?

Ar trebui sæ se precizeze ce se înflelege prin misiune temporaræ øi când începe
cariera. Dupæ un numær de ani, ar trebui ca un øef de misiune sæ se asimileze cu cei
de carieræ.

D. C. Argetoianu. Este o lege cu caracter personal.
D. Victor Antonescu. Eu zic ca d. Argetoianu, cæ este o lege cu caracter personal,

pentru cæ nu cred sæ fie în intenfliunea dvs. anumite persoane pe care sæ le vizafli. Eu
nu merg pânæ a bænui intenfliunile guvernului, dar væ spun, cæ acesta este pericolul
întotdeauna; când se uzeazæ, când se abuzeazæ de legile interpretative.

Luafli bunæoaræ cazul din Franfla, al fraflilor Cambon1, care n°au fost miniøtri de
carieræ øi cu toate acestea øtifli cæ au fost diplomafli, care au ilustrat în timp de decenii
diplomaflia francezæ. Unul a murit puflin timp dupæ ce a pæræsit ambasada de la Londra,
iar al doilea, fostul ambasador la Berlin, a fost pânæ mai ieri în serviciu, în Consiliul
superior de la Versailles.
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Ce afli fi zis, dacæ ar fi venit acolo o astfel de lege interpretativæ, care ar fi autorizat
pe un ministru francez sæ aplice fraflilor Cambon, care au onorat în mod strælucit
locurile pe care le°au ocupat, un asemenea tratament, ca acela din aceastæ lege.

D. M. Manoilescu, ministrul Industriei øi Comerflului. Fostul ambasador la
Berlin a încetat a mai face parte din corpul diplomatic.

D. C. Argetoianu. Pentru limitæ de vârstæ.
D. Victor Antonescu. Da, da, dar ce afli zice dv. dacæ i s°ar fi aplicat lui un text

ca acesta?
De aceea, væ spun dle ministru cæ este regretabil, cæ venifli cu o lege interpretativæ,

care are un caracter retroactiv.
Prin urmare, dle ministru, nu suspectez intenfliunea nimænui — cel puflin eu perso-

nal —, dar sunt de acord cu prietenul meu d. Argetoianu, cæ n°ar trebui sæ væ atingefli
de drepturile câøtigate. Ori, caracterul interpretativ al legii atinge drepturile câøtigate.

D. V. Dincescu°Bolintin. Dle preøedinte, cer cuvântul.
Voci. Închiderea discufliei!
D. V. Dincescu°Bolintin. Am cerut cuvântul, dle preøedinte.
D. col. Marin Øeinescu. Trebuie sæ ne lumineze d. Dincescu. (Ilaritate.)
D. C. Argetoianu. Læsafli°l sæ vorbeascæ contra, pentru cæ are sæ voteze pentru.

(Ilaritate).
Se pune la vot închiderea discufliunii øi se aprobæ.
Fiind ora 18, Senatul, consultat, aprobæ prelungirea øedinflei.
Se pune la vot luarea în considerare a proiectului de lege øi se aprobæ.
Nefiind decât un singur articol se procedeazæ la votarea cu bile a proiectului de

lege.
D. profesor Traian Bratu, preøedinte. Dlor senatori, rezultatul votului este urmæ-

torul:
Votanfli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Majoritate regulamentaræ . . . . . . . . 62
Bile albe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Bile negre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Senatul a adoptat proiectul de lege.

(Dezbaterile Senatului, nr.14 din 16 ianuarie 1931, pp.270–277)
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28

DEZBATEREA, ÎN ADUNAREA DEPUTAfiILOR, A PROIECTULUI DE LEGE
PENTRU INTERPRETAREA ART.39 DIN LEGEA DE REORGANIZARE A

MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE DIN 19 IULIE 1921

Øedinfla de luni, 22 decembrie 1930

Sub preøedinflia dlui Øt. Cicio°Pop, preøedinte.
D. Øt. Cicio°Pop, preøedinte. Dlor deputafli, la ordinea zilei urmeazæ proiectul

de lege pentru interpretarea art.39 din legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor
Stræine, proiect votat de Senat.

D. raportor are cuvântul.
D. N.D. Germani, raportor, dæ citire urmætorului raport øi proiect de lege:

Domnilor deputafli,
Membrii Comisiunii de Afaceri Stræine, întrunindu°se în numærul cerut de

regulament, în ziua de 20 decembrie a.c., sub preøedinflia dlui vicepreøedinte Toncescu
Vasile, au luat în cercetare proiectul de lege pentru interpretarea art.39 din legea
pentru reorganizarea Ministerului Afacerilor Stræine din 18 iulie 1921, al cærui art.
unic este: Prin cuvintele... „Øefii misiunilor diplomatice care pot fi recrutafli øi în
afaræ de personalul Ministerului“... din art.39 al legii pentru reorganizarea
Ministerului Afacerilor Stræine, se înflelege cæ se poate încredinfla temporar conducerea
unor misiuni diplomatice la persoane din afaræ de carieræ øi care, la terminarea
misiunii ce li s°a încredinflat temporar, înceteazæ de a mai face parte din personalul
diplomatic.

Comisiunea, în urma discufliunilor ce au avut loc, având în vedere considerafliunile
arætate în expunerea de motive, a admis proiectul de lege, alegând pe dnii Moroianu
G., Cræciun Eugen øi Solomon E. Virgil dr., ca membri în delegafliunea Comisiunii
de Afaceri Stræine, pentru cercetarea amendamentelor, conform art.93 din
regulamentul interior al Adunærii, iar prin subsemnatul raportor, væ roagæ, dlor
deputafli, sæ binevoifli a°i da aprobarea d°voastre.

Raportor, N.D. Germani

Expunerea de motive, proiectul de lege øi avizul Consiliului legislativ.9)

Dupæ adoptarea luærii în considerare a proiectului de lege, se pune la vot cu bile
articolul unic.
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D. Øt. Cicio°Pop, preøedinte. Rezultatul votului:
Votanfli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Majoritatea regulamentaræ . . . . . . . 99
Bile albe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Bile negre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

(Dezbaterile Adunærii Deputaflilor, nr.26 din 17 ianuarie 1931, pp. 486–490)
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29

LEGE PENTRU INTERPRETAREA ART.39 
DIN LEGEA DE REORGANIZARE A 

MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE DIN 19 IULIE 1921

CAROL al II°lea,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Adunærile legiuitoare au votat øi adoptat, iar noi sancflionæm ce urmeazæ:

Lege
pentru interpretarea art.39 din legea pentru reorganizarea 

Ministerului Afacerilor Stræine din 18 iulie 1921

Art. unic. Prin cuvintele „øefii misiunilor diplomatice, care pot fi recrutafli øi în
afaræ de personalul ministerului“ din art.39 al legii pentru reorganizarea Ministerului
Afacerilor Stræine, se înflelege cæ se poate încredinfla temporar conducerea unor misiuni
diplomatice la persoane din afaræ de carieræ øi care, la terminarea misiunii ce li s°a
încredinflat temporar, înceteazæ de a mai face parte din personalul diplomatic.

Aceastæ lege s°a votat de Senat în øedinfla de la 19 decembrie anul 1930 øi s°a
adoptat cu majoritate de optzeci øi douæ voturi, contra douæ.

Preøedinte Secretar, N. Fortunescu
Traian Bratu

(L.S.S.)

Aceastæ lege s°a votat de Adunarea Deputaflilor în øedinfla de la 22 decembrie anul
1930 øi s°a adoptat cu majoritate de una sutæ douæsprezece voturi, contra unu.

Preøedinte Secretar, I. Manoliu
Øt. Cicio°Pop

(L.S.A.D.)
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Promulgæm aceastæ lege øi ordonæm ca ea sæ fie învestitæ cu sigiliul statului øi
publicatæ în Monitorul Oficial.

Dat în Bucureøti, la 21 ianuarie 1931

CAROL

Preøedintele Consiliului de Miniøtri øi Ministrul Justifliei
ministru de Externe Dr. Voicu Niflescu

G.G. Mironescu
(L.S.St.)

Nr.102

(Monitorul Oficial, nr.19 din 23 ianuarie 1931, p.722)

126



30

JURNAL AL CONSILIULUI DE MINIØTRI 
PRIN CARE SE STABILEØTE TITULATURA DE 

„MINISTERUL REGAL AL AFACERILOR STRÆINE“

Consiliul de Miniøtri, în øedinfla sa de la 25 februarie 1931,
Luând în considerafliune referatul10) cu nr.8 655 din 21 februarie 1931 al dlui

preøedinte al Consiliului de Miniøtri, ministru secretar de stat la departamentul
Afacerilor Stræine;

În baza art.205 din legea pentru organizarea ministerelor din 29 iulie 1929,
Hotæræøte:
Se rectificæ în textul acestei legi titulatura de „Ministerul de Externe“ în aceea

de: „Ministerul Regal al Afacerilor Stræine“; în limba francezæ: „Ministère Royal des
Affaires Etrangères de Roumanie“, pe care a avut°o mai înainte.

G.G. Mironescu, Ion Mihalache, Virgil Madgearu, N. Costæchescu, Dr. Voicu
Niflescu, general de divizie adjutant N. Condeescu, I. Ræducanu

Nr.176

(Monitorul Oficial, nr.57 din 10 martie 1931, p.2 172)
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31

DECRET PRIN CARE SE STABILEØTE 
ALCÆTUIREA DELEGAfiIEI ROMÂNIEI ÎN CADRUL 

COMISIEI INTERNAfiIONALE A DUNÆRII

CAROL al II°lea,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului preøedintelui Consiliului nostru de Miniøtri, ministru secretar

de stat la departamentul Afacerilor Stræine cu nr.79 559 din 1930,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Delegafliunea României în Comisiunea Internaflionalæ a Dunærii este

alcætuitæ din:
1. Un delegat titular, având gradul øi funcfliunile de ministru plenipotenfliar øi

provenind din cadrele Ministerului Afacerilor Stræine.
2. Un delegat°supleant (ajutor), asimilat în grad øi drepturi consulilor generali clasa

II øi recrutat din cadrele marinei militare.
Art.II. Acest personal poate fi completat, dupæ nevoile serviciului, cu alfli membri

desemnafli din cadrele Ministerului Afacerilor Stræine.
Art.III. Preøedintele Consiliului nostru de Miniøtri, ministru secretar de stat la

departamentul Afacerilor Stræine este însærcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureøti, la 13 martie 1931

CAROL
Preøedintele Consiliului de Miniøtri øi 

ministrul Afacerilor Stræine
G.G. Mironescu

Nr.684

(Monitorul Oficial, nr.62 din 16 martie 1931, p.2 322)

128



32

DECRET PRIN CARE SE INTERZICE MEMBRILOR CORPULUI DIPLOMATIC, 
AI CORPULUI CONSULAR, FUNCfiIONARILOR MINISTERULUI AFACERILOR

STRÆINE ORICE CÆSÆTORIE CU FEMEI DE ALTÆ NAfiIONALITATE 
DECÂT NAfiIONALITATEA ROMÂNÆ

Prin decretul regal nr.1 798 din 24 iulie 1936, se interzice membrilor corpului
diplomatic, ai corpului consular, funcflionarilor Ministerului Regal al Afacerilor Stræine,
asimilafli cu ei, precum øi tuturor funcflionarilor din Ministerul Regal al Afacerilor
Stræine, 

în general, orice cæsætorie cu femei de altæ naflionalitate decât naflionalitatea românæ.
Membrii membrilor corpului diplomatic, al corpului consular, funcflionarii din

Ministerul Regal al Afacerilor Stræine, asimilafli cu ei, precum øi, în general, orice
funcflionar al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, nu se va cæsætori cu o româncæ
pânæ ce nu posedæ în prealabil aprobarea Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.

Bucureøti, 24 iulie 1936

Nr.1 798

(Monitorul Oficial, nr.196 din 25 august 1936, p.7 152)
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33

DECRET PRIVIND ÎNFIINfiAREA 
PE LÂNGÆ MINISTERUL AFACERILOR STRÆINE 
A UNUI CONSILIU CONSULTATIV DIPLOMATIC

CAROL al II°lea,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul regal al

Afacerilor Stræine sub nr.69 360/936,
Am decretat øi decretæm:
Art.I — Se înfiinfleazæ pe lângæ Ministerul Regal al Afacerilor Stræine, pe ziua de

1 februarie 1937, un Consiliu consultativ diplomatic, compus dintr°un preøedinte øi
cel mult øase membri.11)

Art.II — Preøedintele øi membrii vor fi recrutafli dintre miniøtri plenipotenfliari cl.I
în activitate de serviciu sau în retragere, care n°au împlinit vârsta de 70 de ani.

Art.III — Afaræ de membrii prevæzufli la articolul 2, vor face parte din acest Consiliu
unul din directorii de serviciu ai Ministerului Regal al Afacerilor Stræine øi unul dintre
membrii Consiliului juridic, desemnafli de ministrul Afacerilor Stræine.

Art.IV — În afaræ de atribufliunile ce Ministerul Afacerilor Stræine îi poate da,
potrivit trebuinflelor, prin decizie ministerialæ, Consiliul consultativ diplomatic va
examina la cererea Ministerului Afacerilor Stræine øi împreunæ cu dânsul chestiunile
externe de cæpetenie; el va referi de asemenea ministrului Afacerilor Stræine øi asupra
tuturor chestiunilor ce îi vor fi supuse în acest scop.

Art.V — Membrii Consiliului consultativ diplomatic sunt numifli pe o perioadæ
de trei ani.

Art.VI — Ministrul nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine este
însærcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureøti, la 14 decembrie 1936

CAROL
Ministrul Afacerilor Stræine

Victor Antonescu

Nr.3 103

(A.M.A.E., Problema 82, vol.6, f.502)
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34

REGULAMENT PRIVITOR LA CHELTUIELILE DE DRUM 
ØI SALARIUL DE STRÆINÆTATE, CUVENITE FUNCfiIONARILOR

MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

CAROL al II°lea,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine nr.21 197 din 9 aprilie 1937;
Având în vedere avizul Consiliului legislativ nr.106 din 9 aprilie 1937;
Având în vedere jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.977 din 14 aprilie 1937,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Se aprobæ de noi regulamentul privitor la cheltuielile de drum øi salariul de

stræinætate cuvenite funcflionarilor Ministerului Afacerilor Stræine, prevæzut mai jos.
Art.II. Ministrul nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine este

însærcinat cu aducerea la îndeplinire a dispozifliunilor prezentului decret.

Dat în Bucureøti, la 14 aprilie 1937

CAROL
Ministrul Afacerilor Stræine

Victor Antonescu

Nr.1 915

(Monitorul Oficial, nr.88 din 15 aprilie 1937, p.3 894)

REGULAMENT
privitor la cheltuielile de drum øi salariul de stræinætate, 
cuvenite funcflionarilor Ministerului Afacerilor Stræine12)

Art.1.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine, când sunt numifli sau transferafli
în stræinætate, la o legafliune sau consulat, sau sunt rechemafli în administraflia centralæ
a ministerului, au dreptul la rambursarea integralæ a cheltuielilor efective de transport,
pentru ei, familia lor (soflie øi copii), mobilier øi bagaje, precum øi la o indemnitate
de întreflinere, pe timpul cælætoriei.
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Art.2.– Cheltuielile pentru transportul bagajelor mari se vor avansa, pe baza unei
cereri documentatæ, prezentatæ de cel în drept øi cu justificarea ulterioaræ obligatorie,
iar pentru biletele de tren, vagon de dormit øi vapor, dupæ tarifele în vigoare.

Art.3.– Indemnitatea de întreflinere se va calcula pe zile, numai pentru timpul cât
dureazæ cælætoria, færæ a se socoti eventualele opriri neimpuse de itinerar. Aceastæ
indemnitate va corespunde cheltuielilor reale de suportat de cætre cel numit sau
transferat.

Art.4.– Salariul personalului legafliunilor øi consulatelor se fixeazæ anual prin buget
øi se compune din: salariul neto al gradului øi un spor de stræinætate.

Titularii legafliunilor øi consulatelor vor primi cheltuieli de reprezentare, care vor
fi înglobate în sporul de stræinætate øi fixate prin buget, pentru fiecare legafliune sau
consulat.

Art.5.– Dreptul la salariul de stræinætate decurge din ziua când funcflionarul øi°a
luat efectiv serviciul în primire.

Øefii legafliunilor øi consulatelor sunt obligafli, pe a lor ræspundere, sæ comunice
ministerului data prezentærii la post, a lor sau a noilor numifli, la oficiile ce conduc.

De asemenea, când un membru al unei legafliuni sau consulat pleacæ de la post,
în virtutea unui concediu sau permisiune ori în interes de serviciu ordonat, øeful
oficiului sau înlocuitorul sæu sunt obligafli sæ anunfle imediat ministerul de acest lucru,
comunicând atât data plecærii, cât øi data înapoierii la serviciu.

Art.6.– Øefii de misiune, ca øi ceilalfli membri ai legafliunilor øi consulatelor, au
dreptul la salariul integral de stræinætate numai pe timp de o lunæ din concediul acordat.

În cazul când, în cursul unui an, concediul sau permisiunile vor trece de o lunæ,
ei nu vor primi pentru restul de concediu decât apuntamentele din administraflia
centralæ.

Concediul de o lunæ cu salariul integral de stræinætate se înflelege 30 zile libere,
exclusiv zilele de cælætorie.

Concediile se socotesc pe anul calendaristic, adicæ dreptul la concediul anual ia
sfârøit la 31 decembrie, neputând continua asupra anului urmætor.

Membrii legafliunilor øi consulatelor transoceanice vor avea dreptul, în cazul când
nu beneficiazæ de concediul legal în unul sau mai mulfli ani, sæ cumuleze aceste
concedii, cu salariul de stræinætate, pânæ la 60 zile.

Art.7.– În cazul când øeful unui oficiu diplomatic sau consular este chemat în interes
de serviciu la minister, pe primele 15 zile îøi pæstreazæ dreptul la salariul integral de
stræinætate, iar din ziua 16°a va primi salariul din administraflia centralæ, cum øi o
indemnitate de misie pe restul timpului cât prezenfla sa este necesaræ, în interesul
serviciului, la minister.

Deosebit, i se vor restitui cheltuielile efective de transport.
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Pentru deplasæri, în interes de serviciu, în interiorul flærii de reøedinflæ, se va plæti
numai cheltuielile de transport, færæ vreo altæ indemnitate.

Dacæ este însærcinat din ordinul ministerului cu o misiune specialæ, în alt stat decât
acela pe lângæ care este acreditat, el îøi pæstreazæ drepturile la salariul de stræinætate,
mai puflin treimea cheltuielilor de reprezentare, conform prezentului regulament øi
primeøte în plus cheltuielile efective de transport, færæ vreo altæ indemnitate.

Art.8.– Este strict interzis membrilor legafliunilor øi consulatelor de a pæræsi postul
færæ a fi primit în prealabil autorizarea ministerului.

Art.9.– Permisiunile, al cæror total depæøeøte 15 zile într°un an, se vor socoti în
luna de concediu plætit cu salariul integral.

Art.10.– Dacæ titularul unei legafliuni sau consulat obfline un concediu sau per-
misiune trecând de 15 zile, însærcinatul cu afaceri sau gerantul primeøte o treime din
cheltuielile de reprezentare.

Acest beneficiu de 15 zile în favoarea titularului se socoteøte o datæ pe an, chiar
dacæ concediul sau permisiunea se obflin în etape.

Dreptul însærcinatului cu afaceri sau gerantului curge din a 16°a zi a plecærii titula-
rului de la post øi înceteazæ în ziua înapoierii sale.

Art.11.– Dacæ postul diplomatic sau consular devine vacant prin decesul titularului,
dreptul însærcinatului cu afaceri sau gerantului la treimea cheltuielilor de reprezentare
curge din ziua decesului øi înceteazæ în ziua sosirii la post a noului titular.

Art.12.– Dacæ postul diplomatic sau consular devine vacant prin demisiunea sau
rechemarea titularului, dreptul însærcinatului cu afaceri sau gerantului curge din ziua
când fostul titular i°a predat serviciul øi înceteazæ în ziua sosirii la post a noului titular.

Art.13.– Când titularul unui oficiu diplomatic sau consular este însærcinat cu o
misiune, fie în flaræ, fie în stræinætate, dreptul însærcinatului cu afaceri sau gerantului
curge din ziua luærii în primire a postului.

Art.14.– Reflinerea treimei cheltuielilor de reprezentare ce se atribuie însærcinatului
cu afaceri sau gerantului se va face de Direcfliunea contabilitæflii ministerului, din suma
alocatæ titularului.

Art.15.– Când concediul titularului unei legafliuni sau consulat depæøeøte 30 zile
øi, deci, înceteazæ dreptul la salariul de stræinætate pe restul concediului, treimea
cheltuielilor de reprezentare cuvenite însærcinatului cu afaceri sau gerantului se va
ordonanfla de minister, independent de drepturile titularului.

De asemenea, în caz de lipsæ prin vreo însærcinare specialæ a titularului, aceastæ
treime se va ordonanfla în acelaøi mod.

Art.16.– La pæræsirea postului, øeful legafliunii sau consulatului este obligat sæ
încheie un proces°verbal în dublu exemplar, privitor la situafliunea casei, semnat øi
de însærcinatul cu afaceri sau gerant, din care un exemplar se va trimete ministerului.
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Acelaøi proces°verbal se va încheia øi la reluarea postului în primire.
Art.17.– Regulamentul de faflæ intræ în vigoare pe data publicærii lui.

Ministrul Afacerilor Stræine
Victor Antonescu

(Monitorul Oficial, nr.88 din 15 aprilie 1937, pp.3 894–3 895)
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35

REGULAMENT CONSULAR

CAROL al II°lea,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine sub nr.58 106 din 23 octombrie 1937,
Având în vedere avizul Consiliului legislativ nr.118 din 22 octombrie 1937,
Având în vedere jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.3 135 din 23 octombrie 1937,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Se aprobæ de noi Regulamentul consular aci anexat.
Art.II. Ministrul nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine este

însærcinat cu aducerea la îndeplinire a dispozifliunilor prezentului decret.

Dat în Sinaia, la 24 octombrie 1937

CAROL
Ministrul Afacerilor Stræine

Victor Antonescu

Nr.3 549

REGULAMENT CONSULAR

TITLUL I
Organizarea generalæ a consulatelor

CAPITOLUL I
Oficiile consulare øi raporturile dintre ele øi autoritæflile locale

Oficiile consulare
Art.1.– Conducerea afacerilor consulare române în diferite flæri stræine este

încredinflatæ consulatelor, care sunt de douæ feluri:
a) Consulatele de categoria I°a sau de carieræ;
b) Consulatele de categoria II°a sau onorifice.
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Circumscripfliile consulare øi raporturile dintre ele øi autoritæflile locale
Art.2.– Circumscripfliile, în cuprinsul cærora consulatele îøi exercitæ atribufliunile,

se fixeazæ prin decizie ministerialæ.
Art.3.– În capitalele flærilor unde existæ afaræ de legafliuni øi un consulat de carieræ,

afacerile consulare sunt de competenfla acestuia din urmæ.
Acolo unde însæ nu existæ în capitalæ un consulat de carieræ, se va fixa, tot prin

decizie ministerialæ circumscripflia în cuprinsul cæreia afacerile consulare vor intra
în atribufliunile legafliunii.

Art.4.– Consulatele nu vor rezolva cererile persoanelor domiciliate în alte cir-
cumscripflii consulare, decât în cazuri excepflionale øi urgente, dupæ ce se vor fi convins
cæ nu e vorba de o încercare de sustragere de la dispozifliunile în vigoare.

O asemenea competenflæ excepflionalæ a consulatelor va fi determinatæ tot prin
decizia ministerialæ care fixeazæ circumscripfliile consulare.

Art.5.– Consulatul va corespunde direct cu autoritæflile flærii în care se aflæ, însæ
numai cu acelea din circumscripflia sa consularæ.

Pentru celelalte autoritæfli, consulatul se va adresa legafliunii de care depinde.
Art.6.– Dacæ într°o circumscripflie consularæ ar fi nevoie sæ se înfiinfleze

viceconsulate, ele vor depinde direct de consulatul de carieræ din acea circumscripflie,
cæruia îi va adresa corespondenfla.

În lipsa unui consulat de carieræ, se vor adresa legafliunii.
Art.7.– Consulatele øi viceconsulatele de ambele categorii sunt puse sub controlul

legafliunii din flara respectivæ, iar cele din flærile unde nu sunt legafliuni vor depinde
de minister.

CAPITOLUL II
Consulatele de categoria I°a (de carieræ)

Organizarea personalului consulatelor
Art.8.– Personalul consulatelor de categoria I°a se compune din:
a) Personal consular;
b) Personal de cancelarie, øi
c) Personal de serviciu.
Art.9.– Personalul consular se compune din:
a) Consuli generali;
b) Consuli;
c) Viceconsuli;
d) Cancelari, øi
e) Agenfli consulari.
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În cazul când s°ar înfiinfla cancelari øi agenfli consulari prevæzufli de actuala lege
de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine, atribufliunile lor vor fi reglementate
printr°un regulament suplimentar sau prin instrucfliuni date de cætre acest minister.

Art.10.– Personalul de cancelarie se compune din interprefli øi alfli funcflionari færæ
grad consular, care vor fi numifli de minister, conform prevederilor statului funcflio-
narilor publici.

Art.11.– Personalul de serviciu e compune din oameni de serviciu.
Art.12.– Titularul consulatului de categoria I°a se numeøte de minister øi i se acordæ

de cætre Maiestatea Sa Regele „patenta consularæ“, cuvenitæ, spre a°øi putea îndeplini
sarcinile ce i s°au încredinflat pentru apærarea intereselor flærii øi ale cetæflenilor români
din circumscripflia sa consularæ.

Art.13.– Titularul consulatului sau al unei secfliuni consulare de pe lângæ legafliune
se va alege dintre consulii sau consulii generali cu o vechime în serviciul ministerului
de minimum patru ani.

Art.14.– Intrarea în funcfliune a øefului consulatului începe din ziua prezentærii
sale în serviciu, când va încheia proces°verbal de luare în primire a serviciului,
mobilierului øi a casei. Un asemenea proces°verbal se va încheia øi la plecarea definitivæ
de la post sau în virtutea unui concediu.

Exequatorul
Art.15.– Ministerul Regal al Afacerilor Stræine va cere din timp exequatorul necesar,

pentru ca titularul unui oficiu consular sæ poatæ funcfliona.
Titularul consulatului va lua contact oficial cu autoritæflile din reøedinfla sa, numai

dupæ ce i se va fi acordat exequatorul cuvenit.
Dupæ primirea exequatorului, titularul oficiului consular face cunoscut øefului

autoritæflilor din circumscripflia sa, printr°o scrisoare oficialæ, conform uzului, cæ a luat
conducerea consulatului øi astfel va începe în mod oficial îndeplinirea funcfliunii sale.

Prerogativele consulilor
Art.16.– Titularul consulatului se bucuræ de toate drepturile øi prerogativele care

sunt legate de funcfliunile sale, conform tratatelor internaflionale, dreptului ginflilor,
uzanflelor, convenfliunilor încheiate cu flara în care îøi are reøedinfla sau pe bazæ de
reciprocitate.

Art.17.– Titularii consulatelor de categoria I°a, precum øi tofli funcflionarii lor, nu
au voie sæ se ocupe cu afaceri comerciale nici direct, nici prin interpuøi ori în asociaflie
cu altcineva, sau a face parte din consilii de administraflie a societæflilor comerciale.

Art.18.– Øeful oficiului consular are datoria sæ punæ pe funcflionarul numit, îndatæ
ce s°a prezentat la serviciu, în situaflia de a°øi îndeplini funcfliunea ce i s°a încredinflat
de minister.
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Orele de cancelarie
Art.19.– Orele de cancelarie ale consulatului se vor fixa de øeful oficiului, astfel

ca serviciul sæ nu sufere.

Lucrærile consulatului
Art.20.– Lucrærile de executat se distribuie personalului consulatului de øeful

oficiului, care are întreaga ræspundere a bunului mers al serviciului.
Funcflionarii oficiului sunt datori sæ execute lucrærile ce li se încredinfleazæ de øef,

conform instrucfliunilor sale.
Art.21.– Toate lucrærile consulatului se vor rezolva øi semna de øeful oficiului,

care va avea øi ræspunderea lor.
El este obligat a scrie pe fiecare hârtie primitæ, petiflie, scrisoare de afaceri, adresæ

ministerialæ etc., o rezoluflie, din care sæ reiasæ læmurit ræspunsul sau cursul ce urmeazæ
sæ se dea.

El va putea însæ autoriza pe unul dintre funcflionarii consulatului sæ semneze
anumite lucræri pe baza acestor rezoluflii.

Concedii. Geranfla consulatului
Art.22.– Nici un funcflionar al consulatului nu poate lipsi de la serviciu færæ concediu

prealabil aprobat de minister dupæ propunerea øefului oficiului.
Ministerul øi legafliunea vor fi informate despre plecarea øi înapoierea din concediu

a oricærui funcflionar, de titularul consulatului.
Art.23.– Titularii consulatelor vor putea obfline de la legafliunea respectivæ permi-

siunii de absenflæ de la 3 pânæ la 5 zile. Legafliunea va înøtiinfla ministerul despre aceasta.
La rândul lor, titularii consulatelor vor putea acorda permisiuni pânæ la 5 zile
funcflionarilor consulari, în caz de nevoie urgentæ øi bine justificatæ øi înøtiinflând
ministerul.

Geranfla consulatului
Art.24.– În lipsa titularului, consulatul va fi condus în calitate de gerant de cætre

funcflionarul consulatului cel mai înalt în grad sau de altul detaøat, în acest scop, de
minister.

Art.25.– Titularul oficiului consular, înainte de plecarea în concediu, va
comunica în scris autoritæflilor locale øi celorlalte consulate stræine numele gerantului
care°l va înlocui pe timpul absenflei sale.

Art.26.– Titularul va remite gerantului serviciul cu proces°verbal, în dublu
exemplar, încredinflându°i banii øi timbrele consulare, un exemplar trimiflându°se
ministerului, iar altul se va pæstra în arhiva oficiului consular.
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Art.27.– Oricine absenteazæ de la post færæ autorizaflie sau depæøeøte termenul
permisiunii ori al concediului ce i s°a acordat, færæ o nouæ aprobare, pierde dreptul
la orice tratament de stræinætate pe acel timp, aplicându°i°se pedepsele disciplinare
conform legii de organizare a ministerului.

Art.28.– La înapoierea din concediu, øeful consulatului va informa legafliunea øi
ministerul de reluarea serviciului, chiar în ziua prezentærii la post.

Aceeaøi formalitate o va îndeplini øi faflæ de autoritæflile locale øi de celelalte
consulate stræine din localitate.

Geranfla unui consulat stræin
Art.29.– Titularul unui consulat nu poate sæ se însærcineze, chiar pe un timp cât

de scurt, cu conducerea vreunui consulat stræin øi cu protecflia supuøilor stræini, færæ
autorizarea prealabilæ a Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.

Numirea personalului de serviciu
Art.30.– Numirea personalului de serviciu se face de minister în urma propunerii

titularului consulatului.
În absenfla sa, gerantul consulatului nu va putea face asemenea propuneri de numire

øi, dacæ eventual ar fi o vacanflæ în personal, va angaja provizoriu un locfliitor, pentru
ca serviciul sæ nu sufere pânæ la înapoierea din concediu a titularului oficiului, care
va face propunerea de numire.

Art.31.– Personalul de serviciu este pus direct sub ordinele øefului consulatului,
care va fixa atribufliunile fiecæruia.

Art.32.– Concediile personalului de serviciu se acordæ de øeful consulatului.

CAPITOLUL III
Consulatele de categoria II°a

Art.33.– Consulatele onorifice sau de categoria II°a se înfiinfleazæ în oraøele în
care se simte nevoia pentru susflinerea intereselor flærii øi în care nu existæ consulate
de carieræ (categoria I°a).

Ele depind direct de legafliune, cæreia se adreseazæ pentru orice chestiune.
În cazul când un consulat de carieræ sau mai multe funcflioneazæ în apropiere,

Ministerul Regal al Afacerilor Stræine va decide, dupæ împrejuræri, luând avizul
legafliunii, în ce priveøte raporturile consulatului onorific cu consulatele de carieræ.

Art.34.– Øeful unui consulat de categoria II°a poate avea gradul de consul general,
consul sau viceconsul.
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Art.35.– Titularul consulatului de categoria II°a se numeøte prin decret regal, dupæ
propunerea ministerului, pe baza recomandærii legafliunii în circumscripflia cæreia se
aflæ acel consulat, øi i se acordæ „patenta consularæ“, ca øi consulilor de categoria I°a.

Art.36.– Øeful unui consulat de categoria II°a se alege dintre notabilii profesioniøti,
comercianfli, etc., cu reputaflia ireproøabilæ, din oraøul în care funcflioneazæ oficiul
consular.

Se preferæ notabilitæfli dintre cetæflenii români øi numai în lipsa lor se va numi un
stræin.

Art.37.– Titularii consulatelor onorifice sunt neretribuifli øi însærcinarea datæ poate
fi retrasæ oricând ministerul va crede de cuviinflæ.

Art.38.– Intrarea în funcfliune a titularului începe din ziua în care i s°a acordat
exequatorul.

Pentru îndeplinirea celorlalte formalitæfli faflæ de autoritæfli, se va proceda ca øi pentru
consulii de categoria I°a.

Art.39.– Circumscripflia consularæ se fixeazæ de minister ca øi pentru consulatele
de categoria I°a.

Art.40.– Titularul unui consulat de categoria II°a nu poate pleca în concediu færæ
aprobarea legafliunii, care va informa ministerul la timp øi va recomanda, pe a sa
ræspundere, un locfliitor pe timpul absenflei sale.

Art.41.– La plecarea în concediu ca øi la înapoierea sa, titularul oficiului va proceda,
faflæ de autoritæflile locale øi de colegi, ca øi titularii de categoria I°a.

Art.42.– Consulii de categoria II°a sunt liberi de a face comerfl în timpul funcflionærii,
bineînfleles færæ a se ocupa de afaceri, care le°ar putea atinge demnitatea de consul
øi de comerciant. În caz de abatere la aceste dispozifliuni øi în caz de faliment, lichidarea
judiciaræ, concordat etc., ei vor fi înlocuifli.

TITLUL II
Atribufliunile consulilor de categoria I°a øi a II°a

CAPITOLUL I
Atribufliuni administrative

Dispozifliuni generale
Art.43.– Øefii consulatelor de categoria I°a øi a II°a, precum øi personalul lor

consular sunt obligafli sæ se conformeze convenfliunilor øi tratatelor ce existæ între
România øi statul în care îøi exercitæ funcfliunile, flinând seama de legile øi regulamentele
acelei flæri.
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De asemenea, vor executa întocmai øi instrucfliunile ce vor primi de la Ministerul
Regal al Afacerilor Stræine sau din partea legafliunii.

Art.44.– Consulii de ambele categorii au datoria sæ apere din toate punctele de
vedere drepturile øi interesele legitime ale cetæflenilor români, stabilifli în
circumscripfliile consulare respective øi ale celor venifli temporar sau aflafli în trecere.

Ei trebuie sæ le înlesneascæ exercitarea tuturor drepturilor de care se bucuræ în
acea flaræ.

Înmatricularea cetæflenilor români
Art.45.– La fiecare consulat de categoria I°a øi a II°a se va fline câte un registru

matricul trimis de minister, în care vor fi înscriøi cetæflenii români stabilifli în
circumscripflia respectivæ.

Art.46.– Înscrierea se face în modul urmætor:
Se înscrie, la un numær de ordine, øeful familiei aflat în viaflæ, sofl, soflie sau tutore,

iar în rubricile respective, numele sofliei — dacæ træieøte — øi al copiilor minori
necæsætorifli.

Toate rubricile din registrul matricul trebuie sæ fie completate în mod riguros, pe
baza actelor prezentate cu datele menflionate în ele (naøtere, cæsætorie, serviciu militar
etc.).

Pentru fiecare copil se noteazæ, pe baza actelor prezentate, data øi locul naøterii
(ziua, luna øi anul).

Art.47.– Înscrierea în registrul matricul este obligatorie pentru tofli cetæflenii români
stabilifli în circumscripflia consularæ, precum øi pentru studenfli, pe timpul cât sunt la
studii în stræinætate.

Art.48.– Persoanele, care nu vor dovedi înmatricularea la un consulat român øi
nici nu vor voi sæ se punæ la curent cu aceastæ îndatorire, n°au dreptul la asistenfla
consularæ.

Cetæflenii români în asemenea condifliuni au dreptul la certificate de înapoiere în
flaræ.

Art.49.– Înscrierea în registrul matricul se poate face numai pe baza unei cereri
øi a actelor doveditoare cæ petiflionarul este cetæflean român øi cæ øi°a îndeplinit
obligafliunile militare.

Petiflionarul va anexa øi douæ fotografii, din care una se va lipi pe certificatul de
înmatriculare øi cealaltæ se va pæstra în arhiva consulatului, împreunæ cu petiflia.

Art.50. — Consulul de categoria II°a nu poate face înmatriculæri færæ autorizarea
legafliunii sau consulatului de carieræ, de care depinde øi cæruia urmeazæ sæ se adreseze
înaintând øi actele pe baza cærora interesatul cere înscrierea.
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Art.51.– Persoanele înmatriculate la consulat se împart, pentru plata taxei de
înmatriculare, dupæ starea materialæ, în diferite clase, prevæzute în tariful consular.

Art.52. — Certificatele de înmatriculare se reînnoiesc la 1 aprilie al fiecærui an,
plætindu°se taxa cuvenitæ, conform tarifului consular.

Pentru înlesnirea interesaflilor se poate admite în mod excepflional ca plata taxei
sæ se facæ øi trimestrial.

Certificatul de înmatriculare se va prelungi în acest caz de la data când s°a plætit
taxa pânæ la împlinirea unui an.

Nu este permis a se viza pentru prelungire pe un timp oarecare certificatul de
înmatriculare expirat la finele unui an, ci se va elibera altul nou.

Art.53.– Certificatele de înmatriculare se vor trimite de minister, øi se vor completa
cu datele necesare de consulat în limba românæ øi în limba flærii în care el funcflioneazæ.

Constatarea naflionalitæflii
Art.54.– Persoanele a cæror cetæflenie românæ nu este doveditæ prin actele ce prezintæ

consulatului, nu se vor înmatricula pânæ la clarificarea situafliei lor.
Acei care nu sunt în regulæ cu situaflia militaræ vor fi înmatriculafli provizoriu, cu

menfliunea de a nu li se elibera certificate de înmatriculare pânæ când nu vor prezenta
dovada satisfacerii acestei îndatoriri.

Art.55.– Acei care se gæsesc în situafliunea prevæzutæ la articolul precedent, sunt
supuøi unui interogatoriu conform formularului trimis de minister, completându°se
ræspunsurile cerute la toate întrebærile.

O fotografie recentæ a interesatului se lipeøte pe interogatoriu, care se înainteazæ
apoi Ministerului Regal al Afacerilor Stræine cu toate actele depuse de interesat øi cu
un raport în care sæ se adauge øi orice alte læmuriri ce se vor crede necesare asupra lui.

Se pæstreazæ în arhiva consulatului o copie de pe interogator øi o fotografie.
Pentru actele depuse la consulat de petiflionar, i se va elibera o adeverinflæ, în care

se va menfliona fiecare act depus; adeverinfla va fi restituitæ cu ocaziunea retragerii
actelor.

Art.56.– Consulatul nu poate sæ elibereze certificate de înmatriculare persoanelor
aflate în categoria celor prevæzute de art.54 pânæ la terminarea cercetærilor în curs
asupra situafliunii lor, ci numai un certificat pe termen de cel mult 3 luni, în care sæ
se ateste cæ se fac cercetæri pentru constatarea naflionalitæflii.

Art.57.– Cetæflenilor români, care se vor dovedi cæ se folosesc de vreo protecfliune
stræinæ, sau cæ au primit o funcfliune de la un stat stræin færæ autorizaflia guvernului
român, li se va retrage protecflia românæ în conformitate cu legea øi se va raporta
cazul Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.
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Totodatæ se va comunica autoritæflilor locale numele øi prenumele, profesiunea,
domiciliul etc., unor asemenea persoane, semnalându°se cæ nu mai figureazæ pe lista
cetæflenilor români.

Dezertori
Art.58.– Cetæflenilor români dezertori sau nesupuøi nu li se acordæ vreo protecfli-

une pânæ nu°øi reguleazæ situaflia militaræ.
Numai în cazuri de naøteri øi deces, consulatul nu va refuza îndeplinirea formali-

tæflilor legale.
Art.59.– Dezertorilor øi celor ce nu sunt în regulæ cu serviciul militar øi care doresc

sæ se înapoieze în flaræ, li se vor elibera certificate de cælætorie cu menfliunea „valabil
numai pentru înapoiere în flaræ ca sæ°øi reguleze situaflia militaræ“.

Înscrierea tinerilor pentru recrutare
Art.60.– La finele fiecærui an în cursul lunii decembrie, consulatele de ambele

categorii vor forma tablouri cu numele øi prenumele tinerilor care împlinesc 21 de
ani øi urmeazæ sæ se prezinte înaintea comisiunilor de recrutare.

Aceste tablouri cuprinzând datele complete cerute de legea de recrutare vor fi
înaintate legafliunii pentru a fi comunicate autoritæflilor militare române.

Øefii oficiilor consulare sunt ræspunzætori de exactitatea acestor tablouri.
Ele vor fi afiøate la intrarea cancelariei consulatelor.

Repatrieri
Art.61.– Repatrierea persoanelor ræmase færæ mijloace într°o flaræ stræinæ, se va

face numai în conformitate cu instrucfliunile ministerului.
Art.62.– Repatrierea se va face în urma unei cereri scrise.
Pe baza documentelor de cetæflenie românæ øi în cazul când suplicantul nu are

paøaport, i se va elibera un certificat de cælætorie valabil numai pentru înapoiere în
flaræ øi cu menfliunea „repatriat“, având pe el lipitæ o fotografie a titularului.

Pe cererea de repatriere, care se va pæstra în arhiva consulatului împreunæ cu o
fotografie a petiflionarului, se vor nota toate actele sale de naflionalitate.

Art.63.– Consulatele de categoria II°a nu vor putea repatria nici elibera certificate
de înapoiere în flaræ a unui dezertor sau oricærui alt cetæflean român, decât cu autorizarea
legafliunii sau consulatului de categoria I°a de care depind.

Paøapoarte
Art.64.– Numai consulatele de categoria I°a elibereazæ cetæflenilor români paøapoarte

de cælætorie în conformitate cu legile în vigoare øi instrucfliunile Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine.
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Paøaportul se elibereazæ pe baza înmatriculærii în registrele consulatului sau a
paøaportului perimat în urma cererii scrise a interesatului.

La cerere se anexeazæ douæ fotografii recente, din care una se va lipi pe paøaport
øi alta se va pæstra în arhivæ, împreunæ cu petifliunea.

Art.65.– Pentru copiii minori paøapoartele se elibereazæ numai pe baza cererii scrisæ
a tatælui, sau a mamei, în lipsa lui, ori a tutorelui.

Art.66.– Paøaportul trebuie sæ se completeze de consulat cu toate datele cerute,
precum øi cu menfliunile urmætoare:

a) Legalizarea semnæturii titularului øi a fotografiei sale, lipitæ la pagina respectivæ;
b) Arætarea cæ este în curent cu plata taxei de înmatriculare øi notarea numærului

din registrul respectiv în care este înmatriculat øi,
c) Actul pe baza cæruia s°a eliberat paøaportul, arætându°se numærul øi data

paøaportului vechi, precum øi autoritatea care l°a eliberat.
Art.67.– Dacæ paøaportul se elibereazæ unui tânær care n°a satisfæcut încæ legea

recrutærii, fiind amânat pentru un motiv oarecare pânæ la o anumitæ datæ, se va face
aceastæ menfliune pe paøaportul nou.

Art.68.– De asemenea dacæ paøaportul s°a eliberat unui tânær în anul în care urmeazæ
sæ se prezinte la recrutare, se va face aceastæ menfliune pe paøaport.

Aceste paøapoarte se vor elibera numai în caz de mare nevoie, bine constatatæ øi
pentru o duratæ care nu poate depæøi data prezentærii la recrutare.

Art.69.– Menfliunile de care se vorbeøte în articolele precedente trebuie sæ fie notate
pe paginile foilor de la începutul paøaportului, în locurile ce se vor gæsi libere, iar
nu pe foile destinate vizelor.

Art.70.– Titularul va semna de primirea noului paøaport, chiar pe petiflia prin care
l°a cerut. La petifliune se va anexa øi paøaportul vechi.

Art.71.– Paøapoartele expirate nu se prelungesc decât numai în cazul când s°ar
primi instrucfliuni din partea ministerului în acest sens.

Taxele ce se vor percepe pentru prelungire vor fi aceleaøi ca øi pentru un paøaport
nou, conform tarifului consular, flinându°se seama de termenul pentru care s°a admis
prelungirea.

Termenul de la care începe valabilitatea unui paøaport prelungit se socoteøte din
ziua expirærii.

Art.72.– Consulatele de categoria II°a nu pot elibera paøapoarte.
La cerere, ele se vor adresa legafliunii sau consulatului de carieræ, de care depind,

trimiflând actele pe baza cærora se elibereazæ paøaportul, împreunæ cu taxa cuvenitæ.
Art.73.– Taxele ce se percep pentru eliberarea paøapoartelor sunt cele prevæzute

în tariful consular.13)

144



Art.74.– În cazul când un grup de cetæfleni români, stabilifli într°o flaræ stræinæ, ar
dori sæ facæ o excursiune în România sau într°o flaræ stræinæ oarecare, consulatul de
categoria I°a va putea elibera un paøaport colectiv, dacæ autoritæflile locale admit
asemenea paøapoarte øi numai cu autorizarea Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.

Taxa de perceput pentru asemenea paøapoarte este cea prevæzutæ în tariful consular.
Art.75.– Dacæ dintr°un grup de excursioniøti cu paøaport colectiv, venit din România

într°o flaræ stræinæ, se întâmplæ ca, la înapoiere, parte dintre excursioniøti sæ mai ræmânæ
câteva zile în oraøul în care au venit, consulatul va dispune sæ se cerceteze la autoritæflile
poliflieneøti locale, dacæ acele persoane au fost înscrise în paøaportul cu care au venit
excursioniøtii øi în caz afirmativ le va elibera un certificat de cælætorie colectiv, valabil
numai pentru înapoiere în România.

Intrare în flaræ stræinæ færæ paøaport
Art.76.– Dacæ un cetæflean român a intrat în mod clandestin (færæ documente de

cælætorie) în flara în care se aflæ consulatul øi autoritæflile poliflieneøti îl aresteazæ øi îl
aduc la consulat pentru a fi înapoiat în flaræ, i se va lua un interogatoriu. Când din
declarafliunile sale s°ar constata cæ este în adevær de naflionalitate românæ, i se va elibera
un certificat de cælætorie valabil numai pentru înapoiere în flaræ, însoflit de un intero-
gatoriu øi de o adresæ cætre autoritæflile poliflieneøti române de la graniflæ, pentru a
examina cazul øi a cerceta declarafliunile fæcute de interesat.

Pe certificatul de cælætorie se va pune menfliunea „plecat din flaræ færæ documente
de cælætorie“.

Înscrierea paøapoartelor în registru
Art.77.– Paøapoartele eliberate cu taxæ sau în mod gratuit se vor înscrie chiar în

momentul eliberærii, într°un registru anume, trimis de minister, completându°se toate
datele prevæzute în rubricile registrului.

Paøapoarte de emigrare
Art.78.– Românii care vor prezenta paøapoarte de emigrare, vor putea obfline schim-

barea lor la expirare, observându°se strict dispozifliunile din legea øi regulamentul
migrafliunilor øi instrucfliunile ministerului. Aceøtia vor putea fi øi înmatriculafli.

Consulii de categoria II°a se vor adresa în asemenea cazuri legafliunii sau consu-
latului de carieræ de care depind.

Viza paøapoartelor stræine
Art.79.– Consulatele de categoria I°a vor viza, la cererea scrisæ, paøapoartele

stræinilor care doresc sæ intre în România, în trecere sau cu oprire în flaræ, confor-
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mându°se întocmai instrucfliunilor special primite de la Ministerul Regal al Aface-
rilor Stræine.

Consulatele de categoria II°a se vor adresa în asemenea cazuri legafliunii de care
depind, dacæ nu au alte instrucfliuni.

Art.80.– Taxele ce se percep pentru viza paøapoartelor stræine sunt prevæzute în
tariful consular.

Aceste taxe vor fi majorate pe bazæ de reciprocitate pentru paøapoartele stræinilor
ale cæror flæri percep taxa mai mare decât cele din tariful consular român.

În nici un caz nu se vor percepe taxe mai mici decât cele prevæzute în tariful
consular.

Consulatele vor fline însæ totdeauna seama de acordurile încheiate în aceastæ privinflæ
între guvernul român øi acele flæri.

Art.81.– Vize gratuite nu se vor acorda paøapoartelor stræine, decât pentru cazurile
prevæzute în tariful consular, iar în alte cazuri, numai pe baza autorizærilor date de
minister.

Art.82.– Nu se vor acorda vize pe paøapoarte stræine dacæ sunt perimate øi nici
pe un termen mai lung decât al valabilitæflii paøapoartelor.

Art.83.– Dacæ un stræin, venit din alt oraø, unde existæ consulat român, se prezintæ
la viza paøaportului pentru intrarea în România, i se va acorda viza, dacæ nu se opune
nimic la aceasta.

Art.84.– Persoanelor a cæror intrare în România, fie chiar numai în tranzit, este
interzisæ de autoritæflile române, nu li se acordæ sub nici un motiv viza paøaportului
ce eventual ar cere.

Art.85.– Pentru viza paøapoartelor „Nansen“, consulatele se vor conforma
instrucfliunilor primite de la Ministerul Regal al Afacerilor Stræine.

Viza paøapoartelor române
Art.86.– Când un cetæflean român doreøte sæ cælætoreascæ într°o flaræ stræinæ øi dacæ

pentru aceasta i se pretinde, de consulatul stræin respectiv sau de autoritæflile poliflieneøti
locale, o vizæ pe paøaport de la consulatul român, acesta va acorda viza, la cerere,
în mod gratuit.

Art.87.– Tinerilor români în vârstæ de 20–21 ani sau mai mici, care s°ar gæsi în
asemenea situaflie, nu li se va acorda viza paøapoartelor decât la cererea scrisæ a pæ-
rinflilor øi numai cu menfliunea cæ urmeazæ sæ se prezinte pentru recrutare la consulatul
sau legafliunea românæ din flara în care se duc.

Aceastæ menfliune se va pune pe paøaport øi în cazul când interesatul ar poseda
un certificat de amânarea serviciului militar, eliberat de o autoritate militaræ românæ.
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Art.88.– Dacæ din diferite împrejuræri un cetæflean român domiciliat în altæ cir-
cumscripflie consularæ se prezintæ la alt consulat român, fie pentru vizæ, fie pentru
reînnoirea paøaportului expirat, se va da urmare cererii sale cu condiflia de a fi la curent
cu înmatricularea la consulatul în circumscripflia cæruia domiciliazæ. Nefiind în regulæ
cu înmatricularea nu i se va da curs cererii øi va fi obligat sæ se adreseze consulatului
de care depinde, sau sæ achite taxele neplætite.

Art.89.– Paøapoartele române expirate nu se pot viza nici chiar pentru înapoierea
în flaræ. În asemenea cazuri, se vor elibera paøapoarte noi sau certificate de cælætorie
în conformitate cu art.71 din acest regulament.

Art.90.– Orice paøaport vizat, cu taxæ sau gratuit, se va înscrie în registrul de vize
trimise de minister, completându°se toate datele prevæzute în rubricile acelui registru.

CAPITOLUL II
Atribufliuni de ofifleri de stare civilæ

Ofifleri de stare civilæ
Art.91.– Titularii consulatelor de categoria I°a îndeplinesc øi funcfliunile de ofifleri

de stare civilæ în circumscripfliile consulare în care se aflæ, pentru actele de naøtere,
cæsætorie øi deces a cetæflenilor români.

Art.92.– Numai în caz de imposibilitate absolutæ, titularul consulatului poate delega
pe unul dintre funcflionarii sæi consulari sæ°l înlocuiascæ în calitatea de ofifler de stare
civilæ.

Aceastæ delegafliune trebuie fæcutæ în scris, încheindu°se un proces°verbal, în dublu
exemplar, din care unul se va înainta ministerului, iar celælalt va ræmâne în arhiva
consulatului.

Art.93.– Fiecare consulat de categoria I°a primeøte de la Ministerul Regal al
Afacerilor Stræine, înainte de 1 ianuarie al fiecærui an, registrele necesare în care
urmeazæ sæ se înscrie, cu începere de la acea datæ, naøterile, cæsætoriile øi decesele
cetæflenilor români din circumscripflia sa consularæ.

Art.94.– În ce priveøte îndeplinirea atribufliunilor de ofifleri de stare civilæ, consulii
se vor conforma întocmai dispozifliunilor din codul civil øi din legea øi regulamentul
actelor de stare civilæ.14)

Naøteri
Art.95.– Înscrierea unui nou næscut în registrul de stare civilæ nu se mai poate

face de consulat dacæ a trecut termenul de declaraflie prevæzut de legea actelor de
stare civilæ.
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În acest caz, se vor face cercetæri pentru stabilirea exactitæflii declarafliunii, cum
øi a tuturor datelor necesare înscrierii încheind proces°verbal øi se va proceda conform
regulamentului actelor de stare civilæ.

Art.96.– Extractele de naøtere se vor elibera pe formulare trimise de Ministerul
Regal al Afacerilor Stræine, care se vor completa cu toate datele notate în ele.

Naøteri pe vapoare
Art.97.– Dacæ a avut loc o naøtere pe un vapor sub pavilion român, comandantul

e dator sæ depunæ la consulat, îndatæ ce a ajuns în portul din circumscripflia sa, douæ
extracte de pe actul de naøtere, dresat conform legii cu acea ocazie.

Unul din aceste extracte, dacæ pærinflii sunt cetæfleni români, se va înainta de consulat,
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, care°l va trimite primæriei comunei cæreia
aparflin pærinflii copilului næscut, sau numai mama, când tatæl este necunoscut, pentru
a fi înscris în registrul stærii civile al comunei.

Dacæ pærinflii copilului sunt cetæfleni stræini, consulatul va transmite o copie de pe
actul de naøtere consulatului flærii cæreia aparflin pærinflii øi, în lipsa unui asemenea
consulat, legafliunii respective de care depinde.

Art.98.– Consulatul va pæstra într°un dosar special extractele de naøtere de care
se vorbeøte în articolul precedent øi nu va trimite decât o copie legalizatæ, de pe fiecare,
autoritæflilor în drept øi persoanelor interesate.

Adopfliune
Art.99.– Formalitæflile pentru adopfliunea unui copil se vor împlini la oficiile consu-

lare de categoria I°a în limitele competinflei lor de ofifleri de stare civilæ prevæzute în
legile øi convenfliunile internaflionale în vigoare.

Cæsætorii
Art.100.– Consulatele nu pot celebra decât cæsætoriile între cetæflenii români. În

asemenea cazuri, consulatul primeøte declarafliile de cæsætorie fæcute pe formulare
anume, aflate la cancelaria sa.

Art.101.– Pentru îndeplinirea tuturor formalitæflilor în vederea celebrærii unei
cæsætorii, precum øi pentru încheierea actelor de cæsætorie, consulatul se va conforma
întocmai prescripfliunilor Codului civil român, precum øi legilor speciale øi
regulamentelor în vigoare.

Dispensæ
Art.102.– În cazuri de rudenie oprite de lege pentru celebrarea cæsætoriei, dispensele

se vor da conform codului civil øi legii pentru actele de stare civilæ.
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Publicafliunile de cæsætorie
Art.103.– Publicafliile de cæsætorie se vor face în condifliunile legii la intrarea

cancelariei consulatului, bine expuse la vederea publicului.
Art.104.– Toate actele referitoare la cæsætorie vor forma un dosar special pentru

fiecare caz, care se va pæstra în arhiva consulatului.

Celebrarea cæsætoriei
Art.105.– Dupæ îndeplinirea tuturor formalitæflilor legale, consulul sau, în lipsa

lui, locfliitorul sæu delegat în regulæ, va proceda la celebrarea cæsætoriei în localul
consulatului.

Cu aceastæ ocaziune solemnæ, consulul va încinge eøarfa naflionalæ øi va da citire
actelor care constituie dosarul cæsætoriei.

În urmæ va proceda la celebrarea cæsætoriei conform legii.

Legitimarea copiilor
Art.106.– Referitor la legitimarea copiilor næscufli înainte de cæsætorie se va proceda

conform dispozifliunilor Codului civil român.

Decese
Art.107.– În caz de deces al unui cetæflean român, consulatul fiind informat, fie

de autoritæflile locale, fie de familia decedatului, va înscrie decesul în registrul de stare
civilæ øi pe baza certificatului dat de medicul comunei unde a avut loc decesul øi o
declaraflie a martorilor cerufli de lege, va elibera extractul de deces.

Înainte de eliberarea extractului de deces, consulatul va verifica, pe baza actelor
ce va avea la dispoziflia sa, dacæ defunctul a fost sau nu cetæflean român.

Art.108.– Consulatul va lua mæsurile necesare ca sæ nu se înstræineze averea ræmasæ
în urma defunctului, în vederea regulærii succesiunii, conform dispozifliunilor de mai
jos, prevæzute în capitolul urmætor.

Art.109.– Consulatul va informa Ministerul Afacerilor Stræine de decesul oricærui
cetæflean român, dând toate læmuririle necesare cu privire la acel decedat, pentru a
se informa familia sa, în cazul când e originar din România.

În acelaøi timp va trimite øi extractul de deces cuvenit, precum øi documentele
doveditoare cæ defunctul era cetæflean român.

Dacæ extractul de deces a fost eliberat de autoritæflile locale, se legalizeazæ øi se
înainteazæ Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.

Art.110.– În cazul când un cetæflean român a decedat în altæ localitate decât cea
în care se aflæ reøedinfla consularæ, consulatul va cere autoritæflilor în drept extractul
de deces øi, dupæ ce va legaliza semnætura øi sigiliul autoritæflilor în drept, îl va înainta
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine cu toate læmuririle necesare.
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Decese pe vapoare
Art.111.– Dacæ s°a întâmplat un deces pe un vapor românesc, care s°a oprit în

portul în care existæ consulat român, se va proceda ca în caz de naøtere, dupæ cum
se prevede în art.97 din regulamentul de faflæ.

Înscrierea actelor în registrul de stare civilæ
Art.112.– Actele referitoare la naøteri, cæsætorii øi decese, se înscriu imediat în

ordinea în care s°au ivit, în registrele de stare civilæ, trimise de Ministerul Regal al
Afacerilor Stræine.

Art.113.– În primele zile ale lunii ianuarie, unul din registrele de stare civilæ se
restituie de consulat Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, încheindu°se pe registru
cuvenitul proces°verbal, în care se va aræta câte naøteri, cæsætorii øi decese s°au înscris
în el în cursul anului expirat.

Dacæ nu s°a înscris nici un act, se va face aceastæ menfliune în procesul°verbal.
Celælalt registru, parafat øi încheiat, se va pæstra în arhiva consulatului.

Consulii de categoria II°a øi actele de stare civilæ
Art.114.– Consulii de categoria II°a neavând atribufliuni de ofifleri de stare civilæ,

vor sfætui pe cetæflenii români domiciliafli în circumscripflia lor, sæ se punæ în regulæ
cu legile flærii în care se aflæ, în privinfla naøterilor, cæsætoriilor øi deceselor øi sæ°øi
procure actele relative necesare, care vor fi legalizate de consuli.

Situafliunea cetæflenilor români din aceastæ categorie se va nota în registrul matricul
al consulatului.

CAPITOLUL III
Atribufliuni de notariat

Succesiuni. Protecfliunea incapabililor
Art.115.– Consulii de categoria I°a au dreptul sæ exercite în circumscripfliile

consulare toate atribufliunile pe care le au tribunalele flærii lor, în ceea ce priveøte
actele de notariat.

De asemenea, ei exercitæ protecfliunea minorilor øi altor incapabili, bineînfleles
numai faflæ de cetæflenii români, domiciliafli în circumscripfliunile consulare, care cer
în scris øi au nevoie de aceastæ asistenflæ, în limitele stabilite de convenfliile
internaflionale, dreptul ginflilor øi uzul consacrat.

Legalizarea semnæturilor øi autentificarea actelor
Art.116.– Consulii au calitatea de a legaliza semnæturile øi a autentifica actele

cetæflenilor români, dupæ ce vor fi constatat identitatea persoanelor contractante.
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În  asemenea cazuri, persoanele interesate vor fi obligate sæ subscrie actele la
cancelaria consulatului, în prezenfla consulului sau a delegatului sæu.

Vor putea de asemenea legaliza øi autentifica în aceste condifliuni actele stræinilor,
dacæ acele acte sunt destinate a produce efecte în România.

Art.117.– Consulul este autorizat sæ legalizeze semnæturile puse pe actele eliberate
de autoritæflile principale din circumscripflia consularæ, dar nu poate sæ ateste conflinutul
lor, ci numai semnætura øi sigiliul autoritæflii de la care emanæ actul.

Înainte de legalizare, va controla dacæ semnætura øi sigiliul corespund cu speci-
menele primite la timp, de la autoritatea localæ respectivæ, pentru a se constata în
mod sigur cæ actul pentru care se cere legalizarea a fost semnat de funcflionarul autorizat
pentru aceasta.

Art.118.– Dacæ se prezintæ la consulat un act pentru legalizarea semnæturii øi sigiliul
unei autoritæfli subalterne autoritæflii principale, nu se va face legalizarea, interesatul
urmând sæ se adreseze autoritæflii principale øi apoi sæ se prezinte la consulat pentru
legalizarea semnæturii øi sigiliului acesteia.

Art.119.– Consulul nu va putea legaliza semnætura øi sigiliul unei autoritæfli din
flaræ, puse pe un act ce urmeazæ sæ fie utilizat în flara în care se aflæ consulatul, decât
dacæ acel act este învestit øi cu legalizarea prealabilæ a Ministerului Regal al Afacerilor
Stræine.

Autentificarea actelor
Art.120.– Autentificarea unui act se va face în conformitate cu legile flærii, în urma

cererii scrise a interesaflilor.
Actul încheiat de pærfli, a cæror identitate a fost stabilitæ în oficiul consular, va fi

mai întâi citit în auzul pærflilor de cætre consul, asistat de un funcflionar consular, fæcând
funcfliunea de grefier, øi dupæ ce ele vor declara cæ actul exprimæ libera lor voinflæ øi
cæ e scris de ele, sau de altæ persoanæ, cu consimflæmântul lor, îl vor semna în prezenfla
consulului. Persoana care nu øtie sæ semneze va semna prin punere de deget, fæcându°se
menfliune despre aceasta în procesul°verbal respectiv.

Dupæ îndeplinirea acestei formalitæfli se va încheia în josul actului, începând imediat
dupæ semnæturile interesaflilor, procesul°verbal de autentificare, care va fi semnat de
consul øi de asistentul sæu, aplicându°se øi sigiliul consulatului.

Procesul°verbal de autentificare va cuprinde toate menfliunile prevæzute în legea
pentru autentificarea actelor.

Actul autentificat se va viza pe fiecare filæ sus, pentru neschimbare.
În arhiva consulatului se va pæstra petifliunea prin care s°a cerut autentificarea øi

câte un exemplar al actelor autentificate.
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Art.121.– Actele referitoare la proprietæflile imobiliare, situate în România, încheiate
între conaflionali, vor cuprinde cât se poate de precis, descrierea imobilelor, numærul
cadastrului, dacæ existæ, limitele lor etc., cu un cuvânt tot ce trebuie pentru constatarea
identitæflii lor.

Testamente. Succesiuni
Art.122.– Consulul este competinte sæ primeascæ în depozit testamente de la cetæ-

flenii români.
Testamentul se depune cu petifliune. Plicul în care este închis trebuie sæ fie sigilat

cu sigiliul de cearæ personal al testatorului.
În petifliunea cu care se depune testamentul se va face menfliune despre acesta øi

de forma øi culoarea plicului. Plicul va fi prevæzut cu semnætura depunætorului pe
verso øi pe pærflile unde se lipeøte plicul. Petifliunea se va înregistra iar numærul øi
data înregistrærii se vor nota pe plicul care confline testamentul.

Depunætorului i se va elibera din partea consulatului o recipisæ de primire, în care
se va nota numærul de înregistrare al petifliunii cu care s°a depus testamentul.

Art.123.– Consulatul va informa Ministerul Regal al Afacerilor Stræine ori de câte
ori se primeøte în depozit un testament.

Art.124.– Consulatul nu are voie sæ redacteze testamente precum øi nici un alt
act de notariat.

Depozite de bani sau alte valori
Art.125.– Consulatele nu vor primi în depozite sume de bani sau acte de valoare,

decât numai cu autorizarea Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.
În cazuri urgente øi când nu existæ alt mijloc de a pune în siguranflæ valorile, consulul

le va primi, în mod provizoriu, cerând în urmæ autorizarea ministerului.
Consulul este personal ræspunzætor de depozitele ce i se încredinfleazæ.

Inventarul averii în urma unui deces
Art.126.– În caz de deces al unui cetæflean român, se va proceda imediat, în urma

cererii scrisæ a pærflilor interesate, sau chiar din oficiu în lipsa rudelor, la inventa-
rierea averii ræmasæ øi se va încheia un proces°verbal în regulæ de cele constatate,
semnat de funcflionarul consular care a fæcut inventarul øi de persoanele care au cerut
inventarierea.

Copie de pe inventar se va încredinfla interesaflilor sub îngrijirea øi paza cærora se
va læsa averea gæsitæ.

Pentru conservarea averii, dacæ consulatul va gæsi cæ este nevoie, va putea cere
concursul autoritæflilor locale.
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Toate mæsurile de mai sus se vor lua cu respectarea legilor locale.
Art.127.– Dacæ în localitate nu se aflæ nici o rudæ a defunctului, obiectele ræmase

de pe urma sa, dupæ ce vor fi inventariate, se vor închide în casæ øi se vor sigila uøile.
Proprietarul casei sau în lipsa lui, portarul imobilului, va fi însærcinat cu funcfliunea

de custode. Aceste mæsuri se vor lua cu respectarea legilor locale.
Obiectele de valoare øi sumele de bani vor fi ridicate, dupæ ce au fost trecute în

inventar, øi depuse la consulat, informând Ministerul Regal al Afacerilor Stræine despre
aceasta.

Art.128.– Dacæ defunctul a avut sume de bani depuse la o bancæ oarecare din loca-
litate, consulatul va scrie oficial bæncii sau prin mijlocirea autoritæflii locale, cæ banii
se vor fline la dispoziflia succesiunii, cæreia se va remite prin consulat la regularea ei.

Ministerul va fi informat despre aceste sume de bani.
Art.129.– Toate cheltuielile necesitate de operafliunile menflionate în articolele

precedente, cum øi cele de înmormântare, se vor achita din succesiune.
Art.130.– Consulatul va informa Ministerul Regal al Afacerilor Stræine de toate

mæsurile luate cu privire la succesiunea unui cetæflean român øi va înainta un raport
amænunflit însoflit de inventar, testament (dacæ existæ) øi de orice alte documente gæsite,
necesare regulærii succesiunii.

Consulatul va aræta, dacæ a putut afla, cine sunt moøtenitorii legali øi unde se gæsesc.
Art.131.– Consulatul nu va lua nici o altæ mæsuræ referitoare la regularea unei

succesiuni, pânæ ce nu va primi instrucfliunile necesare din partea Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine.

Art.132.– Consulatul va îngriji sæ nu se întârzie cu îndeplinirea formalitæflilor nece-
sare regulærii unei succesiuni.

Art.133.– Dacæ ministerul aprobæ vânzarea obiectelor ræmase dintr°o succesiune,
în urma propunerii consulatului, care o va face întotdeauna când va constata cæ pæstra-
rea lor necesitæ cheltuieli prea mari øi poate ar întrece cu timpul valoarea ce au, ori
s°ar strica printr°o lungæ conservare, consulatul va proceda la vânzarea, prin licitaflie
publicæ, în conformitate cu legea.

Art.134.– În cazul când obiectele ræmase reprezintæ o valoare micæ, pentru vânzarea
cærora, prin licitaflie publicæ, cheltuielile necesitate de formalitæflile cuvenite ar întrece
valoarea lor sau ar fi egale cu ea, consulatul va vinde direct, cui se va putea, prin
bunæ învoialæ.

Art.135.– Mæsurile ce se pot lua cu privire la imobilele din succesiune trebuie sæ
fie în concordanflæ cu legile flærii în care se aflæ øi cu convenfliile încheiate între
guvernele respective.
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Protecfliunea incapabililor
Art.136.– Consulii vor putea exercita protecfliunea minorilor, a alienaflilor øi altor

incapabili, luând toate mæsurile de pazæ øi conservare în ce priveøte persoana øi
patrimoniul lor pânæ când autoritæflile competinte vor proceda la organizarea tutelei
øi la instituirea organelor legale de protecfliune a acestor incapabili.

CAPITOLUL IV
Chestiuni maritime

Patente de sænætate ale vapoarelor
Art.137.– Consulii de ambele categorii din porturile maritime vor viza, cu taxa

prevæzutæ în tariful consular, patentele de sænætate øi cælætorie ale vapoarelor stræine
de comerfl øi cælætori, precum øi ale vaselor societæflilor particulare române, care se
duc în porturile noastre.

Art.138.– La viza patentelor, consulul va menfliona starea sanitaræ a portului de
plecare, flinând seamæ de convenfliile sanitare internaflionale referitoare la bolile
epidemice øi contagioase cu caracter periculos.

Art.139.– În caz de boli epidemice sau contagioase ce s°ar ivi în portul în care
se gæseøte consulatul, sau în alt punct din circumscripflia sa, consulul e dator sæ infor-
meze telegrafic legafliunea de care depinde øi Ministerul Regal al Afacerilor Stræine.

Art.140.– Spre a avea dreptul sæ ancoreze într°un port românesc, un vapor este
obligat sæ aibæ viza unui singur consulat român de pe parcursul stræbætut.

De regulæ aceastæ vizæ urmeazæ sæ se cearæ de la consulatul din ultimul port stræin,
în care a oprit vasul înainte de a intra în portul românesc.

Art.141.– Dacæ un vas a obflinut viza patentei de la un consulat român dintr°un
port oarecare øi în cursul cælætoriei spre România a primit ordin sæ se opreascæ pentru
diferite operafliuni în portul urmætor, la plecarea spre flaræ, e obligat a obfline viza
patentei øi de la consulatul român din acest din urmæ port, pentru a se menfliona starea
sanitaræ de acolo.

Aceasta a doua vizæ se va acorda gratuit.
Art.142.– Rolul de echipaj al unui vas urmeazæ sæ fie vizat de consulat la cerere.
Dacæ e nevoie de schimbæri în personalul vasului, care pot surveni în portul în

care se aflæ consulatul de categoria I°a sau a II°a, aceøtia vor introduce modificærile
necesare cerute, øtergerile din rol sau înscrierea unuia sau mai multor marinari.

Art.143.– Orice vizæ de patentæ sau rol de echipaj se va înscrie în registrul de viza
patentelor trimis de minister, completându°se toate rubricile prevæzute în el.
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Inspecflia vaselor

Pavilionul românesc pe vapor
Art.144.– Consulul are dreptul de inspecflie pe vasele româneøti de comerfl øi

cælætori, în ce priveøte starea sanitaræ øi echipajul vaselor.
Art.145.– Consulul va supraveghea ca pavilionul românesc sæ nu fie utilizat decât

de vasele româneøti, care posedæ autorizarea în regulæ din partea autoritæflilor româneøti
respective.

Art.146.– În caz de infracfliune din partea vreunui vas, consulul va raporta de urgenflæ
ministerului øi va informa øi cæpitæniile porturilor româneøti pentru a lua mæsurile
cuvenite la sosirea eventualæ în acele porturi a vaselor care au arborat pavilionul
românesc în mod ilegal.

În acelaøi timp, consulatul va face interveniri øi pe lângæ autoritæflile de la reøedinfla
sa în vederea aceloraøi mæsuri.

Vânzarea vaselor
Art.147.– Dacæ un vas stræin este vândut unui român, sau dacæ un român îøi

construieøte într°un øantier stræin un vas, proprietarul este flinut pentru a avea dreptul
sæ navigheze sub pavilion românesc, sæ cearæ consulatului de categoria I°a
naflionalizarea vasului, iar consulatul va îndeplini formalitæflile necesare, pe baza actelor
de proprietate ale vasului.

În cererea adresatæ, proprietarul va declara øi portul românesc la cæpitænia cæruia
doreøte sæ fie înregistrat.

Art.148.– Consulatul va înainta ministerului toate actele primite, cerând
naflionalizarea vasului, conform Codului comercial maritim român.

Art.149.– Consulatul de categoria I°a la cererea pærflilor interesate va face, pe actul
de naflionalitate al vasului, menfliune de actele translative sau declarative referitoare
la proprietatea vasului.

Aceastæ menfliune se va face pe baza actului autentic, translativ sau declarativ de
proprietate.

Se va pæstra o copie de pe acest act în arhiva consulatului, iar o altæ copie se va
înainta ministerului, pentru a fi trimisæ cæpitæniei portului unde este înregistrat vasul.

Art.150.– Dacæ vasul urmeazæ sæ plece în cælætorie spre flaræ, consulatul de categoria
I îi va elibera o patentæ cu menfliune provizorie øi valabilæ, numai pentru o cælætorie
de ducere într°unul din porturile româneøti, specificându°se portul. Cu aceastæ ocaziune,
proprietarul va cere acolo naflionalizarea vasului.

De asemenea øi rolul de echipaj va fi tot „provizoriu“.
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Art.151.– Dacæ vasul e nevoit sæ plece cu încærcæturæ într°un port stræin øi nu poate
aøtepta primirea patentei definitive din flaræ, i se va elibera o patentæ provizorie ca
mai sus, care se va retrage la primirea celei definitive.

Art.152.– Când un român doreøte sæ°øi vândæ vasul unui stræin, într°un port din
circumscripflia consulatului român de categoria I, acesta va cerceta dacæ nu sunt
restricfliuni puse de guvernul român în privinfla înstræinærii unor asemenea vase. În
orice caz, consulul va raporta cazul Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, pentru
autorizare øi numai în urma ræspunsului primit va îndeplini formalitæflile necesare cerute
øi va retrage documentele care dædeau vasului dreptul de a naviga sub pavilion
românesc, înaintându°le Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, pentru a fi remise
cæpitæniei portului unde vasul fusese înregistrat.

Art.153.– În cazul când vânzarea unui vas românesc se face prin consulatul român,
acesta va observa dacæ pe actul de proprietate sunt înscrise sume ce datoreøte vasul
cu privilegiu øi, în caz afirmativ, ele vor fi achitate cu precædere ca øi taxele cuvenite
statului, reflinându°se din preflul vânzærii.

Se va proceda la fel øi cu salariile echipajului, precum øi alimentele øi cærbunii
sau orice alte furnituri ale vasului, ræmase neachitate.

Debarcarea marinarilor
Art.154.– În cazul când unul sau mai mulfli marinari români de pe un vas românesc

sau stræin, dupæ plecarea din flaræ, nu mai pot continua cælætoria øi au cerut debarcarea
ori sunt debarcafli de comandantul vasului în portul în care se aflæ consulatul român,
acesta va cere Agenfliei Maritime, care reprezintæ vasul în acel port, sæ repatrieze,
pe cheltuiala sa, pe cei debarcafli.

Pierderea documentelor unui vas
Art.155.– Dacæ în cursul cælætoriei, comandantul unui vas pierde documentele

vasului, consulul de categoria I, dupæ ce se va asigura prin cercetæri amænunflite cæ
pierderea nu e simulatæ, va elibera un permis de navigaflie provizoriu, pânæ la înapoierea
vasului în România, unde cæpitænia portului, la care este înscris vasul, îi va elibera
alte acte definitive.

Art.156.– Comandatul vasului øi ofiflerii de bord vor face declarafliuni scrise înaintea
consulului în cancelaria consulatului, dacæ pe actul de naflionalitate pierdut era sau
nu vreo inscripflie referitoare la acte translative sau declarative de drepturi øi datorii
øi, în caz afirmativ, le va înscrie øi pe permisul de cælætorie provizorie ce i°a eliberat.

De asemenea va înscrie orice alte note declarate de comandant, cæ se aflau pe
actul pierdut.
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În permisul provizoriu de cælætorie se vor înscrie øi oamenii de echipaj, întocmai
ca pe un rol de echipaj.

Avarie la mærfuri øi vapoare
Art.157.– În caz de avarie suferitæ de mærfurile încærcate pe un vas sau de aruncarea

lor în mare din cauza furtunii, consulul de categoria I°a, dupæ primirea raportului
scris al comandantului vasului, la cererea scrisæ a acestuia, va proceda la cercetarea
cazului, conform legii, luând un interogator amænunflit fiecærui membru din echipajul
vasului, în localul consulatului.

Ræspunsurile date vor fi subscrise de interogat øi consemnate într°un proces°verbal,
încheiat anume cu ocazia cercetærilor.

Procesul°verbal se va pæstra în arhiva consulatului øi, la cererea comandantului
sau a persoanelor interesate, se vor elibera copii legalizate dupæ el.

Consulatul va aduce la cunoøtinfla ministerului cazul de avarie întâmplat.

Experflii pentru evaluarea pagubelor
Art.158.– Dacæ în urma ciocnirii a douæ vase, din care unul sub pavilion românesc

øi altul stræin sau ambele române, ar rezulta o avarie a unuia din cele douæ vase sau
la amândouæ, øi în cazul când pærflile nu s°au înfleles asupra despægubirilor prin bunæ
învoialæ, consulatul de categoria I va face cercetærile necesare, procedând ca la art.
precedent.

La cererea scrisæ a pærflilor va numi experflii necesari, conform codului maritim.
Cererea de numire a experflilor øi repartifliunea pagubelor, propusæ de experfli, vor

fi supuse autoritæflii consulare române sau autoritæflii locale competente.
Experflii, dupæ ce vor depune legiuitul juræmânt, vor proceda la expertiza pagubelor

øi vor depune apoi consulatului raportul asupra constatærii fæcute.
Art.159.– Onorariul cuvenit experflilor øi fixat dinainte se va achita de consulat

la primirea raportului, din suma depusæ de interesat la consulat, deodatæ cu cererea
de numire a experflilor.

Art.160.– În cazurile prevæzute de art.158 øi 159, consulatele de categoria II vor
putea lucra, numai dupæ ce vor cere øi obfline, în acest scop, autorizarea legafliunii
respective.

Naufragiu
Art.161.– Consulii sunt datori sæ dea tot sprijinul necesar vaselor naflionale øi

echipajelor în cazul când sunt informafli cæ se gæsesc în pericol de naufragiu.
Ei vor lua de urgenflæ, de acord cu agenfliile maritime respective, mæsurile necesare

pentru a le veni în ajutor øi vor întrebuinfla toate mijloacele posibile directe sau prin
intermediul autoritæflilor locale, conformându°se legilor øi uzanflelor locale, pentru
salvarea echipajului øi a vasului øi pentru repatrierea marinarilor români.
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Art.162.– Consulatul nu va angaja statul la acoperirea cheltuielilor necesare în
asemenea împrejuræri de naufragiu, færæ autorizarea prealabilæ a Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine, cæruia se va adresa telegrafic, informând în acelaøi timp øi
legafliunea.

Art.163.– În ce priveøte obiectele ori sumele de bani provenind de la un vas comer-
cial naufragiat øi depuse la consulat de comandantul sau de ofiflerii vasului, consulii
vor raporta de urgenflæ Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, cerând instrucfliuni.

Se va aræta în raport dacæ vasul datoreazæ vreo sumæ tezaurului public, pentru
taxe, precum øi pentru salariile marinarilor.

Consulii se vor conforma în asemenea cazuri legilor maritime øi instrucfliunilor
ministerului.

Marinari

Pæræsirea serviciului
Insubordonanflæ

Art.164.– În caz de pæræsirea serviciului de cætre un marinar aparflinând unui vas
de comerfl român, consulii, în urma cererii în scris a comandantului vasului, vor face
toate intervenirile necesare pe lângæ autoritæflile locale, dacæ existæ o convenflie specialæ
între guvernele respective în aceastæ privinflæ, pentru prinderea dezertorului øi remiterea
lui cæpitanului vasului, mai ales dacæ e dovedit cæ lipsa lui de pe vas aduce prejudicii
în ceea ce priveøte continuarea cælætoriei, ori dacæ a sustras efecte, bani etc., de pe vas.

Art.165.– În caz de insubordonanflæ din partea marinarilor de pe vasele de comerfl
øi în urma cererii scrise a comandantului vasului, consulul va interveni pentru
restabilirea ordinii øi arestarea celor plecafli de pe vas.

Consulul va încheia un proces°verbal în asemenea cazuri, consemnând în el
depozifliile martorilor, dacæ sunt, precum øi ale marinarilor acuzafli.

Vase de ræzboi
Art.166.– Când Ministerul Regal al Afacerilor Stræine informeazæ consulatul cæ

unul sau mai multe vase de ræzboi naflionale vor sosi în portul din circumscripflia sa,
consulul va lua contact cu autoritæflile militare ale portului în vederea primirii lor,
conform programului stabilit mai dinainte între cele douæ guverne, prin mijlocirea
legafliunii respective.

Consulul se va pune de acord cu comandantul vasului militar sosit în port în privinfla
vizitelor øi onorurilor ce urmeazæ sæ i se dea, conform regulamentului øi uzanflelor
în vigoare.
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Art.167.– Dacæ un marinar de pe un vas militar sosit într°un port stræin a dezertat,
consulul, în urma cererii scrise a comandantului vasului, va raporta cazul de urgenflæ
legafliunii regale, care va dispune cele de cuviinflæ.

Internarea marinarilor bolnavi în spitale
Art.168.– În caz de boalæ gravæ, dacæ un membru al echipajului unui vas de comerfl

sau militar, aflat în portul din circumscripflia consularæ, trebuie debarcat øi internat
într°un spital din localitate, comandantul vasului va informa în scris pe consul, rugând
sæ i se dea concursul necesar.

Art.169.– Cheltuielile de întreflinerea bolnavului în spital øi de repatriere vor fi
suportate de vasul cæruia el aparfline.

Comandantul vasului va depune, fie la consulat, fie la direcflia spitalului, sumele
necesare în momentul internærii, pentru acoperirea cheltuielilor de îngrijire.

Cheltuielile de repatriere se vor achita consulatului, tot de comandantul vasului.

Registrul statistic al vaselor intrate în port
Art.170.– Consulatul va fline un registru de intrare øi ieøire al vaselor româneøti

în portul din circumscripflia sa consularæ øi va trimite Ministerului Regal al Afacerilor
Stræine, trimestrial, un tablou al acestor vase, menflionând numele øi tonajul lor, numele
comandantului, felul øi tonajul încærcæturii, precum øi orice date ce ar crede utile.

CAPITOLUL V
Atribufliuni generale

Chestiuni economice, comerciale etc.
Art.171.– Consulii de categoria I°a øi a II°a sunt obligafli sæ înainteze la fiecare

douæ luni, oricând se simte nevoie, cei dintâi, Ministerului Regal al Afacerilor Stræine
øi legafliunii, iar ceilalfli legafliunii de care depind, rapoarte informative cu privire la
situaflia economicæ, în genere, comercialæ, financiaræ, industrialæ etc., a flærii în care
se aflæ consulatul.

Prin aceste rapoarte se vor da toate amænuntele necesare cunoaøterii cât se poate
de bine a chestiunii la care se referæ.

Se va da în special chestiunilor comerciale cea mai mare atenfliune cu privire la
importul øi exportul diferitelor produse animale øi materii prime sau fabricate,
arætându°se cu date statistice oficiale întreaga miøcare comercialæ.

Se vor trimite informafliuni cât de des asupra mersului pieflii (preflurile mærfurilor,
în diferite centre comerciale din circumscripflia consularæ respectivæ).

Art.172.– Consulul va cæuta prin toate mijloacele sæ cunoascæ bine situaflia
reprezentanflilor de comerfl øi comercianflilor serioøi din circumscripflia sa consularæ.
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Certificate de originea mærfurilor
Art.173.– Consulii de categoria I°a øi a II°a vor elibera certificate de originea

mærfurilor øi vor legaliza asemenea certificate eliberate de camera de comerfl pentru
mærfurile destinate României, dupæ ce se vor fi încredinflat cæ acele mærfuri sunt în
adevær de origine din flara în care funcflioneazæ consulatul.

În aceastæ privinflæ va fline seamæ de convenfliile încheiate cu diferite flæri øi de
instrucfliunile date de Ministerul Regal al Afacerilor Stræine.

Informafliuni comerciale
Art.174.– Dacæ o firmæ comercialæ ori o cameræ de comerfl din flaræ, va cere infor-

mafliuni asupra vreunui comerciant, consulatul va culege acele informafliuni øi le va
comunica interesatului, menflionând în mod expres cæ el nu angajeazæ întru nimic
ræspunderea autoritæflilor.

În acelaøi mod se va proceda øi când se va cere sæ se recomande persoanele de
specialitate, pentru a se stabili cu ele legæturi comerciale ori avocafli pentru susflinerea
proceselor ce eventual ar avea în acea flaræ, cu menfliunea expresæ cæ o asemenea
recomandafliune nu angajeazæ întru nimic ræspunderea autoritæflilor.

Art.175.– Consulii de ambele categorii sunt datori a cæuta întotdeauna sæ fie la
curent cu situafliunea economicæ, comercialæ etc. a flærii noastre, spre a putea da în
orice moment, în flara în care se aflæ, toate relafliile ce li s°ar cere de persoanele
interesate.

În acest scop se vor întocmi la consulat dosare speciale, cu informafliuni comerciale,
etc., primite de la minister sau de la diferite alte autoritæfli din flaræ.

Consulii se vor adresa pentru asemenea informaflii direct øi camerelor de comerfl
din flaræ.

Raport general de finele anului
Art.176.– La finele fiecærui an consulii de categoria I°a vor adresa ministerului

øi legafliunii, iar cei de categoria II°a, legafliunii sau consulatului de carieræ de care
depind, un raport general, expunând întreaga activitate a consulatului din cursul anului
øi menflionând natura diferitelor chestiuni de care s°a ocupat.

CAPITOLUL VI
Corespondenfla consularæ

Art.177.– Consulii de categoria I°a adreseazæ corespondenfla oficialæ pentru orice
fel de afaceri direct Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.
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Rapoartele diferitoare la chestiuni economice, comerciale etc. ori informative, cu
caracter politic, se vor adresa ministerului øi în acelaøi timp se vor trimite în copie
øi legafliunii regale de care depind.

Art.178.– Consulii de categoria II°a se vor adresa numai legafliunii de care depind.
Numai în cazuri excepflionale, când vor fi întrebafli direct de minister asupra unei

chestiuni oarecare, consulii de categoria II°a vor ræspunde ministerului, dând
informafliunile cerute.

Art.179.– Corespondenfla oficialæ se va face numai în limba românæ.
Se va face excepflie pentru consulii de categoria II°a care nu cunosc limba românæ

øi care se vor servi de limba francezæ.
Art.180.– Întreaga corespondenflæ a consulatului este secretæ øi este absolut interzis

consulilor de ambele categorii sæ o dea publicitæflii sau sæ dea copii de pe ea, færæ
autorizarea specialæ a ministerului.

Art.181.– Consulii nu pot corespunde cu redacfliile ziarelor stræine ori din flaræ,
pentru publicare de articole sau de broøuri cu conflinut politic, sau de orice fel, færæ
autorizarea prealabilæ a ministerului, cæruia îi va trimite copie de pe articolele sau
broøurile ce ar dori sæ publice.

De asemenea nu vor putea servi ca corespondenfli, fie pentru ziarele stræine, fie
pentru cele din flaræ.

CAPITOLUL VII
Tariful consular

Încasærile consulare
Art.182.– Taxele ce urmeazæ sæ fie plætite de cei ce se adreseazæ consulatului pentru

diferite lucræri sunt cele prevæzute în tariful consular.
Consulii de ambele categorii se vor conforma întocmai acestui tarif pentru încasarea

taxelor, executând în mod riguros instrucfliunile Ministerului Regal al Afacerilor
Stræine, referitoare la aplicarea lui.

Øefii oficiilor consulare sunt ræspunzætori personal de orice abateri de la aplicarea
tarifului consular.

Art.183.– Pentru orice taxæ plætitæ se aplicæ, pe actele liberate, timbre consulare
corespunzætoare sumei încasatæ.

Art.184.– Timbrele aplicate pe acte se anuleazæ cu sigiliul de tuø al consulatului.
Art.185.– Este absolut interzis a se nota pe acte suma încasatæ în cifre sau litere,

færæ sæ se fi aplicat timbre consulare.
Asemenea procedare nu dæ valabilitate actului încheiat.
Art.186.– Sub nici un cuvânt nu se vor încasa, de la persoanele care se adreseazæ

consulatului, taxe care nu sunt prevæzute în tariful consular, cum ar fi de exemplu
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pentru formulare de petifliuni, sau pentru urgenfla rezolværii unei lucræri (zise: taxe
de urgenflæ), sau sub orice formæ ar fi.

Art.187.– Dacæ øeful consulatului gæseøte cæ este absolut necesar pentru bunul
mers al serviciului sæ se imprime, spre a fi distribuite contra unei taxe, publicului ce
se prezintæ la consulat, formulare anumite pentru interogatorii, petifliuni etc., se va
adresa Ministerului Regal al Afacerilor Stræine pentru autorizare.

Art.188.– Taxele ce se încaseazæ conform tarifului consular, precum øi echiva-
lentul monedei în care se face încasarea, conform instrucfliunilor ministerului, se vor
afiøa la intrarea cancelariei consulatului, la un loc bine vizibil, pentru ca publicul sæ
poatæ lua cunoøtinflæ de ele. 

Art.189.– Sumele încasate se înscriu, în momentul aplicærii timbrelor consulare,
în registrul jurnal, completându°se toate datele prevæzute în rubricile respective pentru
uøurinfla controlului.

Fiecare sumæ înscrisæ în registrul jurnal trebuie sæ corespundæ cu afacerea la care
se referæ petifliunea adresatæ de cel interesat consulatului øi cu numærul de înregistrare.

Art.190.– Copie exactæ øi certificatæ de pe registrul jurnal se va înainta ministerului
la data fixatæ de acesta, împreunæ cu sumele încasate øi cu un borderou al timbrelor
consulare, din care sæ rezulte în mod clar situaflia lor: cele întrebuinflate øi cele ræmase
în depozit pânæ la acea datæ.

Aceste operafliuni, în ce priveøte consulatele de categoria II°a, se vor face prin
legafliuni sau consulatele de categoria I°a, de care depind, øi în conformitate cu
instrucfliunile ministerului.

Art.191.– Timbrele consulare ca øi încasærile se pæstreazæ la consulat, de cætre
øeful oficiului, care este personal ræspunzætor de manipularea lor.

Orice pierdere din timbrele consulare ori din sumele încasate se va acoperi din
salariul titularului oficiului.

CAPITOLUL VIII
Arhiva consulatului

Registre — Sigilii — Inventar
Art.192.– Consulatele de ambele categorii vor pæstra arhiva oficiului în cea mai

perfectæ regulæ în cancelaria oficiului.
Art.193.– Fiecare gene de afacere va forma un dosar special, sau mai multe, dupæ

numærul afacerilor.
Hârtiile vor fi aranjate în dosar, în ordinea numærului de înregistrare.
Pe coperta dosarului se va nota genul afacerii cuprinsæ în el øi numærul sæu de

ordine.
Art.194.– Numærul dosarelor se va forma pe ani øi dupæ felul afacerilor, la fiecare

oficiu consular.
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La finele lunii decembrie din fiecare an, hârtiile cuprinse în ele se vor fixa în
dosarele respective.

Art.195.– Registrul de intrare øi ieøirea hârtiilor se va fline în ordine perfectæ.
Orice hârtie primitæ la consulat se va înregistra în momentul primirii.
Art.196.– Numærul de ieøire al unei hârtii trebuie sæ fie acelaøi ca øi cel de intrare,

iar data ieøirii va fi aceea când s°a expediat hârtia.
Art.197.– Toate actele trebuie sæ fie învestite cu sigiliul oficiului.
Sigiliul de cearæ se va aplica ori de câte ori va fi nevoie.

Inventarul
Art.198.– Toatæ averea imobilæ øi mobilæ a unui oficiu consular se va înscrie în

fiecare an într°un inventar, al cærui formular se va trimite Ministerului Regal al
Afacerilor Stræine.

Øeful oficiului este personal ræspunzætor de buna pæstrare a acestei averi øi nici
o înstræinare din ea nu se va face færæ autorizarea ministerului, chiar când unele obiecte
s°au deteriorat øi conservarea lor ar fi inutilæ.

Inventarul se va înainta ministerului în fiecare an în luna ianuarie øi copie de pe
el se va pæstra în arhiva consulatului.

Art.199.– Valoarea mobilelor øi diferitelor obiecte care constituiesc averea oficiului,
trecutæ în inventar, trebuie sæ corespundæ exact cu aceea din facturile de cumpærare
trimise ca acte justificative ministerului øi ale cæror copii se pæstreazæ øi în arhiva
consulatului.

Art.200.– Titularul oficiului, la predarea serviciului succesorului sæu, când este
cazul, va preda øi averea oficiului dupæ inventarul oficial.

Succesorul va lua în primire numai mobilele øi obiectele care corespund întocmai
cu cele din inventar.

Orice observafliuni ar avea de fæcut cu aceastæ ocaziune se vor nota în
procesul°verbal de luarea în primire a averii oficiului øi se vor raporta ministerului.

Art.201.– Pentru timbrele consulare øi sumele de bani aflate în casa oficiului, pe
lângæ procesul°verbal încheiat cu ocazia remiterii serviciului, se vor face borderouri
conform instrucfliunilor ministerului, cæruia vor fi înaintate cu raport în regulæ.

CAPITOLUL IX
Dispozifliuni finale

Art.202.– În cazul când convenfliile internaflionale øi legile flærii în care se aflæ
consulatul nu se opun, se va fixa pe faflada clædirii oficiului consular pajura flærii
(ecusonul), trimisæ de minister.
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De asemenea se va arbora drapelul naflional pe clædirea oficiului la særbætorile
naflionale øi în oricare alte zile stabilite de uzanflele locale, de acord cu celelalte
consulate stræine.

Art.203.– Consulii generali, consulii øi viceconsulii de ambele categorii au dreptul
sæ poarte uniforma consularæ stabilitæ de Ministerul Regal al Afacerilor Stræine, pentru
fiecare grad, la anumite recepflii øi serbæri oficiale fixate prin uzanflele locale, de acord
cu colegii lor stræini.

Art.204.– Toate dispozifliunile din prezentul regulament se vor aplica øi de legafliuni,
acolo unde ele exercitæ øi atribufliuni consulare.

Art.205.– Pentru orice alte chestiuni care nu sunt prevæzute în acest regulament,
consulatele de ambele categorii vor cere instrucfliuni, cele de categoria I°a de la
Ministerul Regal al Afacerilor Stræine, øi cele de categoria II°a de la legafliunile de
care depind.

Art.206.– Regulamentul consular, aprobat prin decretul domnesc din 12 ianuarie
1880, cu modificærile ulterioare, este desfiinflat prin prezentul regulament consular.

(Monitorul Oficial, nr.255 din 4 noiembrie 1937, pp.8 654–8 664)
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36

DECRET PENTRU MODIFICAREA ART.14, 17 ØI 29 
DIN LEGEA DE ORGANIZARE A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

CAROL al II°lea,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra  raportului preøedintelui Consiliului nostru de Miniøtri øi miniøtrilor noøtri

secretari de stat la departamentele Afacerilor Stræine, Finanfle øi Justiflie cu nr.23 685
din 19 aprilie 1938;

Væzând jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.813 din 1938 øi avizul Consiliului
legislativ nr.63 din 19 aprilie 1938;

În virtutea art.98 din Constituflie;
Am decretat øi decretæm:
Art. unic.– Articolele 14, 17 øi 29 din legea de organizare a Ministerului Afacerilor

Stræine se modificæ precum urmeazæ:
Art.14.– fiara este reprezentatæ în stræinætate prin ambasadori, miniøtri

plenipotenfliari øi trimiøi diplomatici øi consulari.
Prin înalt decret regal, unele legafliuni pot fi ridicate la rangul de ambasade.
Art.17.– Titlul øi rangul trimiøilor diplomatici øi agenfli consulari se fixeazæ, potrivit

uzurilor internaflionale, prin decret regal.
Art.29.– Personalul serviciului diplomatic cuprinde:
1) Ambasadori; 2) Miniøtri plenipotenfliari cl.I°a øi a II°a; 3) Consilieri de legafliune;

4) Secretari de legafliune cl.I°a, cl. a II°a øi cl. a III°a øi 5) Ataøafli de legafliune.

Dat în Bucureøti, la 28 aprilie 1938

CAROL

Preøedintele Consiliului de Miniøtri Ministrul Afacerilor Stræine
Miron N.P. Comnen

Patriarhul României

Ministru de Finanfle Ministrul Justifliei
Mircea Cancicov Victor Iamandi

Nr.1 655

(Monitorul Oficial, nr.97 din 29 aprilie 1938, p.2 132)
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37

DECRET REFERITOR LA EXIGENfiELE PRIVIND CÆSÆTORIA 
MEMBRILOR CORPULUI DIPLOMATIC

CAROL al II°lea,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori sænætate.
Asupra raportului preøedintelui Consiliului nostru de Miniøtri øi al ministrului nostru

secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine nr.1 918 din 1938;
Væzând jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.889 din 1938;
Væzând avizul Consiliului legislativ nr.72 din 1938;
În temeiul art.88 din Constitufliune,
Am decretat øi decretæm:

Cæsætoria membrilor corpului diplomatic
Art.I. Membrii corpului diplomatic sau ai corpului consular øi funcflionarii Ministe-

rului Regal al Afacerilor Stræine se pot cæsætori numai în urma unei autorizafliuni
prealabile datæ în scris de ministrul Afacerilor Stræine.

Art.II. Dacæ persoanele arætate la articolul precedent voiesc sæ se cæsætoreascæ cu
un stræin, autorizafliunea se va da de ministrul Afacerilor Stræine numai în urma unei
înalte încuviinflæri.

Art.III. Pentru obflinerea autorizafliunii este necesar a ne justifica:
a) Onorabilitatea viitorului sofl øi a familiei acestuia;
b) Cetæflenia viitorului sofl;
c) Averea personalæ a solicitantului, cât øi a viitorului sofl;
d) Condifliunile în care contractul matrimonial intervine.
Art.IV. Membrii corpului diplomatic sau consular, cum øi funcflionarii Ministerului

Regal al Afacerilor Stræine, care se vor cæsætori færæ autorizafliunea prevæzutæ de art.1,
vor fi puøi, prin înalt decret regal, în disponibilitate; ei nu vor mai putea fi rechemafli
în funcfliune.

Art.V. Membrii corpului diplomatic sau consular, cum øi funcflionarii Ministerului
Regal al Afacerilor Stræine, care s°au cæsætorit împotriva prevederilor înaltului decret
regal nr.1 798 din 1936, vor putea fi puøi în disponibilitate în condifliunile articolului
precedent, în urma raportului ministrului Afacerilor Stræine, dat pe baza avizului
conform al Consiliului superior diplomatic.
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Punerea în disponibilitate trebuie sæ intervinæ în termen de 6 luni de la publicarea
în Monitorul Oficial a acestei legi.

Dat în Bucureøti, la 5 mai 1938
CAROL

Preøedintele Consiliului de Miniøtri
Miron

Patriarhul României

Ministrul Afacerilor Stræine Ministrul Justifliei
N.P. Comnen Victor Iamandi

Nr.1 732

Referat cætre Consiliul de Miniøtri

Domnilor miniøtri,
Aceeaøi rafliune, care dicteazæ pentru cæsætoria militarilor o autorizafliune

prealabilæ a autoritæflii superioare, impune o autorizafliune prealabilæ øi pentru membrii
corpului diplomat sau consular, în general, pentru tofli funcflionarii Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine.

Proiectul ce supunem deliberærii domniilor voastre prevede o atare autorizafliune,
cum øi efectele nesocotirii normei legale.

Dacæ cu privire la fixarea unui minim de dotæ proiectul nu a urmat legea asupra
cæsætoriilor militarilor, totuøi ministerul va putea sæ nu acorde autorizafliunea cerutæ
dacæ situafliunea materialæ a celui care solicitæ autorizafliunea, cum øi situafliunea
materialæ a viitorului sofl, nu ar asigura acestora un trai la înælflimea situafliunii
petiflionarului. Refuzul autorizafliunii va fi în toate cazurile nemotivat.

Membri ai corpului diplomatic sau alfli funcflionari ai Ministerului Afacerilor Stræine
s°au cæsætorit dupæ 25 august 1936 cu stræine, deøi prin înaltul decret regal nr.1 798
din 1936 o atare cæsætorie fusese prohibitæ, dupæ cum øi aceiaøi funcflionari s°au
cæsætorit cu românce, færæ o prealabilæ autorizare.

Proiectul ce supunem deliberafliunii domniilor voastre sancflioneazæ nesocotirea
ordinului dat øi dæ posibilitatea Ministerului Afacerilor Stræine sæ examineze situafliunea
tuturor celor care dupæ 25 august 1936 s°au cæsætorit cu stræine, cum øi a celor care,
deøi cæsætorifli cu românce, nu au obflinut autorizafliunea Ministerului Regal al Afacerilor
Stræine øi în cazul când va constata cæ autorizafliunea nu putea fi datæ, sæ ia împotriva
celor în greøealæ mæsurile pe care le°ar fi putut lua sub imperiul acestei legi.

(Monitorul Oficial, nr.106 din 10 mai 1938, pp.2 254–2 255)
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38

DECRET PRIVIND TRECEREA SERVICIULUI EXTERIOR 
AL DIRECfiIUNII GENERALE A PRESEI ØI PROPAGANDEI DIN CADRUL
MINISTERULUI DE INTERNE LA MINISTERUL AFACERILOR STRÆINE

CAROL al II°lea,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori sænætate.
Asupra raportului preøedintelui Consiliului nostru de Miniøtri øi al miniøtrilor noøtri

secretari de stat la departamentele Afacerilor Stræine, Internelor, Finanflelor øi Justifliei
cu nr.39 204 din 30 iunie 1938;

Având în vedere jurnalul Consiliului nostru de Miniøtri cu nr.1 387 din 27 iunie
1938;

Væzând avizul Consiliului legislativ cu nr.137 din 24 iunie 1938;
În temeiul art.98 din Constitufliune,
Am decretat øi decretæm:

Trecerea Serviciului exterior al 
Direcfliunii generale a presei øi propagandei

la Ministerul Afacerilor Stræine

Art.I. Serviciul exterior al Direcfliunii generale a presei øi propagandei, care
funcflioneazæ pe lângæ Ministerul Internelor, în baza decretului°lege nr.1 698 din 3
mai 1938, este trecut pe ziua de 1 iulie 1938 la Ministerul Afacerilor Stræine.

Art.II. În acest scop sunt trecute la Ministerul Afacerilor Stræine urmætoarele posturi
bugetare:

10 posturi de consilier de presæ.
3 posturi de secretar de presæ.
1 post de secretar de presæ cl.II.
1 post de redactor interpret cl.I (interpret øef).
2 posturi de øef de birou cl.II.
1 post de dactilografæ principalæ.
1 post de dactilografæ cl.I.
2 posturi de om de serviciu cl.I.
2 posturi de om de serviciu cl.II.
23 posturi în total
Posturile vacante se vor completa în cursul anului pe mæsura nevoilor øi în ordine

ierarhicæ.
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Fondurile pentru cheltuieli de personal øi material, disponibile la 1 iulie 1938 øi
care urmeazæ a fi trecute la Ministerul Afacerilor Stræine, se vor stabili, de comun
acord, de cætre cele douæ departamente.

Dat în Bucureøti, la 30 iunie 1938

CAROL

Preøedintele Consiliului de Miniøtri
Miron

Patriarhul României

Ministrul Afacerilor Stræine Ministrul Internelor
N.P. Comnen Armand Cælinescu

Ministru Finanflelor Ministrul Justifliei
Mircea Cancicov Victor Iamandi

Nr.2 382

(Monitorul Oficial, nr.150 din 4 iulie 1938, p.3 156)
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39

LEGE PENTRU ORGANIZAREA 
MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE15)

CAROL al II°lea,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori sænætate.
Asupra raportului preøedintelui Consiliului nostru de Miniøtri øi al miniøtrilor noøtri

secretari de stat la departamentele Afacerilor Stræine, Finanflelor øi Justifliei cu nr.41
433 din 11 iulie 1938.

Având în vedere jurnalul Consiliului nostru de Miniøtri cu nr.1 566 din 14 iulie
1938;

Væzând avizul Consiliului legislativ cu nr.175 din 12 iulie 1938;
În temeiul art.98 din Constitufliune,
Am decretat øi decretæm:

TITLUL I
Organizare generalæ

Atribufliuni

CAPITOLUL I
Dispozifliuni generale

Art.1.– Serviciile Ministerului Afacerilor Stræine se împart în:
a) Administraflia centralæ;
b) Serviciul exterior.
Aceste servicii sunt puse sub autoritatea Ministerului Afacerilor Stræine, care

exercitæ direcfliunea superioaræ øi controlul relafliunilor internaflionale.
Art.2.– Ministerul Afacerilor Stræine are în atribufliunile sale exclusive raporturile

României cu statele stræine, cu Societatea Nafliunilor øi cu Institufliunile Juridice
Internaflionale, precum øi negocierea øi interpretarea tratatelor øi convenfliilor de orice
naturæ.

Elaborarea tratatelor øi convenfliunilor de orice naturæ cu statele stræine cade în
atribufliunile diverselor organe ale Ministerului Afacerilor Stræine, întrunite în
comisiuni, la care vor fi chemafli øi delegafli tehnici ai departamentelor interesate.

Aceste comisiuni vor lucra sub preøedinflia ministrului Afacerilor Stræine sau a
împuternicitului sæu.
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În calitate de cancelar al Ordinelor, ministrul Afacerilor Stræine are administrarea
lor, precum øi aceea a medaliei „Serviciului Credincios“ øi lucreazæ direct cu
Maiestatea Sa Regele, Marele Maestru al Ordinelor.

Art.3.– Toate actele, scrisorile øi documentele emanând de la Ministerul Afacerilor
Stræine, sunt semnate de cætre ministru. Ele pot fi semnate, de asemenea, în virtutea
unei delegafliuni, de secretarul general sau de directori.

Art.4.– Corespondenfla confidenflialæ între departamentul Afacerilor Stræine øi
agenflii sæi, rapoartele, telegramele, memoriile øi alte documente adresate de aceøtia
din urmæ, în calitatea lor oficialæ, sunt proprietatea statului øi se depun în arhiva
generalæ a ministerului.

Acestea nu pot fi date publicitæflii în întregime øi nici în fragmente, chiar de autorii
lor, decât cu autorizarea specialæ scrisæ a ministrului.

CAPITOLUL II
Administraflia centralæ

Art.5.– Administrafliunea centralæ a Ministerului Afacerilor Stræine cuprinde pe
lângæ Secretariatul general al departamentului:

1. Organe consultative:
a) Consiliul consultativ diplomatic;
b) Consiliul juridic.
2. Direcfliuni:
a) Direcfliunea cabinetului ministrului øi a cifrului;
b) Direcfliunea protocolului, înregistrærii øi conserværii tratatelor øi a cancelariei

ordinelor;
c) Direcfliunea personalului;
d) Direcfliunea afacerilor politice;
e) Direcfliunea afacerilor administrative øi judiciare;
f) Direcfliunea afacerilor consulare;
g) Direcfliunea afacerilor economice;
h) Direcfliunea fondurilor øi contabilitæflii.
Aceste direcfliuni pot fi contopite sau suprimate, dupæ necesitæfli, prin decret regal.
Art.6.– Compunerea øi atribufliunile organelor consultative sunt urmætoarele:

a) Consiliul consultativ diplomatic
Acest consiliu este compus dintr°un preøedinte øi cel mult trei membri numifli pe

o perioadæ de trei ani prin decret regal. Ei sunt recrutafli dintre ambasadorii sau miniøtrii
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plenipotenfliari clasa I în activitate sau în retragere, care au funcflionat ca øefi de misiune
cel puflin zece ani øi n°au împlinit vârsta de 70 ani.

În afaræ de atribufliunile ce ministrul îi poate da potrivit trebuinflelor, prin deciziune
ministerialæ, Consiliul superior diplomatic va examina chestiunile ce i se vor supune.

Preøedintele øi membrii Consiliului consultativ diplomatic vor primi o diurnæ ce
se va fixa prin deciziune ministerialæ.

b) Consiliul juridic
Acest consiliu este compus dintr°un preøedinte øi cel mult 5 membri, numifli prin

decret regal.
Preøedintele øi membrii Consiliului juridic sunt recrutafli dintre jurisconsulflii distinøi.

Acei care profeseazæ avocatura nu vor putea nici pleda, nici da consultafliuni contra
intereselor statului.

În afaræ de atribufliunile pe care Ministerul Afacerilor Stræine i le poate da prin
deciziune ministerialæ, Consiliul juridic va referi asupra aspectelor juridice ale
chestiunilor de care Ministerul Afacerilor Stræine este sau va fi chemat a se ocupa;
va apæra, pe baza unei delegafliuni speciale, interesele statului în fafla instanflelor
judecætoreøti sau a organelor internaflionale din flaræ sau stræinætate; va studia problemele
de drept internaflional, în special cele de care sunt chemate a se ocupa forurile
internaflionale.

Membrii Consiliului juridic pot primi rangul de ministru plenipotenfliar clasa I°a
øi a II°a.

Preøedintele øi membrii Consiliului juridic vor primi o diurnæ ce se va fixa prin
deciziune ministerialæ.

Art.7.– Atribufliunile diferitelor direcfliuni arætate mai sus sunt cele urmætoare:

a) Direcfliunea cabinetului ministrului øi cifrului
Are în atribufliunile sale:
Primirea øi deschiderea corespondenflei interne øi externe, plicuri øi pachete; cereri

de audienfle la ministru, cercetæri sau studii proprii a înlesni lucrærile ministrului; afaceri
pe care ministrul øi le rezervæ; cifrarea øi descifrarea, alcætuirea øi paza cifrului.

Pe lângæ aceastæ direcfliune funcflioneazæ Serviciul registraturii øi Serviciul arhivei
øi bibliotecii, cu urmætoarele atribufliuni:

Serviciul registraturii:
Înregistrarea întregii corespondenfle a departamentului, la intrare øi la ieøire, flinerea

registrelor respective, expedifliunile øi serviciul curierilor pentru stræinætate.
Serviciul arhivei øi bibliotecii:
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Clasarea, paza øi conservarea corespondenflei, actelor øi documentelor de orice
naturæ; conservarea colecfliei Monitorului Oficial øi a buletinelor, legilor øi
regulamentelor. Redactarea tabelelor cronologice øi analitice øi a inventarului arhivelor.
Paza øi conservarea planurilor øi documentelor relative la fruntariile Regatului, a
colecfliilor øi hærflilor geografice pentru uzul departamentului. Primirea, restituirea øi
colaflionarea de dosare øi arhive; încheierea proceselor°verbale pentru aceste operafliuni.

Pæstrarea bibliotecii ministerului; catalogarea cærflilor; procurarea de noi
publicafliuni necesare ministerului, cum øi procurarea øi pæstrarea materialului de
cancelarie al ministerului.

b) Direcfliunea protocolului, tratatelor øi a cancelariei ordinelor
Are în atribufliunile sale: 

1. Ceremonialul Ministerului Afacerilor Stræine, audienflele solicitate de corpul
diplomatic Maiestæflii Sale Regelui øi membrilor familiei regale, chestiunile în legæturæ
cu imunitæflile diplomatice, prepararea øi expedierea scrisorilor de acreditare øi de
rechemare øi a deplinelor puteri.

Cereri de agrement pentru miniøtrii stræini în România øi pentru miniøtrii români
în stræinætate. Paøapoartele diplomatice. Admiterea øi recunoaøterea consulilor stræini.
Vizite øi misiuni civile øi militare.

2. Expedifliunea tratatelor, convenfliunilor, declarafliunilor øi aranjamentelor;
ratificarea, publicarea, înregistrarea øi conservarea originalelor lor.

3. fiinerea registrelor generale øi particulare, precum øi a fiøelor privitoare la
ordinele naflionale prevæzute în regulamentul acestei legi øi la medalia „Serviciul
Credincios“; observarea øi executarea statutelor decorafliunilor; autorizærile pentru
portul de decorafliuni stræine; flinerea registrelor decorafliunilor stræine; examinarea
propunerilor de decorare a diferitelor departamente, precum øi rapoarte cætre Maiestatea
Sa Regele øi decretele cuvenite, anuarul decorafliunilor.

Pe lângæ aceastæ direcfliune va funcfliona Comisiunea ordinelor prevæzute prin legi
speciale.

c) Direcfliunea personalului
Are în atribufliunile sale lucrærile privitoare la organizarea ministerului øi a

serviciilor dependinte; numirile, promofliunile, examinarea titlurilor candidaflilor la
concursuri; concedii; desemnarea interimarilor; fixarea circumscripfliunilor consulare
øi întocmirea patentelor consulare; numirea consulilor onorari; numirea membrilor
comisiunilor examinatorii, a comisiunilor de disciplinæ øi a comisiunii consultative
de înaintæri; întocmirea øi publicarea anuarului ministerului; chestiunile privitoare
la situaflia militaræ a funcflionarilor ministerului.
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d) Direcfliunea afacerilor politice
Are în atribufliunile sale:
1. Relafliunile politice ale României cu flærile stræine, cu Societatea Nafliunilor øi

cu Institufliunile Juridice Internaflionale; studiul politicii generale a diferitelor flæri;
chestiunile de politicæ exterioaræ øi de politicæ internæ în atingere cu chestiunile
exterioare; conflictele dintre flæri; conferinflele øi actele internaflionale cu caracter politic;
regimul politic al øcolilor øi bisericilor române în stræinætate øi al celor stræine în
România; minoritæflile stræine în România øi române în stræinætate; legætura cu
comisariatul minoritæflilor; elaborarea instrucfliunilor cu caracter politic date agenflilor
români în stræinætate; redactarea memoriilor øi notiflelor istorice pentru serviciul
ministerului; clasarea, paza øi conservarea arhivelor afacerilor politice pânæ la værsarea
lor în arhiva generalæ a ministerului.

2. Toate chestiunile ce decurg din Pactul Societæflii Nafliunilor øi din aplicarea
tratatelor de pace. Corespondenfla cu Societatea Nafliunilor øi cu orice alte comisiuni
øi servicii temporare cu caracter politic din stræinætate. Chestiunile privitoare la regimul
Dunærii.

Pe lângæ aceastæ direcfliune funcflioneazæ Serviciul fruntariilor, cu urmætoarele
atribufliuni:

1. Aplicafliunea dispozifliunilor din tratate cu privire la delimitarea fruntariilor.
2. Direcfliunea øi supravegherea tuturor lucrærilor de ridicare a hærflilor, zonelor

de fruntarie.
3. Negocierile privitoare la stabilirea modalitæflilor de executare a lucrærilor ce se

fac în comun cu delegaflii flærilor limitrofe pentru întreflinerea tuturor semnelor care
materializeazæ fruntaria.

4. Negocierile privitoare la stabilirea regimului proprietæflilor din zona de fruntarie
øi aplicarea sa.

5. Rezolvarea micilor incidente de fruntarie.

e) Direcfliunea afacerilor administrative øi judiciare
Are în atribufliunile sale:
1. Chestiuni privitoare la situaflia militaræ a stræinilor din România, dezertori,

autorizæri de intrare øi øedere a stræinilor în flaræ. Chestiuni relative la stabilirea,
pierderea øi dobândirea naflionalitæflii, la aplicarea legii asupra controlului stræinilor,
a legii paøapoartelor øi a legii migrafliunilor, la viza paøapoartelor române øi stræine,
la expulzæri, la incidente de frontieræ færæ caracter politic øi contrabandæ. Chestiuni
bisericeøti øi de învæflæmânt færæ caracter politic, românizarea vaselor de comerfl,
alcætuirea regulamentelor de navigaflie øi aplicarea lor, culegerea de informafliuni
relative la bunuri øi persoane, orice reclamafliuni de naturæ administrativæ formulate
de supuøii români sau stræini, precum øi chestiunile în legæturæ cu proprietæflile stræinilor
în România.
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Actele internaflionale relative la ajutorarea ræniflilor de ræzboi, la neutralizarea
spitalelor øi ambulanflelor militare, la alcætuirea øi aplicarea convenfliunilor sanitare,
veterinare øi de patologie agricolæ, de meteorologie etc.

Alcætuirea øi aplicarea tratatelor de navigaflie øi stabilire a convenfliunilor poøtale,
telegrafice øi telefonice internaflionale øi a celor relative la pescuit.

Chestiuni privitoare la congrese, conferinfle øi expoziflii internaflionale færæ caracter
politic sau economic în legæturæ cu Direcflia propagandei.

2. Lucrærile juridice øi de contencios care urmeazæ a fi examinate dupæ dispozifli-
unile actelor diplomatice øi a legiuirilor interne. Chestiuni de drept internaflional public
øi privat (afaræ de cele rezervate altor direcfliuni); chestiuni de drept maritim, afacerile
juridice øi de contencios care rezultæ din reclamafliunile stræinilor contra statului român
øi ale românilor contra statelor stræine; afacerilor de adopfliuni; tutelæ, succesiuni.
Alcætuirea convenfliunilor de extrædare øi aplicarea lor. Chestiuni privitoare la crime
øi delicte. Notificarea actelor judiciare române øi stræine, transmiterea comisiunilor
rogatorii române øi stræine, intervenfliunile pentru executarea hotærârilor tribunalelor
arbitrale sau a sentinflelor civile øi comerciale stræine în România øi române în stræinæ-
tate, precum øi alcætuirea øi aplicarea convenfliunilor judiciare de orice naturæ.

Alcætuirea convenfliunilor pentru protecfliunea proprietæflii individuale, literare øi
artistice.

f) Direcfliunea afacerilor consulare
Are în atribufliunile sale:
Alcætuirea øi aplicarea convenfliunilor consulare øi a convenfliunilor relative la starea

civilæ.
Afacerile de administraflie consularæ; actele de stare civilæ române øi stræine;

bunurile românilor în stræinætate; repatrieri; aplicarea legii militare românilor aflafli
în stræinætate.

Corespondenfla øi lucrærile privitoare la jurisdicfliunea consularæ; acte notariale.
Legalizæri øi vize potrivit legilor. Stabilirea, interpretarea øi aplicarea regulamentului
consular øi a tarifului consular.

Pe lângæ aceastæ direcfliune va funcfliona Serviciul interpreflilor, care are urmæ-
toarele atribufliuni:

Traducfliuni din limbi stræine în româneøte øi din româneøte în alte limbi, a oricærui
document, corespondenflæ oficialæ sau de altæ naturæ. Certificarea acestor traduceri.

g) Direcfliunea afacerilor economice
Are în atribufliunile sale negocierea øi întocmirea tratatelor de naturæ economicæ,

comercialæ, financiaræ, monetaræ, de cæi ferate, de aviaflie, de proprietate industrialæ
øi mærci de fabricæ.
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Studiazæ situafliunea comercialæ, economicæ øi financiaræ a flærilor stræine, precum
øi cele care decurg din tratatele de pace øi de care se ocupæ în special Societatea
Nafliunilor øi conferinflele internaflionale.

Referæ asupra aspectelor economice øi financiare ale chestiunilor de care Ministerul
Afacerilor Stræine este sau va fi chemat a se ocupa; este organul de legæturæ pentru
toate aceste chestiuni între Ministerul Afacerilor Stræine øi celelalte ministere sau
institufliuni interesate.

h) Direcfliunea fondurilor øi a contabilitæflii
Are în atribufliunile sale:
Întocmirea øi executarea bugetului ministerului; flinerea registrelor cerute de legea

contabilitæflii generale a statului, precum øi a registrelor auxiliare pentru regula
contabilitæflii; contabilitatea veniturilor; verificarea øi controlarea pentru værsarea la
tezaurul statului a taxelor consulare øi contabilitatea lor; tipærirea øi distribuirea
timbrelor consulare. Contabilitatea cheltuielilor; verificarea, ordonanflarea øi
justificarea cheltuielilor de personal øi de material øi a indemnitæflilor øi cheltuielilor
de orice naturæ. Inventariile øi întreflinerea imobilelor, a mobilierului øi a materialului
ministerului, legafliunilor øi consulatelor, lichidarea cheltuielilor diplomatice,
conform instrucfliunilor personale ale ministrului, lichidarea subvenfliunilor acordate
conform tratatelor øi învoirilor internaflionale. Corespondenfla cu Înalta Curte de Conturi
relativæ la contabilitatea ministerului.

Despre secretarul general øi despre conducerea direcfliilor
Art.8.– Secretarul general este desemnat numai dintre miniøtrii de carieræ.

Aceastæ delegafliune va fi datæ prin decret regal. El supravegheazæ øi coordoneazæ
lucrærile departamentului øi semneazæ, prin delegafliune, pentru ministru.

În caz de absenflæ sau de împiedicare a secretarului general, acesta este înlocuit,
în atribufliunile sale, printr°un ministru plenipotenfliar de carieræ, fie din administrafliunea
centralæ, fie chemat în acest scop din serviciul exterior.

Art.9.– Direcfliunile vor fi conduse de miniøtrii plenipotenfliari de carieræ, asistafli
de directorii°adjuncfli øi de øefii de serviciu.

Consulii generali, azi în funcfliune, pot fi chemafli la conducerea Direcfliunii
contabilitæflii, cum øi a Serviciului arhivei, registraturii øi interpreflilor.

Directorii vor fi numifli prin decret regal. Ei supravegheazæ direcfliunile ce le sunt
încredinflate, sunt ræspunzætori de lucrærile funcflionarilor puøi sub ordinele lor øi pot
semna prin delegafliune, pentru ministru, corespondenfla direcfliunii respective.

Øefii de servicii sunt numifli prin deciziune ministerialæ.
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CAPITOLUL III
Serviciul exterior

Art.10.– Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Stræine se compune din:
a) Oficii diplomatice;
b) Oficii consulare.

Despre oficiile diplomatice
Art.11.– Oficiile diplomatice sunt: ambasade, legafliuni øi agenflii, care se vor

determina anual prin legea bugetaræ.
În cursul anului bugetar, o legafliune poate fi ridicatæ prin lege la rangul de

ambasadæ.
Tot prin lege pot fi desfiinflate sau reunite mai multe legafliuni la un loc.

Despre oficiile consulare
Art.12.– Oficiile consulare se împart dupæ modul de recrutare a titularilor, în:
1. Consulate de carieræ ale cæror titulari sunt recrutafli dupæ regulile prescrise prin

prezenta lege.
2. Consulate onorifice, ale cæror titulari, neretribuifli, sunt recrutafli printre persoanele

notabile din localitate, fie chiar øi stræini.
Art.13.– Oficiile consulare de carieræ se vor determina anual prin legea bugetaræ.
În cursul anului bugetar se vor putea înfiinfla noi oficii consulare de carieræ sau

se vor putea desfiinfla din cele existente prin lege.
Art.14.– Înfiinflarea øi desfiinflarea consulatelor onorifice se face prin decret regal.
Art.15.– Circumscripfliunea oficiilor consulare se stabileøte prin deciziune

ministerialæ.
Art.16.– Consulatele de carieræ øi consulatele onorifice sunt puse sub autoritatea

øefului oficiului diplomatic respectiv, iar în flærile în care nu existæ legafliuni, ele vor
fi puse sub autoritatea unei legafliuni apropriate, desemnate de minister.

Atribufliunile oficiilor diplomatice øi oficiilor consulare
Art.17.– Øefii oficiilor diplomatice øi ai oficiilor consulare de carieræ, în afaræ de

atribufliunile lor politice, au îndatorirea de a apæra øi a asista pe naflionali în afaceri
de interes privat. Ei elibereazæ øi vizeazæ paøapoarte, conform legilor øi instrucfliunilor
în vigoare; elibereazæ øi vizeazæ patente de sænætate, certificate de viaflæ øi orice alte
acte. Ei au calitatea de ofifleri ai stærii civile, exercitæ funcfliunile de notari øi depozitari
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conform legilor flærii. Îndeplinesc, în limitele uzurilor øi convenfliunilor diplomatice,
toate actele conservatorii, în caz de absenflæ sau deces al unui român, în stræinætate.

Autentificæ øi legalizeazæ, percepând taxele legale, actele øi documentele destinate
a fi produse în România øi exercitæ dreptul de jurisdicfliune în conformitate cu legile
flærii.

Oficiile consulare române din porturile stræine au dreptul de poliflie øi de inspecfliune
asupra vaselor sub pavilion român øi oamenilor de echipaj øi executæ, în ceea ce°i
priveøte, dispozifliunile din codul de comerfl, relative la comerflul maritim øi la
navigafliune.

Un regulament consular determinæ condifliunile de funcflionare a oficiilor consulare.
Art.18.– Øefii oficiilor diplomatice pot delega în scris personalului diplomatic de

sub ordinele lor unele din atribufliunile arætate în articolul precedent.
Øefii oficiilor consulare pot delega în scris consulilor sau viceconsulilor, sub a

lor ræspundere, unele din atribufliunile lor.
Art.19.– Consulatele onorifice au numai atribufliunile administrative øi comerciale.

Aceste atribufliuni sunt cele determinate pentru fiecare consulat onorific prin regula-
mentul consular øi prin instrucfliunile primite, fie de la Ministerul Afacerilor Stræine,
fie de la legafliunea de care depinde.

Despre însærcinafli cu afaceri
Art.20.– În timpul absenflei oricât de scurte a øefului oficiului diplomatic din flara

unde este acreditat, sau în caz de vacanflæ, afacerile legafliunii vor fi conduse de un
însærcinat cu afaceri.

Acesta va fi funcflionarul diplomatic al oficiului, cel mai înalt în grad, având cel
puflin gradul de secretar de legafliune clasa II.

Ministrul va avea latitudinea de a delega un alt funcflionar diplomatic ca însærcinat
cu afaceri.

Despre geranfli
Art.21.– În timpul absenflei oricât de scurte a øefului unui oficiu consular de carieræ,

sau în caz de vacanflæ, afacerile acelui oficiu vor fi conduse de un gerant.
În ce priveøte consulatele onorare, titularul va desemna, în caz de absenflæ øi sub

a sa ræspundere, pe gerat care va lucra în baza unei procuri autentice.
Numele acestui generat va fi în prealabil comunicat atât ministerului cât øi legafliunii

de care depinde øi nu va putea funcfliona decât dupæ aprobarea ministerului.
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TITLUL II
Despre personal

CAPITOLUL IV
Despre organizarea personalului în general

Art.2.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine se împart, dupæ modul lor de
recrutare, în urmætoarele categorii:

1. Personalul organelor consultative.
2. Personalul diplomatic.
3. Personalul consular în funcfliune la promulgarea acestei legi.
4. Personalul administrativ.
5. Personalul de presæ din Serviciul exterior.
Art.23.– Personalul diplomatic se compune din:
1. Ambasadori.
2. Miniøtri plenipotenfliari cl.I.
3. Miniøtri plenipotenfliari cl.II.
4. Consilieri de ambasadæ.16)

5. Consilieri de legafliune.
6. Secretari de legafliune cl.I.
7. Secretari de legafliune cl.II.
8. Secretari de legafliune cl.III.
9. Ataøafli de legafliune.
Art.24.– Personalul consular actualmente în funcfliune se compune din:
1. Consuli generali cl.I
2. Consuli generali cl.II
3. Consuli.
4. Viceconsuli.
Pe viitor, nemaifæcându°se nici o numire în cariera consularæ, recrutarea pe mæsura

nevoilor a personalului consulatelor se va face din personalul diplomatic în modul
urmætor:

Funcfliunea de consul general cl.I va fi îndeplinitæ de consilierii de legafliune.
Funcfliunea de consul general cl.II, de secretarii de legafliune cl.I.
Funcfliunea de consul, de secretarii de legafliune cl.II.
Funcfliunea de viceconsul, de secretarii de legafliune cl.III.
Funcflionarii diplomatici detaøafli la consulate îøi pæstreazæ gradul, vechimea øi

apuntamentele aferente, øi vor avea dreptul la accesoriile cuvenite funcfliunii cu care
sunt însærcinafli.
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Art.25.– Personalul administrativ se compune din gradele indicate în legea asupra
statutului funcflionarilor publici øi în mæsura cerutæ de necesitæflile serviciului.

Pe lângæ aceøtia vor putea funcfliona, la legafliuni øi consulate, cancelarii interprefli.
Art.26.– Personalul de presæ se compune din:
1. Consilieri de presæ.
2. Secretari de presæ cl.I.
3. Secretari de presæ cl.II.
4. Secretari de presæ cl.III.
5. Ataøafli de presæ.
Art.27.– Consilierii øi ataøaflii tehnici militari, navali, de aviaflie, culturali, economici

etc., de pe lângæ oficiile diplomatice, vor fi numifli de cætre ministerele respective
dupæ o prealabilæ înflelegere cu Ministerul Afacerilor Stræine øi vor lucra de acord
cu øeful legafliunii.

Din punct de vedere protocolar ei au rang imediat dupæ consilierul de legafliune;
în lipsa unui consilier, ei au rang imediat dupæ øeful misiunii.

CAPITOLUL V
Despre admisibilitate

SECfiIUNEA I
Condifliuni generale

Art.28.– Afaræ de condifliunile speciale prevæzute în legea de faflæ, pentru diversele
categorii de funcflionari, nimeni nu poate fi primit a se prezenta la concurs pentru
admiterea în serviciile Ministerului Afacerilor Stræine decât îndeplinind urmætoarele
condifliuni generale:

1. Sæ fie român, bucurându°se de toate drepturile civile øi politice.
2. Sæ aibæ 21 ani împlinifli øi sæ nu fi trecut de 30 ani.
3. Sæ°øi fi îndeplinit obligafliunile militare.
4. Sæ fie apt pentru serviciu din punct de vedere al sænætæflii.
5. Sæ nu fi suferit vreo condamnare dezonorantæ.
6. Sæ fie de o moralitate recunoscutæ.
Art.29.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine sunt obligafli sæ depunæ la

intrarea în funcfliune urmætorul juræmânt:
„Jur credinflæ Regelui, supunere Constitufliunii øi legilor poporului român. Jur de

a pæstra cu sfinflenie secretul lucrærilor øi îndatoririlor ce mi se vor încredinfla în serviciul
Ministerului Afacerilor Stræine. Aøa sæ°mi ajute Dumnezeu“.
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Pentru consulii de naflionalitate stræinæ, formula juræmântului este urmætoarea: „Jur
de a îndeplini cu sfinflenie øi conform legilor româneøti funcfliunile ce mi s°au
încredinflat øi de a contribui din toate puterile mele la tot ce poate favoriza interesele
româneøti“.

SECfiIUNEA II
Despre înaintæri

Art.30.– Se instituie o comisie consultativæ pentru înaintæri, sub preøedinflia
secretarului general øi compusæ din patru miniøtri plenipotenfliari de carieræ, cei mai
vechi în grad, ocupând funcfliunea de directori în administrafliunea centralæ. În afaræ
de aceøtia, directorii personalului øi contabilitæflii fac parte de drept din comisiune,
cu vot deliberativ, dacæ au grad de ministru plenipotenfliar.

Art.31.– Comisiunea consultativæ pentru înaintæri va întocmi, în fiecare an, un
tablou de ordinea funcflionarilor departamentului, care ar avea dreptul de înaintare
øi care, dupæ aprecierea comisiunii, meritæ sæ fie propuøi la înaintare pe anul în curs.

La întocmirea tablourilor, comisiunea va avea în vedere øi foile calificative, pe
care tofli øefii ierarhici sunt obligafli a le înainta, la sfârøitul anului, direct ministrului.

Aceste foi calificative vor cuprinde aprecierile øefului ierarhic respectiv asupra
destoiniciei, punctualitæflii, moralitæflii, conducerii în societate etc. Ele vor avea un
caracter strict confidenflial.

Art.32.– Înaintærile funcflionarilor diplomatici øi consulari se fac prin decret regal,
în urma propunerii ministrului.

Aceste propuneri vor fline seama øi de tabloul întocmit de Comisiunea consulta-
tivæ de înaintæri.

Propunerile Comisiunii consultative de înaintæri vor fi formulate cu majoritate,
iar opiniile separate vor trebui fæcute în scris øi motivate. Aceste lucræri au un caracter
confidenflial.

Art.33.– Înaintærile nu se pot face decât în limita posturilor bugetare vacante.
Înaintæri în grad færæ posturi disponibile nu se acordæ.

SECfiIUNEA III
Recrutarea personalului

Art.34.– Nimeni nu poate fi numit în Ministerul Afacerilor Stræine, dacæ, pe lângæ
condifliunile generale de admisibilitate prevæzute mai sus, nu va poseda:

1. Pentru Serviciul diplomatic, diploma de doctor în drept sau øtiinfle economice,
politice øi financiare, din flaræ sau din stræinætate, recunoscute conform legii instrucfliunii
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publice, øi nu va fi reuøit la examenul prevæzut de art.38. În mod tranzitoriu, în timp
de 3 ani de la promulgarea acestei legi, vor putea fi admiøi la examen øi licenfliafli în
drept sau litere.

2. Pentru Serviciul administrativ se vor avea în vedere dispozifliunile din legea
asupra statutului funcflionarilor publici.

3. În ce priveøte cancelarii interprefli din Serviciul exterior, ei vor fi recrutafli prin
concurs dintre persoanele care, având cel puflin diploma de bacalaureat, vor cunoaøte
limba flærii unde urmeazæ a fi trimiøi.

Art.35.– Funcflionarii de presæ vor fi numifli numai în condifliunile arætate la
art.54–55.

SECfiIUNEA IV
Recrutarea personalului diplomatic

Art.36.– Nimeni nu poate fi numit în gradul de ataøat de legafliunea dacæ, pe lângæ
condifliunile generale de admitere, prevæzute în prezenta lege, nu va fi trecut cu succes
examenul mai jos arætat.

Art.37.– Comisiunea pentru examenul de ataøat de legafliune se compune din:
secretarul general, un membru al Consiliului consultativ diplomatic, doi miniøtri
plenipotenfliari øi un profesor universitar de la Facultatea de Drept sau membru al
Consiliului juridic.

Art.38.– Programul materiilor asupra cærora va avea loc examenul, cuprinde:
1. Organizarea constituflionalæ, judiciaræ, administrativæ øi financiaræ a României

øi a statelor stræine.
2. Dreptul internaflional public øi privat.
3. Elemente de economie politicæ, finanfle statisticæ. Istoria doctrinelor economice,

nofliuni de politicæ comercialæ.
4. Istoria românilor.
5. Elemente de drept civil, de drept comercial øi de drept maritim.
6. Istoria tratatelor de pace privitoare la România de la Congresul de la Viena

(1815) încoace.
7. Geografia politicæ øi comercialæ.
8. Limba românæ.
9. Limba francezæ.
10. Cunoøtinfle de limba englezæ, italianæ sau germanæ, dupæ alegere.
Examenul va fi scris øi oral.
Proba scrisæ e eliminatorie.
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Cei reuøifli la examen vor fi înscriøi în anuarul Ministerului Afacerilor Stræine în
ordinea clasificærii.

Candidaflii cæzufli la douæ examene nu se mai pot prezenta a treia oaræ.
Art.39.– Ataøaflii de legafliune nu vor putea fi trimiøi în post în stræinætate.
Art.40.– Nimeni nu poate fi înaintat la gradul de secretar de legafliune cl.III, dacæ

nu are un stagiu de 3 ani în gradul de ataøat de legafliune øi dacæ nu a trecut cu succes
urmætorul examen:

I. Douæ probe scrise, care sunt eliminatorii, constând din:
a) O lucrare istoricæ sau judiciaræ în limba francezæ;
b) Un raport sau un referat în româneøte asupra unei chestiuni politice de actualitate.
II. Un examen oral asupra urmætoarelor materii:
a) Dreptul internaflional public øi privat;
b) Istoria diplomaticæ de la 1648 încoace;
c) Istoria dezvoltærii afacerilor orientale øi în special relafliunile diplomatice ale

României cu statele stræine de la 1718 încoace;
d) Studiul tratatelor urmætoare: Marelui ræzboi, istoricul øi aplicarea lor, precum

øi istoricul, procedura øi competenfla Societæflii Nafliunilor;
e) Regimul convenflional al României cu statele stræine;
f) Legislafliunea vamalæ a României øi a flærilor europene precum øi a principalelor

flæri extraeuropene;
g) Cunoøtinfle asupra diferitelor doctrine economice, în legæturæ cu politica

economicæ a României øi a principalelor state stræine;
h) Stilul øi protocolul diplomatic.
Art.41.– Comisiunea pentru examenul de secretar de legafliune cl.III, are aceeaøi

compunere ca pentru examenul de ataøat de legafliune.
Art.42.– Examenul de secretar de legafliunea cl.III este un examen obligator øi de

clasare. Candidaflii care nu au reuøit se vor prezenta din nou la viitorul examen. Cei
care n°au reuøit nici la al doilea examen, înceteazæ de drept de a mai face parte din
Serviciul diplomatic.

La conferirea gradului candidaflilor reuøifli, se va fline însæ seamæ øi de foile
calificative.

Cei reuøifli la examen vor fi înscriøi în anuarul Ministerului Afacerilor Stræine în
ordinea clasificærii.

Înaintærile se vor face în ordinea înscrierii în anuar.
Art.43.– Nimeni nu poate fi înaintat la gradul de secretar de legafliune cl.II, dacæ

nu are un stagiu de 3 ani în gradul de secretar de legafliune cl.III.
Înaintærile se vor face numai la vechime pe baza tabloului întocmit de Comisia

consultativæ de înaintæri.
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Art.44.– Nimeni nu poate fi înaintat la gradul de secretar de legafliune cl.I, dacæ
nu are un stagiu de 4 ani în gradul de secretar de legafliune cl.II.

Aceste înaintæri se vor face în proporflia de 1 la alegere øi 1 la vechime, dupæ tabloul
întocmit de Comisiunea consultativæ de înaintæri.

Art.45.– Nimeni nu va putea fi înaintat la gradul de consilier de legafliune, dacæ
nu va fi îndeplinit un stagiu de cel puflin 4 ani în gradul de secretar de legafliune cl.I.

Aceste înaintæri se vor face în proporflia de 2 la alegere øi 1 la vechime, dupæ tabloul
întocmit de Comisiunea consultativæ de înaintæri.

Art.46.– Consilierii de ambasadæ sunt înaintafli, la alegere, dintre consilierii de
legafliune, care un împlinit un stagiu de 3 ani efectivi în acest grad øi numai dacæ, de
la intrarea lor în carieræ, vor fi funcflionat cel puflin 5 ani în administraflia centralæ øi
alfli 3 ani în consulate.

Art.47.– Miniøtrii plenipotenfliari cl. a II°a sunt înaintafli la alegere dintre consilierii
de ambasadæ, având un stagiu de cel puflin doi ani în grad.

În caz de vacanfle, ministrul Afacerilor Stræine va cere Comisiunii consultative
de înaintæri sæ întocmeascæ un tablou cu propuneri de tofli consilierii de ambasadæ
care meritæ sæ fie înaintafli. Acest tablou va fi supus apoi Consiliului consultativ
diplomatic, spre a°øi da avizul.

Art.48.– Miniøtrii plenipotenfliari cl.I°a sunt numifli la alegere, luând avizul
Consiliului consultativ diplomatic, dintre miniøtrii plenipotenfliari cl. a II°a, dupæ
împlinirea unui stagiu de 5 ani în acest grad.

Art.49.– Ambasadorii sunt numifli de Maiestatea Sa Regele, la propunerea
ministrului Afacerilor Stræine.

Se poate conferi, în mod onorific, titlul de ambasador.
De asemenea, diplomaflii pot fi numifli, în mod temporar, conducætori de ambasadæ,

conferindu°li°se, în afaræ øi faflæ de statul unde sunt acreditafli, rangul de ambasador,
færæ însæ a avea, din punctul de privire al clasificærii diplomatice interne, acest rang.

Art.50.– În împrejuræri excepflionale, pot fi numifli, pe o perioadæ de maximum 3
ani, øefi ai oficiilor diplomatice, cu gradul de ministru plenipotenfliar cl. a II°a, øi
alte persoane din afaræ de cariera diplomaticæ.

Dacæ au ocupat funcfliunea de ministru secretar de stat, vor avea gradul de ministru
plenipotenfliar cl.I°a.

Situaflia acestor persoane urmeazæ sæ fie reexaminatæ la împlinirea acestui termen.
În caz de reconfirmare, ei sunt asimilafli celor de carieræ.

Asemenea numiri excepflionale nu se pot face decât în proporflia maximæ de 1/5
din numærul oficiilor diplomatice existente.
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Ca mæsuræ tranzitorie, în termen de 1 an de la promulgarea legii de faflæ, reconfir-
marea cerutæ de prezentul articol se aplicæ øi øefilor de misiune actualmente în
funcfliune, chiar având o vechime mai mare de 3 ani.

Art.51.– Øefii oficiilor diplomatice, numifli în afaræ de carieræ, pe baza art.49 øi
50, nu se bucuræ de stabilitate, øi, dacæ nu au fost reconfirmafli prin decret regal, în
timpul perioadei primilor trei ani, misiunea lor poate lua oricând sfârøit, ea încetând
de drept la expirarea acestor 3 ani.

Art.52.– Funcflionarii consulari, actualmente în funcfliune, nu vor putea primi vreo
înaintare, decât în condifliunile de mai jos:

a) Numirea sæ fi fost fæcutæ în condifliunile legii în vigoare la data numirii;
b) Sæ posede o diplomæ de licenfliat în drept, litere sau de la o Academie de Înalte

Studii Comerciale din flaræ sau din stræinætate, recunoscutæ de Ministerul Educafliunii
Naflionale;

c) Sæ aibæ în grad un stagiu de 4 ani efectivi.

SECfiIUNEA V
Despre personalul administrativ

Art.53.– Funcflionarii administrativi ai Ministerului Afacerilor Stræine sunt supuøi,
în ceea ce priveøte modul lor de recrutare, drepturile øi obligafliunile lor,
dispozifliunilor prevæzute în statutul funcflionarilor publici.

Ei vor trebui sæ treacæ un examen de admitere øi sæ cunoascæ limba francezæ,
germanæ sau englezæ.

SECfiIUNEA VI
Personalul de presæ

Art.54.– Pânæ la reorganizarea Serviciului presei, funcflionarii de presæ din serviciul
exterior, în afaræ de condifliunile art.5 din legea pentru statutul funcflionarilor publici,
vor trebui sæ îndeplineascæ urmætoarele condifliuni de admitere:

a) Sæ posede diploma de licenfliat al unei facultæfli din flaræ sau din stræinætate;
b) Sæ fie publiciøti sau ziariøti profesioniøti, recunoscufli de organizafliile profesionale

respective;
c) Sæ aibæ cel puflin 2 ani de activitate efectivæ într°o redacflie de ziar sau de

publicaflie periodicæ;
d) Sæ cunoascæ, pe lângæ limba francezæ, limba flærii unde va fi destinat a funcfliona.
Art.55.– Gradele funcflionarilor de la articolul precedent sunt urmætoarele:
Consilier de presæ.
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Secretar de presæ cl.I°a.
Secretar de presæ cl. a II°a.
Secretar de presæ cl. a III°a.
Ataøat de presæ.
Înaintarea lor de la un grad la altul se va face dupæ necesitæflile serviciului øi dupæ

o vechime de cel puflin 3 ani în fiecare grad.
Persoanele care îndeplinesc condifliunile de admisibilitate nu vor putea fi numite

dintr°un început, decât în gradul de ataøat de presæ.
Art.56.– Îndeplinirea funcfliunilor de presæ poate sæ fie atribuitæ øi funcflionarilor

diplomatici.

SECfiIUNEA VII
Dactilografele

Art.57.– Dactilografele vor trebui, în afaræ de îndeplinirea condifliunilor respective
prevæzute de art.28, sæ posede o diplomæ de bacalaureat cel puflin øi sæ fi reuøit la un
concurs.

Art.58.– Candidatele îndeplinind aceste condifliuni vor trece o probæ practicæ în
fafla unei comisiuni prezidatæ de un ministru plenipotenfliar.

Cunoøtinfla limbii francezæ, germanæ sau englezæ este obligatorie.
Art.59.– Dactilografele se împart în 3 clase. Nimeni nu va putea fi înaintatæ dactilo-

grafæ cl. a II°a, dacæ nu are o vechime efectivæ de 2 ani de dactilografæ cl. a III°a.
Art.60.– Nimeni nu va putea fi înaintatæ dactilografæ cl.I°a, dacæ nu are o vechime

de 3 ani în gradul de dactilografæ cl. a II°a.

SECfiIUNEA VIII
Interpreflii

Art.61.– Condifliunile pentru numirea interpreflilor în Ministerul Afacerilor Stræine
sunt urmætoarele:

1. Sæ îndeplineascæ condifliunile generale de admisibilitate în Ministerul Afacerilor
Stræine, afaræ de cele privitoare la vârstæ.

2. Sæ cunoascæ în mod desævârøit limba stræinæ pentru care solicitæ postul.
3. Sæ treacæ o probæ scrisæ în fafla unei comisiuni, compusæ din secretarul general

øi doi specialiøti, de preferinflæ profesori universitari.
Aceøti funcflionari, fiind considerafli ca specialiøti, nu intræ în prevederile statutului

funcflionarilor publici, dar sunt supuøi dispozifliunilor legii pensiilor.
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Vor avea drept din 4 în 4 ani la o gradaflie de 25 la sutæ din salariul iniflial de
3 600 lei. Numærul gradafliilor este de cinci.

Interpreflii actualmente în funcfliune vor avea dreptul la o gradaflie în raport cu anii
servifli øi pe mæsura posibilitæflilor bugetare.

CAPITOLUL VI
Situafliunile personalului

Art.62.– Funcflionarii diplomatici øi consulari se bucuræ de stabilitate, færæ preju-
diciul dreptului ministrului de a face transferærile socotite necesare.

Art.63.– Un tablou de rotafliune pentru trimiterea în serviciul exterior øi rechemarea
în administraflia centralæ va fi întocmit la începutul fiecærui an de Direcfliunea
personalului øi aprobat de Comisiunea de înaintæri. Acest tablou va servi ministrului
pentru miøcærile ce ar avea în vedere.

În principiu, nimeni nu va putea ræmâne în post în stræinætate mai mult de 4 ani
consecutivi, cu excepflia øefilor de misiune, iar în administraflia centralæ mai puflin
de 2 ani. Rechemærile în administraflia centralæ, cu excepflia celor disciplinare, se vor
face cu un preaviz de 3 luni pentru funcflionarii cæsætorifli øi 45 zile pentru ceilalfli.

Art.64.– Funcfliunile diplomatice, precum øi cele consulare existente, înceteazæ:
a) Prin demisiune;
b) Prin limita de vârstæ;
c) Prin mæsurile disciplinare prevæzute în prezenta lege.
Art.65.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine, de orice categorie, sunt puøi

din oficiu în retragere la vârsta de 57 ani împlinifli sau dacæ au 35 ani de serviciu,
calculabil la pensie.

Miniøtrii plenipotenfliari clasa a II°a, la 63 ani împlinifli, cei de clasa I°a, la 65 ani
împlinifli, iar ambasadorii la 67 ani împlinifli.

Se excepteazæ de la dispozifliunile alin.I al acestui articol dactilografele, care vor
putea fi puse în retragere din oficiu, dacæ au împlinit vârsta de 50 ani sau dacæ au
25 ani de serviciu.

Art.66.– Funcflionarii diplomatici, precum øi cei consulari nu pot ocupa nici un
alt post sau funcfliune retribuitæ de stat ori de altæ administrafliune publicæ sau privatæ,
færæ autorizarea ministerului.

În aceastæ privinflæ se vor avea în vedere øi incompatibilitæflile prevæzute de legea
asupra cumulului.

Art.67.– Funcflionarii diplomatici pot fi puøi în disponibilitate færæ apuntamente,
dupæ a lor cerere, în cazul când ei vor invoca motive personale pe care ministerul le
va socoti suficiente. Pozifliunea de disponibilitate nu poate dura mai mult de 2 ani,
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înainte de expirarea cærora funcflionarul va putea sæ solicite în scris repunerea lui în
activitate de serviciu, cu gradul øi vechimea ce avea în momentul punerii în
disponibilitate. Aceastæ cerere întrerupe prescripfliunea ce curge împotriva sa øi îi dæ
dreptul la primul loc vacant. În cazul când nu a formulat o asemenea cerere,
funcflionarul va fi considerat ca ieøit din cadre prin expirarea termenului de mai sus.

Timpul petrecut în disponibilitate nu se socoteøte nici la vechime, nici la valorifi-
carea drepturilor la pensie.

CAPITOLUL VII
Despre pedepse disciplinare

Art.68.– Pentru judecarea øi pedepsirea abaterilor funcflionarilor Ministerului
Afacerilor Stræine, se instituie o comisiune disciplinaræ, în afaræ de comisiunea
disciplinaræ prevæzutæ de statutul funcflionarilor publici.

Aceastæ comisiune se compune din un membru al Consiliului consultativ
diplomatic, secretarul general, doi dintre miniøtrii plenipotenfliari din administraflia
centralæ din cei mai vechi în grad, precum øi directorul personalului.

În caz de împiedicare sau recuzare justificatæ, secretarul general øi miniøtrii
plenipotenfliari, fæcând parte din comisiune, vor fi înlocuifli prin alfli miniøtrii
plenipotenfliari din administraflia centralæ.

Art.69.– Pedepsele disciplinare sunt:
1. Mustrarea scrisæ.
2. Mustrarea cu pierderea salariului pe timp limitat.
3. Øtergerea de pe tabloul de înaintare pe anul în curs.
4. Punerea în disponibilitate pe cel mult trei ani.
5. Destituirea.
Timpul cât funcflionarul se aflæ în disponibilitate nu se socoteøte la vechime øi

nici la pensie.
Art.70.– Pedepsele de la nr.1 øi 2 se pot aplica de cætre ministru.
Dacæ pedeapsa de la nr.2 a fost aplicatæ de douæ ori în cursul unui an, la o a treia

abatere funcflionarul va fi trimis înaintea Comisiunii de disciplinæ.
Celelalte pedepse se dau numai cu avizul conform al Comisiunii de disciplinæ.
Funcflionarul, cæruia i s°a aplicat vreuna din mæsurile disciplinare prevæzute la

numerele 1, 2 øi 3, are dreptul sæ cearæ øtergerea acestor pedepse din foaia calificativæ,
dacæ timp de 5 ani nu a mai suferit altæ pedeapsæ.

Art.71.– Trimiterea în judecata Comisiunii de disciplinæ va fi hotærâtæ de ministru,
iar acuzarea va fi susflinutæ de cætre un ministru plenipotenfliar desemnat de ministru.
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Funcflionarul învinuit are dreptul sæ ia cunoøtinflæ de tot dosarul cu 10 zile înainte de
data fixatæ pentru judecare.

El se apæræ singur, verbal sau printr°un memoriu scris.
Judecata nu va fi publicæ, iar deciziunile comisiunii vor fi motivate, luate cu

majoritate øi sunt executorii.
Art.72.– Funcflionarul pedepsit cu disponibilitatea urmeazæ a fi reintegrat dupæ

expirarea termenului de disponibilitate, în primul loc vacant sau creat prin bugetul
urmætor.

Funcflionarul destituit nu va mai putea ocupa vreo funcfliune publicæ.
Art.73.– În cazul când interesul serviciului ar cere, funcflionarul învinuit poate fi

suspendat înainte de a se pronunfla Comisiunea de disciplinæ, cu condifliunea ca, în
termen de 30 zile de la suspendare, sæ fie trimis înaintea comisiunii, care este obligatæ
sæ°l judece în cel mult alte 30 zile.

Aceastæ suspendare nu atrage dupæ sine pierderea salariului, nici a vechimii.
Art.74.– Suspendarea din serviciu este obligatorie, când în contra unui funcflionar

în serviciu s°a deschis acfliune publicæ pe baza ordonanflei judecætorului de instrucflie
pentru o crimæ sau delict. Când funcflionarul este achitat, ministerul va aprecia, dupæ
împrejuræri, dacæ nu este cazul sæ fie trimis înaintea Comisiunii de disciplinæ, care
se va pronunfla dacæ funcflionarul mai poate fi reprimit în serviciu. Când a fost
condamnat definitiv, suspendarea provizorie se transformæ de drept în destituire sau
pierderea dreptului de la data suspendærii.

TITLUL III

CAPITOLUL VIII
Despre cadre øi tratament

Art.75.– Funcfliunile Ministerului Afacerilor Stræine sunt numai cele prevæzute
în legea de faflæ; iar, în ce priveøte personalul administrativ, cele cuprinse în statutul
funcflionarilor publici.

Gradul conferit prin decret regal ræmâne proprietatea titularului øi se pierde numai
în cazurile prevæzute de lege.

În afaræ de prevederile prezentei legi nici o altæ funcfliune nu mai poate fi creatæ
decât printr°o lege specialæ.

Se va putea acorda titlul onorar de viceconsul funcflionarilor de carieræ de la
consulate øi legafliuni, care, din lipsæ de titluri academice, nu mai pot fi înaintafli în
alt grad.
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Art.76.– Retribufliunile cuvenite diferitelor grade øi categorii de funcflionari ai
Ministerului Afacerilor Stræine, cheltuielile de reprezentare ale øefilor de oficii
diplomatice, precum øi indemnitæflile de reøedinflæ ale personalului diplomatic øi
consular, se vor fixa prin buget.

Art.77.– Funcflionarii numifli, mutafli în stræinætate, sau rechemafli, fie în interesul
serviciului, fie dupæ terminarea misiunii lor, au dreptul la plata cheltuielilor efective
de drum pentru ei, soflie, copii øi pentru transportul bagajelor øi obiectelor ce le aparflin,
conform celor prevæzute de un regulament special.

Cei mutafli în stræinætate vor mai avea dreptul la o indemnizare de instalare egalæ
cu 30% din salariul cu accesoriile pe o lunæ, ce vor avea în noul post. Aceastæ
indemnitate se va spori la 50% pentru cei însurafli færæ copii, øi la 70% pentru cei cu
copii.

Art.78.– Însærcinaflii cu afaceri øi geranflii oficiilor consulare au dreptul, pe lângæ
indemnitatea lor de reøedinflæ, la 1/3 din suma alocatæ titularului ca cheltuieli de repre-
zentare sau ca indemnitate de reøedinflæ, în condifliunile prevæzute de un regulament
special.

Art.79.– Dreptul la salariul integral în stræinætate øi la accesoriile aferente se cuvine
din ziua când funcflionarul numit în stræinætate a sosit la post.

Art.80.– Familia funcflionarului decedat are dreptul la o sumæ pentru înmormântare
egalæ cu cuantumul apuntamentelor pe trei luni, din administraflia centralæ, cuvenite
celui decedat.

CAPITOLUL IX
Despre concedii

Art.81.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine de toate categoriile au dreptul
la concediile prevæzute de art.20 din statutul funcflionarilor publici.

În împrejuræri excepflionale, acordarea concediului de odihnæ ræmâne la aprecierea
ministrului.

Art.82.– Øefii misiunilor diplomatice nu pot obfline concedii peste 15 zile, decât
cu aprobarea M.S. Regelui.

Art.83.– Personalul ministerului aflætor în stræinætate, în cazul când, în cursul unui
an, din diferite motive, obfline concediu peste o lunæ, va primi pentru restul timpului
de concediu apuntamentele din administraflia centralæ.

Permisiunile al cæror total depæøeøte 15 zile într°un an se vor socoti în luna de
concediu plætit cu salariu integral.
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Membrii legafliunilor øi consulatelor transoceanice vor avea dreptul, în cazul când
nu beneficiazæ de concediul legal, în unul sau mai mulfli ani, sæ cumuleze aceste
concedii cu salariul de stræinætate pânæ la 60 zile, exclusiv zilele de cælætorie.

CAPITOLUL X
Cæsætoria membrilor corpului diplomatic

Art.84.– Membrii corpului diplomatic sau ai corpului consular øi funcflionarii
Ministerului Afacerilor Stræine se pot cæsætori numai în urma unei autorizafliuni
prealabile, datæ în scris de Ministerul Afacerilor Stræine.

Dacæ persoanele arætate la articolele precedente voiesc sæ se cæsætoreascæ cu un
stræin, autorizafliunea se va da de Ministerul Afacerilor Stræine numai în urma unei
înalte încuviinflæri.

Pentru obflinerea autorizafliunii este necesar a se justifica:
a) Onorabilitatea viitorului sofl øi a familiei acestuia;
b) Cetæflenia viitorului sofl;
c) Averea personalæ a solicitantului, cât øi a viitorului sofl;
d) Condifliunile în care contractul matrimonial intervine.
Membrii corpului diplomatic sau consular, cum øi funcflionarii Ministerului

Afacerilor Stræine, care se vor cæsætori færæ autorizarea prevæzutæ la art.I, vor fi puøi,
prin înalt decret, în disponibilitate øi nu vor mai putea fi rechemafli în funcfliune.

CAPITOLUL XI
Dispozifliuni tranzitorii øi finale

Art.85.– Consilierii de legafliune având acest grad, în momentul punerii în aplicaflie
a legii de faflæ, sunt dispensafli de stagiul la consulate dacæ au funcflionat cel puflin 4
ani de zile în minister.

Art.86.– Personalul diplomatic aflat în disponibilitate dupæ cerere, la promulgarea
legii de faflæ, are dreptul ca, în timp de 3 luni øi numai dacæ se mai gæsesc în termen
legal, sæ facæ cerere de rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile art.67
al noii legi de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine.

Ministerul primind o asemenea cerere, dacæ va gæsi cu cale, o va admite.
Art.87.– În mod tranzitoriu øi prin derogare de la legea generalæ de pensiuni, în

termen de un an de la promulgarea legii de faflæ, miniøtrii plenipotenfliari de carieræ,
care au vârsta de 56 ani împlinifli sau cel puflin 30 de ani de serviciu, calculabili la
pensie, vor putea fi puøi în retragere spre a°øi valorifica drepturile la pensie.
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Art.88.– Funcflionarii tehnici, având o vechime de cel puflin 8 ani efectivi în serviciul
ministerului, la promulgarea legii de faflæ, pot primi rangul de consilieri de legaflie
øi cele urmætoare, în aceleaøi condifliuni ca øi membrii Consiliului juridic.

Art.89.– În mod tranzitoriu øi prin derogare de la legea generalæ de pensiuni,
dactilografele, care au vârsta de 45 de ani împlinifli, vor fi puse în retragere, pe data
promulgærii legii de faflæ, spre a°øi regula drepturile la pensie. La timpul servit se va
adæuga încæ cinci ani, ca timp calculabil la pensie.

Art.90.– Funcflionarii de presæ din serviciul exterior cu o vechime mai micæ de
doi ani, pentru a fi confirmafli, trebuie sæ prezinte dovada cæ îndeplinesc condifliunile
cerute de art.54 din prezenta lege.

Art.91.– În timp de 6 luni de la promulgarea legii de faflæ, se va întocmi regulamentul
ei de aplicare.

Art.92.– Legile øi decretele anterioare privitoare la reorganizarea Ministerului
Afacerilor Stræine sunt øi ræmân abrogate.

Dat în Bucureøti, la 15 iulie 1938

CAROL

Preøedintele Consiliului de Miniøtri Ministrul Afacerilor Stræine
Miron N.P. Comnen

Patriarhul României

Ministrul Finanflelor, ad°interim Ministrul Justifliei
M. Constantinescu1 Victor Iamandi

Nr.2 663

*

Expunere de motive
Legea de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine dateazæ de mai bine de

44 ani øi anume de la 13 februarie 1894. La 15 martie 1912, la 30 august 1920 øi
la 18 iulie 1921, s°a cæutat a se armoniza legea cu împrejurærile de atunci, færæ a
se fi putut realiza însæ acea reformæ substanflialæ reclamatæ de cerinflele vremii.
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Noul proiect de lege are menirea sæ completeze nenumærate lipsuri øi sæ aducæ
vechii legi o serie întreagæ de amelioræri. În acest scop el cuprinde reorganizarea
serviciilor ministerului øi aøezarea pe baze mai echitabile a situafliei personalului.

Aceastæ reformæ era absolut necesaræ, date împrejurærile cu totul noi create în epoca
de dupæ ræzboi, iar întocmirea ei s°a fæcut sub ideea cæ noua organizare este chematæ
sæ facæ faflæ atât împrejurærilor actuale cât øi celor ce se pot prevedea pentru o perioadæ
destul de însemnatæ. În acest sens, noul proiect de lege nu este numai o operæ de
prezent, dar øi o operæ de viitor.

Reorganizarea serviciilor prevede între altele o serie de organisme consultative
noi øi transformæri, pe alocurea esenfliale, aduse celor existente.

Citæm astfel:
Consiliul consultativ diplomatic, având misiunea de a studia diferite chestiuni de

ordin administrativ øi diplomatic, va lucra pe baza legii, experienflei øi destoiniciei
membrilor ei ca sfætuitori ai øefului departamentului, în toate chestiunile ce°i vor fi
fost supuse.

Consiliul juridic, cu atribufliunea de a pregæti øi eventual a prezenta apærarea
intereselor statului, nu numai în fafla instanflelor judecætoreøti interne, dar øi a organelor
internaflionale.

Direcflia afacerilor economice are ca atribufliuni negocierea acordurilor
internaflionale de naturæ comercialæ, financiaræ etc., studiind aspectele economice øi
financiare ale chestiunilor de care Ministerul Afacerilor Stræine este chemat a se ocupa.

În transformærile aduse organelor existente, s°a cæutat o mai bunæ sistematizare
a serviciilor, procedându°se la regruparea unora dintre ele potrivit trebuinflelor actuale.

S°a definit øi s°a precizat apoi atribufliunile fiecærui serviciu, necesitate de mult
resimflitæ, mai toate chestiunile intrând în componenfla acestui departament fiind în
ultimii ani esenflial modificate ca cuprins, ca formæ øi ca numær.

Pentru o mai bunæ funcflionare a direcfliunilor øi pentru a le garanta activitatea în
condifliuni cât mai fericite s°a prevæzut ca ele sæ fie conduse numai de miniøtri
plenipotenfliari.

Proiectul de lege prevede apoi un principiu nou øi anume obligafliunea pentru tofli
deflinætorii de a depune în arhivele ministerului, ca proprietate a statului, întreaga
corespondenflæ ca: rapoarte, telegrame, memorii øi orice alte documente având un
caracter oficial ce s°ar gæsi în posesiunea lor.

În privinfla serviciului exterior, oficiile diplomatice au fost clasificate, potrivit
dreptului comun internaflional, în: ambasade, legafliuni øi agenflii.

În chipul acesta s°a introdus în proiectul de lege, ca oficiu diplomatic nou,
„ambasada“, flinându°se seama de cele prevæzute în decretul°lege nr.1 655 din 28 aprilie
1938. fiara noastræ, cu un teritoriu îndoit øi cu o populaflie aproape întreitæ faflæ de
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acea dinainte de ræzboi, având un rol politic, economic øi cultural de prim ordin în
Centrul Europei, este îndreptæflitæ a urma uzul internaflional cu privire la reprezentanfla
sa diplomaticæ, deopotrivæ cu orice alt stat.

S°a mai creat în acelaøi timp posibilitatea de a se înfiinfla, desfiinfla øi transforma
legafliunile øi ambasadele, potrivit nevoilor constatate, în cadrul legii øi posibilitæflilor
bugetare.

Oficiile consulare au fost aøezate pe baze noi, armonizându°se atribufliunile lor
cu regulamentul consular în vigoare.

S°a precizat apoi condifliunile de înlocuire a titularilor oficiilor diplomatice øi
consulare, în timpul absenflei lor, precum øi drepturile însærcinaflilor cu afaceri øi geranflii
lor. Aceastæ reorganizare a serviciilor a atras dupæ sine o revizuire amænunflitæ a tuturor
chestiunilor ce privesc personalul. Ca rezultat, proiectul de lege prevede: unificarea
personalului diplomatic cu cel consular. Pe viitor nemaifæcându°se nici o numire în
cariera consularæ, recrutarea personalului consulatelor se va face din personalul
diplomatic dupæ un criteriu anumit.

Aceastæ reformæ, de o deosebitæ însemnætate, va da posibilitatea diplomaflilor noøtri
de a cunoaøte mai de aproape problemele economice, ajutând în acelaøi timp la
selecflionarea øi formarea viitorilor øefi de misiune.

Personalul administrativ ræmâne în general supus dispozifliunilor dreptului comun,
ce°l formeazæ în materie statutul funcflionarilor publici.

Pentru o mai bunæ selecflionare a personalului s°au introdus dispozifliuni noi cu
privire la pregætirea candidaflilor.

Pentru personalul diplomatic s°a stabilit între altele un nou program, dând o mai
mare însemnætate cunoøtinflelor economice øi limbilor stræine.

În vederea înaintærilor s°a instituit o comisiune consultativæ, chematæ a face
propuneri potrivit criteriilor celor mai obiective, s°a mærit stagiul pentru grade sau
clase, s°a introdus principiul înaintærii la alegere øi la vechime øi în fine s°a introdus
sistemul foilor calificative.

În legæturæ cu crearea de ambasade s°a prevæzut pe lângæ ambasadori crearea unei
funcfliuni noi, intermediare, de consilier de ambasadæ.

S°a asigurat mai multæ stabilitate în carieræ, fixându°se în acelaøi timp o proporflie
øi condifliuni speciale în care pot fi chemate la conducerea unei misiuni diplomatice
persoane din afaræ de carieræ. Ca corolar al acestor dispozifliuni s°au dat asiguræri ce
nu existau pânæ acum acestor persoane chemate din afaræ de carieræ, care îøi sacrificau
de multe ori interesele, atunci când se fæcea apel la ele în interesul obøtesc.

În afaræ de comisiunea disciplinaræ prevæzutæ de statutul funcflionarilor publici
s°a instituit o comisiune disciplinaræ specialæ, având a fline seama de considerafliuni
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cu totul deosebite, ce se impun unei cariere cæreia îi revine reprezentarea cu demnitate
a flærii în fafla stræinætæflii.

Iatæ în linii generale prevederile noi, mai izbitoare, cuprinse în proiectul de lege,
care avem nædejdea cæ va constitui un serios progres, atât în ceea ce priveøte
ameliorarea serviciilor noastre diplomatice øi consulare, cât øi organizarea oficiilor
centrale administrative.

[11 iulie 1938]
Ministrul Afacerior Stræine

N.P. Comnen

(Monitorul Oficial, nr.161 din 16 iulie 1938, pp.3 353–3 361)
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40

DECRET PENTRU COMPLETAREA ØI MODIFICAREA LEGII PENTRU
ORGANIZAREA MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

CAROL al II°lea,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului preøedintelui Consiliului nostru de Miniøtri øi miniøtrilor noøtri

secretari de stat la departamentele Afacerilor Stræine, Finanfle øi Justiflie cu nr.77 671
din 19 decembrie 1938;

Væzând jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.3 255 din 1938 øi avizul Consiliului
legislativ nr.542 din 13 decembrie 1938;

În virtutea art.98 din Constituflie, 
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Se fac urmætoarele completæri øi modificæri în legea pentru organizarea

Ministerului Afacerilor Stræine, aprobatæ prin înaltul decret regal nr.2 663 din 15 iulie
1938:

Art.5. Alin.1, va avea urmætoarea redacfliune:
Administraflia centralæ a ministerului, cuprinde:
1. Secretariatul general.
2. Direcfliuni:
a) Direcfliunea cabinetului ministrului øi a cifrului;
b) Direcfliunea protocolului, înregistrærii øi conserværii tratatelor øi cancelariei

ordinelor;
c) Direcfliunea personalului;
d) Direcfliunea afacerilor politice;
e) Direcfliunea afacerilor administrative øi judiciare;
f) Direcfliunea afacerilor consulare;
g) Direcfliunea afacerilor economice;
h) Direcfliunea fondurilor øi contabilitæflii.
3. Organe consultative:
a) Consiliul consultativ diplomatic;
b) Consiliul juridic.
Titulatura: „Despre secretarul general øi despre conducerea direcfliunilor“ pusæ

înaintea art.8, dispare.
Art.6 (fost 8), primul alineat va avea urmætoarea redacflie: „Secretarul general este

numit dintre ambasadori sau miniøtrii plenipotenfliari“.
Ultimul alineat va avea urmætoarea redacfliune: „În caz de absenflæ sau de

împiedecare a secretarului general, acesta este înlocuit în atribufliunile sale, printr°un
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ambasador sau ministru plenipotenfliar, fie din administraflia centralæ, fie chemat în
acest scop, din serviciul exterior.

Aceastæ delegafliune se va da prin deciziune ministerialæ.“
Art.8 (fost 6). Vor dispare numerotærile atribufliunilor de direcfliuni.
Art.9. Alin.1 øi 2, va avea urmætoarea redacfliune:
„Direcfliunea cabinetului ministrului øi a cifrului, Direcfliunea protocolului, tratatelor

øi a cancelariei ordinelor øi Direcfliunea afacerilor politice vor fi conduse de miniøtri
plenipotenfliari“.

„La conducerea celorlalte direcfliuni vor putea fi chemafli miniøtri plenipotenfliari,
consilieri de ambasadæ sau de legafliune, consuli generali cl.I sau chiar funcflionari
din personalul administrativ provenit din cadrele ministerului øi având gradul de
director, acolo unde necesitatea continuitæflii în serviciu ar cere°o“.

Art.20. Ultim alineat se va citi:
„Ministerul în loc de ministrul“.
Art.21. Alineat penultim. Cuvântul „onorare“, se înlocuieøte prin „onorifice“.
Art.22. Numærul 1 dispare (personalul organelor consultative) øi pentru rest se

face numerotarea 1, 2, 3 øi 4.
Art.25. Alin.1. Va avea urmætoarea redacfliune: „Personalul administrativ cuprin-

de gradele prevæzute în legea asupra statutului funcflionarilor publici în mæsura cerutæ
de necesitæflile serviciului“.

Art.27. Ultim alineat. Va avea urmætoarea redacfliune:
„Din punct de vedere protocolar, ei au rang imediat dupæ consilierul de ambasadæ

sau de legafliune; în lipsa unui consilier, ei au rang imediat dupæ øeful misiunii. În
absenfla titularului legafliunii, el ia rang imediat dupæ cel ce fline loc de øef de misiune“.

Art.29. Alin.3. „Pentru consulii onorari de naflionalitate“.

SECfiIUNEA II
Despre înaintæri

Aceastæ titulaturæ dispare.
Art.30. Ultima parte va avea urmætoarea redacfliune: „În afaræ de aceøtia, directorul

personalului face parte de drept din comisiune, cu vot deliberativ, dacæ are grad de
ministru plenipotenfliar, iar în caz contrariu, numai cu vot consultativ“.

Art.33. Alin. nou: „Rectificæri de vechime nu sunt admise“.
Art.37. Penultim rând, se va adæuga cuvântul „un“ între cuvintele „sau“ øi „membru“,

spre a se citi „sau un membru“.
Art.38. Punctul 3, la fine se va citi: „finanfle øi statisticæ“.
Art.40. a) Se va rectifica: „o lucrare istoricæ sau juridicæ“, în loc de „judiciaræ“.
Art.46. Se va citi: „Cu un stagiu de cel puflin doi ani efectivi“, în loc de „trei ani“.
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Art.48. La sfârøit se va citi: „unui stagiu de 4 ani în acest grad“, în loc de „5 ani“.
Art.50. Al.4, rândul 2, se va scrie „1/3 în loc de 1/5“.
Art.51 va avea urmætoarea redacflie:
Øefii oficiilor diplomatice, numifli din afaræ de carieræ, în baza art.49 øi 50, nu se

bucuræ de stabilitate øi, dacæ nu au fost reconfirmafli prin decret regal la finele perioadei
de 3 ani, misiunea lor înceteazæ de drept, la expirarea acestor trei ani.

Un decret regal poate pune capæt misiunii, chiar mai înainte.
Articol nou, dupæ art.52.
Toate numirile sau mutærile în stræinætate, cum øi rechemærile personalului diplo-

matic, consular øi de presæ, nu se vor putea face decât prin decret regal.
Art.55. Se adaugæ la sfârøit: „afaræ numai dacæ nu au mai ocupat o funcfliune de

presæ øi au fost nevoifli a øi°o întrerupe, primind o nouæ însærcinare de stat, sau pe
lângæ vreo altæ organizaflie de presæ“.

„În cazul acesta, funcflionarul va fi reprimit în gradul ce avea anterior øi pe mæsura
vacanflelor bugetare“.

Art.61. Alin. penultim. În loc de „3 600 lei“, se va citi: „al gradului“.
Art.63. Rândul 5, se va citi: „øi revæzut de Comisiunea consultativæ de înaintæri“,

în loc de „aprobat“.
Se va modifica redacflia la alin.2 astfel: „rechemærile în administraflia centralæ cu

excepflia øefilor de misiune øi a celor cu caracter disciplinar se vor face cu un preaviz
de 2 luni pentru funcflionarii cæsætorifli øi 1 lunæ, pentru ceilalfli“.

Art.65. Alin.2. Va avea  urmætoarea redacfliune: „Miniøtrii plenipotenfliari cl.II°a
la 60 ani împlinifli, cei de cl.I°a la 62 ani împlinifli iar ambasadorii la 64 ani împlinifli,
indiferent de numærul anilor de serviciu“.

Art.69. 4. Punerea în disponibilitate disciplinaræ pe cel mult trei ani.
5. Punerea în disponibilitate disciplinaræ pe mai mult de 3 ani.
6. Destituirea.
Art.71. La finele alin.1, se adaugæ: „dacæ nu s°a fæcut vinovat în acest timp de o

nouæ faptæ reprobabilæ“.
Art.72. La finele alin.2, se adaugæ: „øi nici pæstra mai departe gradul avut în carieræ“.
Art.77. În loc de cotele 50% øi 70% se vor trece 40% øi 50%.
Art.78. Rândul 2 în loc de „indemnitate de reøedinflæ“ se va trece „sporul de

stræinætate“.

CAPITOLUL X

Se va rectifica titulatura acestui capitol astfel:
„Cæsætoria funcflionarilor ministerului“.
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Art.85. Ultim rând. Se va trece „3 ani“ în loc de „4 ani“.
Articol nou, dupæ art.87: „În mod tranzitoriu, directorii din administraflia centralæ

a ministerului, cu o vechime în funcfliune de cel puflin 4 ani la punerea în aplicare a
acestei legi øi având gradul de ministru plenipotenfliar, îøi pæstreazæ acest grad cu
toate drepturile ce decurg din legea de faflæ“.

Art.88. Va avea urmætoarea redacfliune:
„Funcflionarii tehnici actualmente în funcfliune øi cu o vechime de cel puflin zece

ani în minister, la promulgarea legii de faflæ vor putea fi asimilafli øi încadrafli în gradul
diplomatic corespunzætor salariului ce primesc“.

Articolul nou, dupæ art.88. Consilierii de legafliune care, la un an dupæ promulgarea
legii pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine, adicæ pânæ la 16 iulie 1939,
vor avea cel puflin zece ani de vechime în acest grad, vor putea fi înaintafli miniøtri
plenipotenfliari cl.II°a, în mod cu totul excepflional în cursul anului, cu dispensa stagiilor
prevæzute de legea de faflæ.

Art.II. Toate dispozifliunile contrarii acelora din legea de faflæ, sunt øi ræmân
abrogate.

Art.III. Ministerul Afacerilor Stræine e autorizat a publica din nou în întregime
legea de organizare, cu introducerea modificærilor aduse prin legea de faflæ øi cu noua
numerotare a articolelor.

Dat în Bucureøti, la 19 decembrie 1938

CAROL

Preøedintele Consiliului de Miniøtri Ministrul Afacerilor Stræine
Miron N. Petrescu°Comnen

Patriarhul României

Ministrul Finanflelor Ministrul Justifliei
Mircea Cancicov Victor Iamandi

Nr.4 357

(Monitorul Oficial, nr.296 din 20 decembrie 1938, pp.6 048–6 049)
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LEGE PENTRU ORGANIZAREA MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

TITLUL I
Organizare generalæ

Atribufliuni

CAPITOLUL I
Dispozifliuni generale

Art.1.– Serviciile Ministerului Afacerilor Stræine se împart în:
a) Administraflia centralæ;
b) Serviciul exterior.
Aceste servicii sunt puse sub autoritatea ministrului Afacerilor Stræine, care exercitæ

direcfliunea superioaræ øi controlul relafliunilor internaflionale.
Art.2.– Ministerul Afacerilor Stræine are în atribufliunile sale exclusive raporturile

României cu statele stræine, cu Societatea Nafliunilor øi cu Institufliunile Juridice Inter-
naflionale, precum øi negocierea øi interpretarea tratatelor øi convenfliilor de orice
naturæ.

Elaborarea tratatelor øi convenfliunilor de orice naturæ cu statele stræine cade în
atribufliunile diverselor organe ale Ministerului Afacerilor Stræine, întrunite în
comisiuni, la care vor fi chemafli øi delegafli tehnici ai departamentelor interesate.

Aceste comisiuni vor lucra sub preøedinflia ministrului Afacerilor Stræine sau a
împuternicitului sæu.

În calitate de cancelar al Ordinelor, ministrul Afacerilor Stræine are administrarea
lor, precum øi aceea a medaliei „Serviciului Credincios“ øi lucreazæ direct cu
Maiestatea Sa Regele, Marele Maestru al Ordinelor.

Art.3.– Toate actele, scrisorile øi documentele emanând de la Ministerul Afacerilor
Stræine, sunt semnate de cætre ministru. Ele pot fi semnate, de asemenea, în virtutea
unei delegafliuni, de secretarul general sau de directori.

Art.4.– Corespondenfla confidenflialæ între departamentul Afacerilor Stræine øi
agenflii sæi, rapoartele, telegramele, memoriile øi alte documente adresate de aceøtia
din urmæ, în calitatea lor oficialæ, sunt proprietatea statului øi se depun în arhiva
generalæ a ministerului.

Acestea nu pot fi date publicitæflii în întregime øi nici în fragmente, chiar de autorii
lor, decât cu autorizarea specialæ scrisæ a ministrului.
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CAPITOLUL II
Administraflia centralæ

Art.5.– Administrafliunea centralæ a Ministerului cuprinde: 
1. Secretariatul general.
2. Direcfliuni:
a) Direcfliunea cabinetului ministrului øi a cifrului;
b) Direcfliunea protocolului, înregistrærii øi conserværii tratatelor øi cancelariei

ordinelor;
c) Direcfliunea personalului;
d) Direcfliunea afacerilor politice;
e) Direcfliunea afacerilor administrative øi judiciare;
f) Direcfliunea afacerilor consulare;
g) Direcfliunea afacerilor economice;
h) Direcfliunea fondurilor øi contabilitæflii.
Aceste direcfliuni pot fi contopite sau suprimate, dupæ necesitæfli, prin decret regal.
3. Organe consultative:
a) Consiliul consultativ diplomatic;
b) Consiliul juridic.
Art.6.– Secretarul general este numit dintre ambasadori sau miniøtri plenipotenfliari.

Aceastæ delegafliune va fi datæ prin decret regal.
El supravegheazæ øi coordoneazæ lucrærile departamentului øi semneazæ, prin dele-

gafliune, pentru ministru.
În caz de absenflæ sau de împiedicare a secretarului general, acesta este înlocuit,

în atribufliunile sale, printr°un ambasador sau ministru plenipotenfliar, fie din
administraflia centralæ, fie chemat în acest scop din serviciul exterior.

Aceastæ delegafliune se va da prin deciziune ministerialæ.
Art.7.– Atribufliunile diferitelor direcfliuni arætate mai sus sunt cele urmætoare:

a) Direcfliunea cabinetului ministrului øi a cifrului
Are în atribufliunile sale:
Primirea øi deschiderea corespondenflei interne øi externe, plicuri øi pachete; cereri

de audienfle la ministru, cercetæri sau studii proprii a înlesni lucrærile ministrului; afaceri
pe care ministrul øi le rezervæ; cifrarea øi descifrarea, alcætuirea øi paza cifrului.

Pe lângæ aceastæ direcfliune funcflioneazæ Serviciul registraturii øi Serviciul arhivei
øi bibliotecii, cu urmætoarele atribufliuni:
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Serviciul registraturii:
Înregistrarea întregii corespondenfle a departamentului, la intrare øi la ieøire, flinerea

registrelor respective, expedifliunile øi serviciul curierilor pentru stræinætate.
Serviciul arhivei øi bibliotecii:
Clasarea, paza øi conservarea corespondenflei, actelor øi documentelor de orice

naturæ; conservarea colecfliei Monitorului Oficial øi a buletinelor, legilor øi regula-
mentelor. Redactarea tabelelor cronologice øi analitice øi a inventarului arhivelor.
Paza øi conservarea planurilor øi documentelor relative la fruntariile Regatului, a
colecfliilor øi hærflilor geografice pentru uzul departamentului. Primirea, restituirea øi
colaflionarea de dosare øi arhive; încheirea proceselor°verbale pentru aceste operafliuni.

Pæstrarea bibliotecii ministerului; catalogarea cærflilor; procurarea de noi publica-
fliuni necesare ministerului, cum øi procurarea øi pæstrarea materialului de cancelarie
al ministerului.

b) Direcfliunea protocolului, tratatelor øi a cancelariei ordinelor
Are în atribufliunile sale: 
Ceremonialul Ministerului Afacerilor Stræine, audienflele solicitate de corpul

diplomatic Maiestæflii Sale Regelui øi membrilor familiei regale, chestiunile în legæturæ
cu imunitæflile diplomatice, prepararea øi expedierea scrisorilor de acreditare øi de
rechemare øi a deplinelor puteri.

Cereri de agrement pentru miniøtrii stræini în România øi pentru miniøtrii români
în stræinætate. Paøapoartele diplomatice. Admiterea øi recunoaøterea consulilor stræini.
Vizite øi misiuni civile øi militare.

Expedifliunea tratatelor, convenfliunilor, declarafliunilor øi aranjamentelor; ratifica-
rea, publicarea, înregistrarea øi conservarea originalelor lor.

fiinerea registrelor generale øi particulare, precum øi a fiøelor privitoare la ordinele
naflionale prevæzute în regulamentul acestei legi øi la medalia „Serviciul Credincios“;
observarea øi executarea statutelor decorafliunilor; autorizærile pentru portul de
decorafliuni stræine; flinerea registrelor decorafliunilor stræine; examinarea propunerilor
de decorare a diferitelor departamente, precum øi rapoarte cætre Maiestatea Sa Regele
øi decretele cuvenite, anuarul decorafliunilor.

Pe lângæ aceastæ direcfliune va funcfliona Comisiunea ordinelor prevæzute prin legi
speciale.

c) Direcfliunea personalului
Are în atribufliunile sale lucrærile privitoare la organizarea ministerului øi a

serviciilor dependinte; numirile, promofliunile, examinarea titlurilor candidaflilor la
concursuri; concedii; desemnarea interimarilor; fixarea circumscripfliunilor consulare
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øi întocmirea patentelor consulare; numirea consulilor onorari; numirea membrilor
comisiunilor examinatorii, a comisiunilor de disciplinæ øi a comisiunii consultative
de înaintæri; întocmirea øi publicarea anuarului ministerului; chestiunile privitoare
la situaflia militaræ a funcflionarilor ministerului.

d) Direcfliunea afacerilor politice
Are în atribufliunile sale:
Relafliunile politice ale României cu flærile stræine, cu Societatea Nafliunilor øi cu

Institufliunile Juridice Internaflionale; studiul politicii generale a diferitelor flæri;
chestiunile de politicæ exterioaræ øi de politicæ internæ în atingere cu chestiunile
exterioare; conflictele dintre flæri; conferinflele øi actele internaflionale cu caracter politic;
regimul politic al øcolilor øi bisericilor române în stræinætate øi al celor stræine în
România; minoritæflile stræine în România øi române în stræinætate; legætura cu
comisariatul minoritæflilor; elaborarea instrucfliunilor cu caracter politic date agenflilor
români în stræinætate; redactarea memoriilor øi notiflelor istorice pentru serviciul
ministerului; clasarea, paza øi conservarea arhivelor afacerilor politice pânæ la værsarea
lor în arhiva generalæ a ministerului.

Toate chestiunile ce decurg din Pactul Societæflii Nafliunilor øi din aplicarea tratatelor
de pace. Corespondenfla cu Societatea Nafliunilor øi cu orice alte comisiuni øi servicii
temporare cu caracter politic din stræinætate. Chestiunile privitoare la regimul Dunærii.

Pe lângæ aceastæ direcfliune funcflioneazæ Serviciul fruntariilor, cu urmætoarele
atribufliuni:

Aplicafliunea dispozifliunilor din tratate cu privire la delimitarea fruntariilor.
Direcfliunea øi supravegherea tuturor lucrærilor de ridicare a hærflilor, zonelor de

fruntarie.
Negocierile privitoare la stabilirea modalitæflilor de executare a lucrærilor ce se

fac în comun cu delegaflii flærilor limitrofe pentru întreflinerea tuturor semnelor care
materializeazæ fruntaria.

Negocierile privitoare la stabilirea regimului proprietæflilor din zona de fruntarie
øi aplicarea sa.

Rezolvarea micilor incidente de fruntarie.

e) Direcfliunea afacerilor administrative øi judiciare
Are în atribufliunile sale:
Chestiuni privitoare la situaflia militaræ a stræinilor din România, dezertori, autorizæri

de intrare øi øedere a stræinilor în flaræ. Chestiuni relative la stabilirea, pierderea øi
dobândirea naflionalitæflii, la aplicarea legii asupra controlului stræinilor, a legii paøa-
poartelor øi a legii migrafliunilor, la viza paøapoartelor române øi stræine, la expulzæri,
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la incidente de frontieræ færæ caracter politic øi contrabandæ. Chestiuni bisericeøti øi
de învæflæmânt færæ caracter politic, românizarea vaselor de comerfl, alcætuirea
regulamentelor de navigaflie øi aplicarea lor, culegerea de informafliuni relative la bunuri
øi persoane, orice reclamafliuni de naturæ administrativæ formulate de supuøii români
sau stræini, precum øi chestiunile în legæturæ cu proprietæflile stræinilor în România.

Acte internaflionale relative la ajutorarea ræniflilor de ræzboi, la neutralizarea
spitalelor øi ambulanflelor militare, la alcætuirea øi aplicarea convenfliunilor sanitare,
veterinare øi de patologie agricolæ, de meteorologie etc.

Alcætuirea øi aplicarea tratatelor de navigaflie øi stabilire a convenfliunilor poøtale,
telegrafice øi telefonice internaflionale øi a celor relative la pescuit.

Chestiuni privitoare la congrese, conferinfle øi expoziflii internaflionale færæ caracter
politic sau economic în legæturæ cu Direcflia propagandei.

Lucrærile juridice øi de contencios care urmeazæ a fi examinate dupæ dispozifliunile
actelor diplomatice øi a legiuirilor interne. Chestiuni de drept internaflional public øi
privat (afaræ de cele rezervate altor direcfliuni); chestiuni de drept maritim, afacerile
juridice øi de contencios care rezultæ din reclamafliunile stræinilor contra statului român
øi ale românilor contra statelor stræine; afacerile de adopfliuni; tutelæ, succesiuni.
Alcætuirea convenfliunilor de extrædare øi aplicarea lor. Chestiuni privitoare la crime
øi delicte. Notificarea actelor judiciare române øi stræine, transmiterea comisiunilor
rogatorii române øi stræine, intervenfliunile pentru executarea hotærârilor tribunalelor
arbitrale sau a sentinflelor civile øi comerciale stræine în România øi române în
stræinætate, precum øi alcætuirea øi aplicarea convenfliunilor judiciare de orice naturæ.

Alcætuirea convenfliunilor pentru protecfliunea proprietæflii individuale, literare øi
artistice.

f) Direcfliunea afacerilor consulare
Are în atribufliunile sale:
Alcætuirea øi aplicarea convenfliunilor consulare øi a convenfliunilor relative la starea

civilæ.
Afacerile de administraflie consularæ; actele de stare civilæ române øi stræine; bunu-

rile românilor în stræinætate; repatrieri; aplicarea legii militare românilor aflafli în
stræinætate.

Corespondenfla øi lucrærile privitoare la jurisdicfliunea consularæ; acte notariale.
Legalizæri øi vize potrivit legilor. Stabilirea, interpretarea øi aplicarea regulamentului
consular øi a tarifului consular.

Pe lângæ aceastæ direcfliune va funcfliona Serviciul interpreflilor, care are urmæ-
toarele atribufliuni:
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Traducfliuni din limbi stræine în româneøte øi din româneøte în alte limbi, a oricærui
document, corespondenflæ oficialæ sau de altæ naturæ. Certificarea acestor traduceri.

g) Direcfliunea afacerilor economice
Are în atribufliunile sale negocierea øi întocmirea tratatelor de naturæ economicæ,

comercialæ, financiaræ, monetaræ, de cæi ferate, de aviaflie, de proprietate industrialæ
øi mærci de fabricæ.

Studiazæ situafliunea comercialæ, economicæ øi financiaræ a flærilor stræine, precum
øi cele care decurg din tratatele de pace øi de care se ocupæ în special Societatea
Nafliunilor øi Conferinflele Internaflionale.

Referæ asupra aspectelor economice øi financiare ale chestiunilor de care Ministerul
Afacerilor Stræine este sau va fi chemat a se ocupa; este organul de legæturæ pentru
toate aceste chestiuni între Ministerul Afacerilor Stræine øi celelalte ministere sau
institufliuni interesate.

h) Direcfliunea fondurilor øi a contabilitæflii
Are în atribufliunile sale:
Întocmirea øi executarea bugetului ministerului; flinerea registrelor cerute de legea

contabilitæflii generale a statului, precum øi a registrelor auxiliare pentru regula
contabilitæflii; contabilitatea veniturilor; verificarea øi controlarea pentru værsarea la
tezaurul statului a taxelor consulare øi contabilitatea lor; tipærirea øi distribuirea
timbrelor consulare. Contabilitatea cheltuielilor; verificarea, ordonanflarea øi
justificarea cheltuielilor de personal øi de material øi a indemnitæflilor øi cheltuielilor
de orice naturæ. Inventariile øi întreflinerea imobilelor, a mobilierului øi a materialului
ministerului, legafliunilor øi consulatelor, lichidarea cheltuielilor diplomatice,
conform instrucfliunilor personale ale ministrului, lichidarea subvenfliunilor acordate
conform tratatelor øi învoirilor internaflionale. Corespondenfla cu Înalta Curte de Conturi
relativæ la contabilitatea ministerului.

Art.8.– Compunerea øi atribufliunile organelor consultative sunt urmætoarele:
a) Consiliul consultativ diplomatic

Acest consiliu este compus dintr°un preøedinte øi cel mult trei membri, numifli pe
o perioadæ de trei ani, prin decret regal. Ei sunt recrutafli dintre ambasadorii sau miniøtrii
plenipotenfliari clasa I, în activitate sau în retragere, care au funcflionat ca øefi de misiune
cel puflin zece ani øi n°au împlinit vârsta de 70 ani.

În afaræ de atribufliunile ce ministrul îi poate da potrivit trebuinflelor, prin deciziune
ministerialæ, Consiliul superior diplomatic va examina chestiunile ce i se vor supune.

Preøedintele øi membrii Consiliului consultativ diplomatic vor primi o diurnæ ce
se va fixa prin deciziune ministerialæ.
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b) Consiliul juridic
Acest consiliu este compus dintr°un preøedinte øi cel mult 5 membri, numifli prin

decret regal.
Preøedintele øi membrii Consiliului juridic sunt recrutafli dintre jurisconsulflii distinøi.

Acei care profeseazæ avocatura nu vor putea nici pleda, nici da consultafliuni contra
intereselor statului.

În afaræ de atribufliunile pe care ministrul Afacerilor Stræine i le poate da prin
deciziune ministerialæ, Consiliul juridic va referi asupra aspectelor juridice ale
chestiunilor de care Ministerul Afacerilor Stræine este sau va fi chemat a se ocupa;
va apæra, pe baza unei delegafliuni speciale, interesele statului, în fafla instanflelor judecæ-
toreøti sau a organelor internaflionale din flaræ sau stræinætate; va studia problemele
de drept internaflional, în special cele de care sunt chemate a se ocupa forurile
internaflionale.

Membrii Consiliului juridic pot primi rangul de ministru plenipotenfliar clasa I°a
øi a II°a.

Preøedintele øi membrii Consiliului juridic vor primi o diurnæ ce se va fixa prin
deciziune ministerialæ.

Art.9.– Direcfliunea cabinetului ministrului øi a cifrului, Direcfliunea protocolului,
tratatelor øi a cancelariei ordinelor øi Direcfliunea afacerilor politice vor fi conduse
de miniøtri plenipotenfliari.

La conducerea celorlalte direcfliuni vor putea fi chemafli miniøtri plenipotenfliari,
consilieri de ambasadæ sau de legafliune, consuli generali cl.I, sau chiar funcflionari
din personalul administrativ provenit din cadrele ministerului øi având gradul de
director, acolo unde necesitatea continuitæflii în serviciu ar cere°o.

Directorii vor fi numifli prin decret regal. Ei supravegheazæ direcfliunile ce le sunt
încredinflate, sunt ræspunzætori de lucrærile funcflionarilor puøi sub ordinile lor øi pot
semna prin delegafliune, pentru ministru, corespondenfla direcfliunii respective.

Øefii de servicii sunt numifli prin deciziune ministerialæ.

CAPITOLUL III
Serviciul exterior

Art.10.– Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Stræine se compune din:
a) Oficii diplomatice;
b) Oficii consulare.

Oficiile diplomatice
Art.11.– Oficiile diplomatice sunt: ambasade, legafliuni øi agenflii, care se vor

determina anual prin legea bugetaræ.
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În cursul anului bugetar, o legafliune poate fi ridicatæ prin lege la rangul de ambasadæ.
Tot prin lege pot fi desfiinflate sau reunite mai multe legafliuni la un loc.

Oficiile consulare
Art.12.– Oficiile consulare se împart, dupæ modul de recrutare a titularilor, în:
1. Consulate de carieræ, ale cæror titulari sunt recrutafli dupæ regulile prescrise prin

prezenta lege.
2. Consulate onorifice, ale cæror titulari, neretribuifli, sunt recrutafli printre persoanele

notabile din localitate, fie chiar øi stræini.
Art.13.– Oficiile consulare de carieræ se vor determina anual prin legea bugetaræ.
În cursul anului bugetar se vor putea înfiinfla noi oficii consulare de carieræ sau

se vor putea desfiinfla din cele existente prin lege.
Art.14.– Înfiinflarea øi desfiinflarea consulatelor onorifice se face prin decret regal.
Art.15.– Circumscripfliunea oficiilor consulare se stabileøte prin deciziune

ministerialæ.
Art.16.– Consulatele de carieræ øi consulatele onorifice sunt puse sub autoritatea

øefului oficiului diplomatic respectiv, iar în flærile în care nu existæ legafliuni, ele vor
fi puse sub autoritatea unei legafliuni apropriate, desemnate de minister.

Atribufliunile oficiilor diplomatice øi oficiilor consulare
Art.17.– Øefii oficiilor diplomatice øi ai oficiilor consulare de carieræ, în afaræ de

atribufliunile lor politice, au îndatorirea de a apæra øi a asista pe naflionali în afaceri
de interes privat. Ei elibereazæ øi vizeazæ paøapoarte, conform legilor øi instrucfliunilor
în vigoare; elibereazæ øi vizeazæ patente de sænætate, certificate de viaflæ øi orice alte
acte. Ei au calitatea de ofifleri ai stærii civile, exercitæ funcfliunile de notari øi depozitari
conform legilor flærii. Îndeplinesc, în limitele uzurilor øi convenfliunilor diplomatice,
toate actele conservatorii, în caz de absenflæ sau deces al unui român în stræinætate.

Autentificæ øi legalizeazæ, percepând taxele legale, actele øi documentele destinate
a fi produse în România øi exercitæ dreptul de jurisdicfliune în conformitate cu legile
flærii.

Oficiile consulare române din porturile stræine au dreptul de poliflie øi de inspecfliune
asupra vaselor sub pavilion român øi oamenilor de echipaj øi executæ, în ceea ce°i
priveøte, dispozifliunile din codul de comerfl, relative la comerflul maritim øi la
navigafliune.

Un regulament consular determinæ condifliunile de funcflionare a oficiilor consulare.
Art.18.– Øefii oficiilor diplomatice pot delega în scris personalului diplomatic de

sub ordinele lor unele din atribufliunile arætate în articolul precedent.
Øefii oficiilor consulare pot delega în scris consulilor sau viceconsulilor, sub a

lor ræspundere, unele din atribufliunile lor.
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Art.19.– Consulatele onorifice au numai atribufliunile administrative øi comerciale.
Aceste atribufliuni sunt cele determinate pentru fiecare consulat onorific prin
regulamentul consular øi prin instrucfliunile primite, fie de la Ministerul Afacerilor
Stræine, fie de la legafliunea de care depinde.

Însærcinafli cu afaceri
Art.20.– În timpul absenflei oricât de scurte a øefului oficiului diplomatic din flara

unde este acreditat, sau în caz de vacanflæ, afacerile legafliunii vor fi conduse de un
însærcinat cu afaceri.

Acesta va fi funcflionarul diplomatic al oficiului, cel mai înalt în grad, având cel
puflin gradul de secretar de legafliune clasa II.

Ministerul va avea latitudinea de a delega un alt funcflionar diplomatic ca însærcinat
de afaceri.

Geranfli
Art.21.– În timpul absenflei oricât de scurte a øefului unui oficiu consular de carieræ,

sau în caz de vacanflæ, afacerile acelui oficiu vor fi conduse de un gerant.
În ce priveøte consulatele onorifice, titularul va desemna, în caz de absenflæ øi sub

a sa ræspundere, pe gerant care va lucra în baza unei procuri autentice.
Numele acestui generat va fi în prealabil comunicat atât ministerului cât øi legafliunii

de care depinde øi nu va putea funcfliona decât dupæ aprobarea ministerului.

TITLUL II
Personalul

CAPITOLUL IV
Organizarea personalului în general

Art.22.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine se împart, dupæ modul lor
de recrutare, în urmætoarele categorii:

1. Personalul diplomatic.
2. Personalul consular în funcfliune la promulgarea acestei legi.
3. Personalul administrativ.
4. Personalul de presæ din serviciul exterior.
Art.23.– Personalul diplomatic se compune din:
1. Ambasadori.
2. Miniøtri plenipotenfliari cl.I.
3. Miniøtri plenipotenfliari cl.II.
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4. Consilieri de ambasadæ.
5. Consilieri de legafliune.
6. Secretari de legafliune cl.I.
7. Secretari de legafliune cl.II.
8. Secretari de legafliune cl.III.
9. Ataøafli de legafliune.
Art.24.– Personalul consular actualmente în funcfliune se compune din:
1. Consuli generali cl.I
2. Consuli generali cl.II
3. Consuli.
4. Viceconsuli.
Pe viitor, nemaifæcându°se nici o numire în cariera consularæ, recrutarea pe mæsura

nevoilor a personalului consulatelor se va face din personalul diplomatic în modul
urmætor:

Funcfliunea de consul general cl.I va fi îndeplinitæ de consilierii de legafliune.
Funcfliunea de consul general cl.II, de secretarii de legafliune cl.I.
Funcfliunea de consul, de secretarii de legafliune cl.II.
Funcfliunea de viceconsul, de secretarii de legafliune cl.III.
Funcflionarii diplomatici detaøafli la consulate îøi pæstreazæ gradul, vechimea øi

apuntamentele aferente øi vor avea dreptul la accesoriile cuvenite funcfliunii cu care
sunt însærcinafli.

Art.25.– Personalul administrativ cuprinde gradele prevæzute în legea asupra
statutului funcflionarilor publici, în mæsura cerutæ de necesitæflile serviciului.

Pe lângæ aceøtia vor putea funcfliona, la legafliuni øi consulate, cancelarii interprefli.
Art.26.– Personalul de presæ se compune din:
1. Consilieri de presæ.
2. Secretari de presæ cl.I.
3. Secretari de presæ cl.II.
4. Secretari de presæ cl.III.
5. Ataøafli de presæ.
Art.27.– Consilierii øi ataøaflii tehnici militari, navali, de aviaflie, culturali, economici

etc., de pe lângæ oficiile diplomatice, vor fi numifli de cætre ministerele respective,
dupæ o prealabilæ înflelegere cu Ministerul Afacerilor Stræine øi vor lucra de acord
cu øeful legafliunii.

Din punct de vedere protocolar, ei au rang imediat dupæ consilierul de ambasadæ
sau de legafliune; în lipsa unui consilier, ei au rang imediat dupæ øeful misiunii. În
absenfla titularului legafliunii, ei au rang imediat dupæ cel ce fline loc de øef de misiune.
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CAPITOLUL V
Admisibilitate

SECfiIUNEA I
Condifliuni generale

Art.28.– Afaræ de condifliunile speciale prevæzute în legea de faflæ, pentru diversele
categorii de funcflionari, nimeni nu poate fi primit a se prezenta la concurs pentru
admiterea în serviciile Ministerului Afacerilor Stræine decât îndeplinind urmætoarele
condifliuni generale:

1. Sæ fie român, bucurându°se de toate drepturile civile øi politice.
2. Sæ aibæ 21 ani împlinifli øi sæ nu fi trecut de 30 ani.
3. Sæ fi îndeplinit obligafliunile militare.
4. Sæ fie apt pentru serviciu din punct de vedere al sænætæflii.
5. Sæ nu fi suferit vreo condamnare dezonorantæ.
6. Sæ fie de o moralitate recunoscutæ.
Art.29.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine sunt obligafli sæ depunæ la

intrarea în funcfliune urmætorul juræmânt:
„Jur credinflæ Regelui, supunere Constitufliunii øi legilor poporului român. Jur de

a pæstra cu sfinflenie secretul lucrærilor øi îndatoririlor ce mi se vor încredinfla în serviciul
Ministerului Afacerilor Stræine. Aøa sæ°mi ajute Dumnezeu“.

Pentru consulii onorari, de naflionalitate stræinæ, formula juræmântului este
urmætoarea: „Jur de a îndeplini cu sfinflenie øi conform legilor româneøti funcfliunile
ce mi s°au încredinflat øi de a contribui din toate puterile mele la tot ce poate favoriza
interesele româneøti“.

SECfiIUNEA II

Art.30.– Se instituie o comisie consultativæ pentru înaintæri, sub preøedinflia
secretarului general øi compusæ din patru miniøtri plenipotenfliari de carieræ, cei mai
vechi în grad, ocupând funcfliunea de directori în administrafliunea centralæ. În afaræ
de aceøtia, directorul personalului face parte de drept din comisiune, cu vot deliberativ,
dacæ are grad de ministru plenipotenfliar, iar în caz contrar numai cu vot consultativ.

Art.31.– Comisiunea consultativæ pentru înaintæri va întocmi, în fiecare an, un
tablou de ordinea funcflionarilor departamentului, care ar avea dreptul de înaintare
øi care, dupæ aprecierea comisiunii, meritæ sæ fie propuøi la înaintare pe anul în curs.

La întocmirea tablourilor, comisiunea va avea în vedere øi foile calificative, pe
care tofli øefii ierarhici sunt obligafli a le înainta, la sfârøitul anului, direct ministrului.
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Aceste foi calificative vor cuprinde aprecierile øefului ierarhic respectiv asupra
destoiniciei, punctualitæflii, moralitæflii, conducerii în societate etc. Ele vor avea un
caracter strict confidenflial.

Art.32.– Înaintærile funcflionarilor diplomatici øi consulari se fac prin decret regal,
în urma propunerii ministrului.

Aceste propuneri vor fline seama øi de tabloul întocmit de Comisiunea consulta-
tivæ de înaintæri.

Propunerile Comisiunii consultative de înaintæri vor fi formulate cu majoritate,
iar opiniile separate vor trebui fæcute în scris øi motivate. Aceste lucræri au un caracter
confidenflial.

Art.33.– Înaintærile nu se pot face decât în limita posturilor bugetare vacante.
Înaintæri în grad færæ posturi disponibile nu se acordæ.

Rectificæri de vechime nu sunt admise.

SECfiIUNEA III
Recrutarea personalului

Art.34.– Nimeni nu poate fi numit în Ministerul Afacerilor Stræine, dacæ, pe lângæ
condifliunile generale de admisibilitate prevæzute mai sus, nu va poseda:

1. Pentru serviciul diplomatic, diploma de doctor în drept sau øtiinfle economice,
politice øi financiare, din flaræ sau din stræinætate, recunoscute conform legii instrucfliunii
publice, øi nu va fi reuøit la examenul prevæzut de art.36. În mod tranzitoriu, în timp
de 3 ani de la promulgarea acestei legi, vor putea fi admiøi la examen øi licenfliafli în
drept sau litere.

2. Pentru serviciul administrativ se vor avea în vedere dispozifliunile din legea
asupra statutului funcflionarilor publici.

3. În ce priveøte cancelarii interprefli din serviciul exterior, ei vor fi recrutafli prin
concurs dintre persoanele care, având cel puflin diploma de bacalaureat, vor cunoaøte
limba flærii unde urmeazæ a fi trimiøi.

Art.35.– Funcflionarii de presæ vor fi numifli numai în condifliunile arætate la
art.55–56.

SECfiIUNEA IV
Recrutarea personalului diplomatic

Art.36.– Nimeni nu poate fi numit în gradul de ataøat de legafliune dacæ, pe lângæ
condifliunile generale de admitere, prevæzute în prezenta lege, nu va fi trecut cu succes
examenul mai jos arætat.

Art.37.– Comisiunea pentru examenul de ataøat de legafliune se compune din:
secretarul general, un membru al Consiliului consultativ diplomatic, doi miniøtri
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plenipotenfliari øi un profesor universitar de la Facultatea de Drept sau un membru
al Consiliului juridic.

Art.38.– Programul materiilor asupra cærora va avea loc examenul cuprinde:
1. Organizarea constituflionalæ, judiciaræ, administrativæ øi financiaræ a României

øi a statelor stræine.
2. Dreptul internaflional public øi privat.
3. Elemente de economie politicæ, finanfle øi statisticæ. Istoria doctrinelor economice,

nofliuni de politicæ comercialæ.
4. Istoria românilor.
5. Elemente de drept civil, de drept comercial øi de drept maritim.
6. Istoria tratatelor de pace privitoare la România începând de la Congresul de la

Viena (1815) încoace.
7. Geografia politicæ øi comercialæ.
8. Limba românæ.
9. Limba francezæ.
10. Cunoøtinfle de limba englezæ, italianæ sau germanæ, dupæ alegere.
Examenul va fi scris øi oral.
Proba scrisæ e eliminatorie.
Cei reuøifli la examen vor fi înscriøi în anuarul Ministerului Afacerilor Stræine în

ordinea clasificærii.
Candidaflii cæzufli la douæ examene nu se mai pot prezenta a treia oaræ.
Art.39.– Ataøaflii de legafliune nu vor putea fi trimiøi în post în stræinætate.
Art.40.– Nimeni nu poate fi înaintat la gradul de secretar de legafliune clasa III,

dacæ nu are un stagiu de 3 ani în gradul de ataøat de legafliune øi dacæ nu a trecut cu
succes urmætorul examen:

I. Douæ probe scrise, care sunt eliminatorii constând din:
a) O lucrare istoricæ sau juridicæ, în limba francezæ;
b) Un raport sau un referat în româneøte asupra unei chestiuni politice de actualitate.
II. Un examen oral asupra urmætoarelor materii:
a) Dreptul internaflional public øi privat;
b) Istoria diplomaticæ începând de la 1648;
c) Istoria dezvoltærii afacerilor orientale øi în special relafliunile diplomatice ale

României cu statele stræine începând de la 1718;
d) Studiul tratatelor urmætoare Marelui ræzboi, istoricul øi aplicarea lor, precum

øi istoricul, procedura øi competenfla Societæflii Nafliunilor;
e) Regimul convenflional al României cu statele stræine;
f) Legislafliunea vamalæ a României øi a flærilor europene precum øi a principalelor

flæri extraeuropene;
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g) Cunoøtinfle asupra diferitelor doctrine economice, în legæturæ cu politica econo-
micæ a României øi a principalelor state stræine;

h) Stilul øi protocolul diplomatic.
Art.41.– Comisiunea pentru examenul de secretar de legafliune clasa III, are aceeaøi

compunere ca pentru examenul de ataøat de legafliune.
Art.42.– Examenul de secretar de legafliunea clasa III este un examen obligator

øi de clasare. Candidaflii care nu au reuøit se vor prezenta din nou la viitorul examen.
Cei care n°au reuøit nici la al doilea examen, înceteazæ de drept de a mai face parte
din serviciul diplomatic.

La conferirea gradului candidaflilor reuøifli, se va fline însæ seamæ øi de foile
calificative.

Cei reuøifli la examen vor fi înscriøi în anuarul Ministerului Afacerilor Stræine în
ordinea clasificærii.

Înaintærile se vor face în ordinea înscrierii în anuar.
Art.43.– Nimeni nu poate fi înaintat la gradul de secretar de legafliune clasa II,

dacæ nu are un stagiu de 3 ani în gradul de secretar de legafliune clasa III.
Înaintærile se vor face numai la vechime pe baza tabloului întocmit de Comisia

consultativæ de înaintæri.
Art.44.– Nimeni nu poate fi înaintat la gradul de secretar de legafliune clasa I, dacæ

nu are un stagiu de 4 ani în gradul de secretar de legafliune clasa II.
Aceste înaintæri se vor face în proporflia de 1 la alegere øi 1 la vechime, dupæ tabloul

întocmit de Comisiunea consultativæ de înaintæri.
Art.45.– Nimeni nu va putea fi înaintat la gradul de consilier de legafliune, dacæ

nu va fi îndeplinit un stagiu de cel puflin 4 ani în gradul de secretar de legafliune clasa I.
Aceste înaintæri se vor face în proporflia de 2 la alegere øi 1 la vechime, dupæ tabloul

întocmit de Comisiunea consultativæ de înaintæri.
Art.46.– Consilierii de ambasadæ sunt înaintafli la alegere dintre consilierii de

legafliune, cu un stagiu de cel puflin 2 ani efectivi în acest grad øi numai dacæ de la
intrarea lor în carieræ vor fi funcflionat cel puflin 5 ani în administraflia centralæ øi alfli
3 ani în consulate.

Art.47.– Miniøtrii plenipotenfliari clasa a II°a sunt înaintafli la alegere dintre
consilierii de ambasadæ, având un stagiu de cel puflin doi ani în grad.

În caz de vacanfle, ministrul Afacerilor Stræine va cere Comisiunii consultative
de înaintæri sæ întocmeascæ un tablou cu propuneri de tofli consilierii de ambasadæ
care meritæ sæ fie înaintafli. Acest tablou va fi supus apoi Consiliului consultativ diplo-
matic, spre a°øi da avizul.

Art.48.– Miniøtrii plenipotenfliari clasa I°a sunt numifli la alegere, luând avizul
Consiliului consultativ diplomatic, dintre miniøtrii plenipotenfliari clasa a II°a, dupæ
împlinirea unui stagiu de 4 ani în acest grad.
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Art.49.– Ambasadorii sunt numifli de Maiestatea Sa Regele, la propunerea ministru-
lui Afacerilor Stræine.

Se poate conferi, în mod onorific, titlul de ambasador.
De asemenea, diplomaflii pot fi numifli, în mod temporar, conducætori de ambasadæ,

conferindu°li°se, în afaræ øi faflæ de statul unde sunt acreditafli, rangul de ambasador,
færæ însæ a avea, din punctul de privire al clasificærii diplomatice interne, acest rang.

Art.50.– În împrejuræri excepflionale, pot fi numifli, pe o perioadæ de maximum 3
ani, øefi ai oficiilor diplomatice, cu gradul de ministru plenipotenfliar clasa a II°a, øi
alte persoane din afaræ de cariera diplomaticæ.

Dacæ au ocupat funcfliunea de ministru secretar de stat, vor avea gradul de ministru
plenipotenfliar clasa I°a.

Situaflia acestor persoane urmeazæ sæ fie reexaminatæ la împlinirea acestui termen.
În caz de reconfirmare, ei sunt asimilafli celor de carieræ.

Asemenea numiri excepflionale nu se pot face decât în proporflia maximæ de 1/3
din numærul oficiilor diplomatice existente.

Ca mæsuræ tranzitorie, în termen de 1 an de la promulgarea legii de faflæ, reconfir-
marea cerutæ de prezentul articol se aplicæ øi øefilor de misiune actualmente în
funcfliune, chiar având o vechime mai mare de 3 ani.

Art.51.– Øefii oficiilor diplomatice, numifli din afaræ de carieræ, în baza art.49 øi
50, nu se bucuræ de stabilitate, øi, dacæ nu au fost reconfirmafli prin decret regal, la finele
perioadei de trei ani, misiunea lor înceteazæ de drept la expirarea acestor trei ani.

Un decret regal poate pune capæt misiunii, chiar mai înainte.
Art.52.– Funcflionarii consulari, actualmente în funcfliune, nu vor putea primi vreo

înaintare, decât în condifliunile de mai jos:
a) Numirea sæ fi fost fæcutæ în condifliunile legii în vigoare la data numirii;
b) Sæ posede o diplomæ de licenflæ în drept, litere sau de la o Academie de Înalte

Studii Comerciale din flaræ sau din stræinætate, recunoscutæ de Ministerul Educafliunii
Naflionale;

c) Sæ aibæ în grad un stagiu de 4 ani efectivi.
Art.53.– Toate numirile sau mutærile în stræinætate, cum øi rechemærile

personalului diplomatic, consular øi de presæ, nu se vor putea face decât prin decret
regal.

SECfiIUNEA V
Personalul administrativ

Art.54.– Funcflionarii administrativi ai Ministerului Afacerilor Stræine sunt supuøi,
în ceea ce priveøte modul lor de recrutare, drepturile øi obligafliunile lor,
dispozifliunilor prevæzute în statutul funcflionarilor publici.
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Ei vor trebui sæ treacæ un examen de admitere øi sæ cunoascæ limba francezæ,
germanæ sau englezæ.

SECfiIUNEA VI
Personalul de presæ

Art.55.– Pânæ la reorganizarea Serviciului presei, funcflionarii de presæ din serviciul
exterior, în afaræ de condifliunile art.5 din legea pentru statutul funcflionarilor publici,
vor trebui sæ îndeplineascæ urmætoarele condifliuni de admitere:

a) Sæ posede diploma de licenfliat al unei facultæfli din flaræ sau din stræinætate;
b) Sæ fie publiciøti sau ziariøti profesioniøti, recunoscufli de organizafliile profesionale

respective;
c) Sæ aibæ cel puflin 2 ani de activitate efectivæ într°o redacflie de ziar sau de

publicaflie periodicæ;
d) Sæ cunoascæ, pe lângæ limba francezæ, limba flærii unde va fi destinat a funcfliona.
Art.56.– Gradele funcflionarilor de la articolul precedent sunt urmætoarele:
Consilier de presæ.
Secretar de presæ cl.I°a.
Secretar de presæ cl. a II°a.
Secretar de presæ cl. a III°a.
Ataøat de presæ.
Înaintarea lor de la un grad la altul se va face dupæ necesitæflile serviciului øi dupæ

o vechime de cel puflin 3 ani în fiecare grad.
Persoanele care îndeplinesc condifliunile de admisibilitate nu vor putea fi numite,

dintr°un început, decât în gradul de ataøat de presæ, afaræ numai dacæ nu au mai ocupat
o funcfliune de presæ øi au fost nevoifli a øi°o întrerupe, primind o nouæ însærcinare
de stat, sau pe lângæ vreo altæ organizaflie de presæ.

În cazul acesta, funcflionarul va fi reprimit în gradul ce avea anterior øi pe mæsura
vacanflelor bugetare.

Art.57.– Îndeplinirea funcfliunilor de presæ poate sæ fie atribuitæ øi funcflionarilor
diplomatici.

SECfiIUNEA VII
Dactilografele

Art.58.– Dactilografele vor trebui, în afaræ de îndeplinirea condifliunilor respective
prevæzute de art.28, sæ posede o diplomæ de bacalaureat cel puflin øi sæ fi reuøit la un
concurs.
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Art.59.– Candidatele îndeplinind aceste condifliuni vor trece o probæ practicæ în
fafla unei comisiuni prezidatæ de un ministru plenipotenfliar.

Cunoøtinfla limbii francezæ, germanæ sau englezæ este obligatorie.
Art.60.– Dactilografele se împart în 3 clase. Nimeni nu va putea fi înaintatæ

dactilografæ cl. II°a, dacæ nu are o vechime de 2 ani de dactilografæ cl. III°a.
Art.61.– Nimeni nu va putea fi înaintatæ dactilografæ cl.I°a, dacæ nu are o vechime

de 3 ani în gradul de dactilografæ cl. II°a.

SECfiIUNEA VIII
Interpreflii

Art.62.– Condifliunile pentru numirea interpreflilor în Ministerul Afacerilor Stræine,
sunt urmætoarele:

1. Sæ îndeplineascæ condifliunile generale de admisibilitate în Ministerul
Afacerilor Stræine, afaræ de cele privitoare la vârstæ.

2. Sæ cunoascæ în mod desævârøit limba stræinæ pentru care solicitæ postul.
3. Sæ treacæ o probæ scrisæ în fafla unei comisiuni, compusæ din secretarul general

øi doi specialiøti, de preferinflæ profesori universitari.
Aceøti funcflionari, fiind considerafli ca specialiøti, nu intræ în prevederile statutului

funcflionarilor publici, dar sunt supuøi dispozifliunilor legii pensiilor.
Vor avea drept din 4 în 4 ani la o gradaflie de 25 la sutæ din salariul iniflial al gradului.

Numærul gradafliilor este de cinci.
Interpreflii actualmente în funcfliune vor avea dreptul la o gradaflie în raport cu anii

servifli øi pe mæsura posibilitæflilor bugetare.

CAPITOLUL VI
Situafliunile personalului

Art.63.– Funcflionarii diplomatici øi consulari se bucuræ de stabilitate, færæ
prejudiciul dreptului ministrului de a face transferærile socotite necesare.

Art.64.– Un tablou de rotafliune pentru trimiterea în serviciul exterior øi rechemarea
în administraflia centralæ va fi întocmit la începutul fiecærui an de Direcfliunea
personalului øi revæzut de Comisiunea consultativæ de înaintæri. Acest tablou va servi
ministrului pentru miøcærile ce ar avea în vedere.

În principiu, nimeni nu va putea ræmâne în post în stræinætate mai mult de 4 ani
consecutivi, cu excepflia øefilor de misiune, iar în administraflia centralæ mai puflin
de 2 ani. Rechemærile în administraflia centralæ, cu excepflia øefilor de misiune øi a
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celor cu caracter disciplinar, se vor face cu un preaviz de 2 luni pentru funcflionarii
cæsætorifli øi o lunæ pentru ceilalfli.

Art.65.– Funcfliunile diplomatice, precum øi cele consulare existente, înceteazæ:
a) Prin demisiune;
b) Prin limita de vârstæ;
c) Prin mæsurile disciplinare prevæzute în prezenta lege.
Art.66.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine, de orice categorie, sunt puøi

din oficiu în retragere la vârsta de 57 ani împlinifli sau dacæ au 35 ani de serviciu,
calculabil la pensie.

Miniøtrii plenipotenfliari clasa II°a, la 60 ani împlinifli, cei de clasa I°a, la 62 ani
împlinifli, iar ambasadorii, la 64 ani împlinifli, indiferent de numærul anilor de serviciu.

Se excepteazæ, de la dispozifliunile alin.I al acestui articol, dactilografele, care vor
putea fi puse în retragere din oficiu, dacæ au împlinit vârsta de 50 ani sau dacæ au
25 ani de serviciu.

Art.67.– Funcflionarii diplomatici, precum øi cei consulari nu pot ocupa nici un
alt post sau funcfliune retribuitæ de stat ori de altæ administrafliune publicæ sau privatæ,
færæ autorizarea ministerului.

În aceastæ privinflæ se vor avea în vedere øi incompatibilitæflile prevæzute de legea
asupra cumulului.

Art.68.– Funcflionarii diplomatici pot fi puøi în disponibilitate færæ apuntamente,
dupæ a lor cerere, în cazul când ei vor invoca motive personale pe care ministerul le
va socoti suficiente. Pozifliunea de disponibilitate nu poate dura mai mult de 2 ani,
înainte de expirarea cærora funcflionarul va putea sæ solicite în scris repunerea lui în
activitate de serviciu, cu gradul øi vechimea ce avea în momentul punerii în disponi-
bilitate. Aceastæ cerere întrerupe prescripfliunea ce curge împotriva sa øi îi dæ dreptul
la primul loc vacant. În cazul când nu a formulat o asemenea cerere, funcflionarul va
fi considerat ca ieøit din cadre prin expirarea termenului de mai sus.

Timpul petrecut în disponibilitate nu se socoteøte nici la vechime, nici la
valorificarea drepturilor la pensie.

CAPITOLUL VII
Pedepse disciplinare

Art.69.– Pentru judecarea øi pedepsirea abaterilor funcflionarilor Ministerului
Afacerilor Stræine, se instituie o comisiune disciplinaræ, în afaræ de comisiunea
disciplinaræ prevæzutæ de statutul funcflionarilor publici.
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Aceastæ comisiune se compune din un membru al Consiliului consultativ
diplomatic, secretarul general, doi dintre miniøtrii plenipotenfliari din administraflia
centralæ din cei mai vechi în grad, precum øi directorul personalului.

În caz de împiedicare sau recuzare justificatæ, secretarul general øi miniøtrii pleni-
potenfliari, fæcând parte din comisiune, vor fi înlocuifli prin alfli miniøtrii plenipotenfliari
din administraflia centralæ.

Art.70.– Pedepsele disciplinare sunt:
1. Mustrarea scrisæ.
2. Mustrarea cu pierderea salariului pe timp limitat.
3. Øtergerea de pe tabloul de înaintare pe anul în curs.
4. Punerea în disponibilitate disciplinaræ pe cel mult trei ani.
5. Punerea în disponibilitate disciplinaræ pe mai mult de 3 ani.
6. Destituirea.
Timpul cât funcflionarul se aflæ în disponibilitate nu se socoteøte la vechime øi

nici la pensie.
Art.71.– Pedepsele de la nr.1 øi 2 se pot aplica de cætre ministru.
Dacæ pedeapsa de la nr.2 a fost aplicatæ de douæ ori în cursul unui an, la o a treia

abatere funcflionarul va fi trimis înaintea Comisiunii de disciplinæ.
Celelalte pedepse se dau numai cu avizul conform al Comisiunii de disciplinæ.
Funcflionarul, cæruia i s°a aplicat vreuna din mæsurile disciplinare prevæzute la

numerele 1, 2 øi 3, are dreptul sæ cearæ øtergerea acestor pedepse din foaia calificativæ,
dacæ timp de 5 ani nu a mai suferit altæ pedeapsæ.

Art.72.– Trimiterea în judecata Comisiunii de disciplinæ va fi hotærâtæ de ministru,
iar acuzarea va fi susflinutæ de cætre un ministru plenipotenfliar desemnat de ministru.
Funcflionarul învinuit are dreptul sæ ia cunoøtinflæ de tot dosarul cu 10 zile înainte de
data fixatæ pentru judecare.

El se apæræ singur, verbal sau printr°un memoriu scris.
Judecata nu va fi publicæ, iar deciziunile comisiunii vor fi motivate, luate cu majo-

ritate øi sunt executorii.
Art.73.– Funcflionarul pedepsit cu disponibilitatea urmeazæ a fi reintegrat dupæ

expirarea termenului de disponibilitate, în primul loc vacant sau creat prin bugetul
urmætor, dacæ nu s°a fæcut vinovat în acest timp de o nouæ faptæ reprobabilæ.

Funcflionarul destituit nu va mai putea ocupa vreo funcfliune publicæ øi nici pæstra
mai departe gradul avut în carieræ.

Art.74.– În cazul când interesul serviciului ar cere, funcflionarul învinuit poate fi
suspendat înainte de a se pronunfla Comisiunea de disciplinæ, cu condifliunea ca, în
termen de 30 zile de la suspendare, sæ fie trimis înaintea comisiunii, care este obligatæ
sæ°l judece în cel mult alte 30 zile.
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Aceastæ suspendare nu atrage dupæ sine pierderea salariului nici a vechimii.
Art.75.– Suspendarea din serviciu este obligatorie, când în contra unui funcflionar

în serviciu s°a deschis acfliune publicæ pe baza ordonanflei judecætorului de instrucflie
pentru o crimæ sau delict. Când funcflionarul este achitat, ministerul va aprecia, dupæ
împrejuræri, dacæ nu este cazul sæ fie trimis înaintea Comisiunii de disciplinæ, care
se va pronunfla dacæ funcflionarul mai poate fi reprimit în serviciu. Când a fost
condamnat definitiv, suspendarea provizorie se transformæ de drept în destituire sau
pierderea dreptului de la data suspendærii.

TITLUL III

CAPITOLUL VIII
Cadre øi tratament

Art.76.– Funcfliunile Ministerului Afacerilor Stræine sunt numai cele prevæzute
în legea de faflæ; iar, în ce priveøte personalul administrativ, cele cuprinse în statutul
funcflionarilor publici.

Gradul conferit prin decret regal ræmâne proprietatea titularului øi se pierde numai
în cazurile prevæzute de lege.

În afaræ de prevederile prezentei legi, nici o altæ funcfliune nu mai poate fi creatæ
decât printr°o lege specialæ.

Se va putea acorda titlul onorar de viceconsul funcflionarilor de carieræ de la
consulate øi legafliuni, care, din lipsæ de titluri academice, nu mai pot fi înaintafli în
alt grad.

Art.77.– Retribufliunile cuvenite diferitelor grade øi categorii de funcflionari ai
Ministerului Afacerilor Stræine, cheltuielile de reprezentare ale øefilor de oficii diplo-
matice, precum øi indemnitæflile de reøedinflæ ale personalului diplomatic se vor fixa
prin buget.

Art.78.– Funcflionarii numifli, mutafli în stræinætate, sau rechemafli, fie în interesul
serviciului, fie dupæ terminarea misiunii lor, au dreptul la plata cheltuielilor efective
de drum pentru ei, soflie, copii øi pentru transportul bagajelor øi obiectelor ce le aparflin,
conform celor prevæzute de un regulament special.

Cei mutafli în stræinætate vor mai avea dreptul la o indemnizare de instalare egalæ
cu 30 la sutæ din salariul cu accesoriile pe o lunæ, ce vor avea în noul post. Aceastæ
indemnitate se va spori la 40 la sutæ pentru cei însurafli færæ copii, øi la 50 la sutæ
pentru cei cu copii.
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Art.79.– Însærcinaflii cu afaceri øi geranflii oficiilor consulare au dreptul, pe lângæ
sporul de stræinætate, la 1/3 din suma alocatæ titularului ca cheltuieli de reprezentare
sau ca  indemnitate de reøedinflæ, în condifliunile prevæzute de un regulament special.

Art.80.– Dreptul la salariul integral în stræinætate øi la accesoriile aferente se cuvine
din ziua când funcflionarul numit în stræinætate a sosit la post.

Art.81.– Familia funcflionarului decedat are dreptul la o sumæ pentru înmormântare
egalæ cu cuantumul apuntamentelor pe trei luni, din administraflia centralæ, cuvenite
celui decedat.

CAPITOLUL IX
Concedii

Art.82.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine de toate categoriile au dreptul
la concediile prevæzute de art.20 din statutul funcflionarilor publici.

În împrejuræri excepflionale acordarea concediului de odihnæ ræmâne la aprecierea
ministrului.

Art.83.– Øefii misiunilor diplomatice nu pot obfline concedii peste 15 zile, decât
cu aprobarea M.S. Regelui.

Art.84.– Personalul ministerului aflætor în stræinætate, în cazul când în cursul unui
an din diferite motive obfline concediu peste o lunæ, va primi pentru restul timpului
de concediu apuntamentele din administraflia centralæ.

Permisiunile, al cæror total depæøeøte 15 zile într°un an, se vor socoti în luna de
concediu plætit cu salariu integral.

Membrii legafliunilor øi consulatelor transoceanice vor avea dreptul, în cazul când
nu beneficiazæ de concediul legal, în unul sau mai mulfli ani, sæ cumuleze aceste
concedii cu salariul de stræinætate pânæ la 60 zile, exclusiv zilele de cælætorie.

CAPITOLUL X
Cæsætoria funcflionarilor ministerului

Art.85.– Membrii corpului diplomatic sau ai corpului consular øi funcflionarii
Ministerului Afacerilor Stræine se pot cæsætori numai în urma unei autorizafliuni
prealabile, datæ în scris de Ministerul Afacerilor Stræine.

Dacæ persoanele arætate la articolele precedente voiesc sæ se cæsætoreascæ cu un
stræin, autorizafliunea se va da de Ministerul Afacerilor Stræine numai în urma unei
înalte încuviinflæri.

Pentru obflinerea autorizafliunii este necesar a se justifica:
a) Onorabilitatea viitorului sofl øi a familiei acestuia;
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b) Cetæflenia viitorului sofl;
c) Averea personalæ a solicitantului, cât øi a viitorului sofl;
d) Condifliunile în care contractul matrimonial intervine.
Membrii corpului diplomatic sau consular, cum øi funcflionarii Ministerului

Afacerilor Stræine, care se vor cæsætori færæ autorizarea prevæzutæ la al.I, vor fi puøi,
prin înalt decret, în disponibilitate øi nu vor mai putea fi rechemafli în funcfliune.

CAPITOLUL XI
Dispozifliuni tranzitorii øi finale

Art.86.– Consilierii de legafliune având acest grad, în momentul punerii în aplicaflie
a legii de faflæ, sunt dispensafli de stagiul la consulate dacæ au funcflionat cel puflin 3
ani de zile în minister.

Art.87.– Personalul diplomatic aflat în disponibilitate dupæ cerere, la promulgarea
legii de faflæ, are dreptul ca, în timp de 3 luni øi numai dacæ se mai gæsesc în termen
legal, sæ facæ cerere de rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile art.68
al noii legi de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine.

Ministerul primind o asemenea cerere, dacæ va gæsi cu cale, o va admite.
Art.88.– În mod tranzitoriu øi prin derogare de la legea generalæ de pensiuni, în

termen de un an de la promulgarea legii de faflæ, miniøtrii plenipotenfliari de carieræ,
care au vârsta de 56 ani împlinifli sau cel puflin 30 de ani de serviciu, calculabili la
pensie, vor putea fi puøi în retragere spre a°øi valorifica drepturile la pensie.

Art.89.– În mod tranzitoriu, directorii din administraflia centralæ a ministerului,
cu o vechime în grad de cel puflin 4 ani la punerea în aplicare a acestei legi øi având
gradul de ministru plenipotenfliar, îøi pæstreazæ acest grad cu toate drepturile ce decurg
din legea de faflæ.

Art.90.– Funcflionarii tehnici, actualmente în funcfliune øi cu o vechime de cel puflin
10 ani în minister, la promulgarea legii de faflæ, vor putea fi asimilafli øi încadrafli în
gradul diplomatic corespunzætor salariului ce primesc. 

Art.91.– Consilierii de legafliune care la un an dupæ promulgarea legii pentru
organizarea Ministerului Afacerilor Stræine, adicæ pânæ la 16 iulie 1939, vor avea
cel puflin 10 ani de vechime în acest grad, vor putea fi înaintafli miniøtri plenipotenfliari
cl.II, în mod cu totul excepflional, în cursul anului, cu dispensa stagiilor prevæzute
de legea de faflæ. 

Art.92.– În mod tranzitoriu øi prin derogare de la legea generalæ de pensiuni,
dactilografele care au vârsta de 45 de ani împlinifli, vor fi puse în retragere, pe data
promulgærii legii de faflæ, spre a°øi regula drepturile la pensie. La timpul servit, se
va adæuga încæ cinci ani, ca timp calculabil la pensie.
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Art.93.– Funcflionarii de presæ din serviciul exterior cu o vechime mai micæ de
doi ani, pentru a fi confirmafli, trebuie sæ prezinte dovada cæ îndeplinesc condifliunile
cerute de art.54 din prezenta lege.

Art.94.– În timp de 6 luni de la promulgarea legii de faflæ, se va întocmi regulamentul
ei de aplicare.

Art.95.– Toate dispozifliunile contrarii acelora din legea de faflæ sunt øi ræmân
abrogate.

(Monitorul Oficial, nr.40 din 17 februarie 1939, pp.820–827)
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DECRET°LEGE PENTRU MODIFICAREA ART.86 DIN 
LEGEA DE ORGANIZARE A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE 

DIN 17 FEBRUARIE 1939

CAROL al II°lea,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României.
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului preøedintelui Consiliului nostru de Miniøtri øi al miniøtrilor noøtri

secretari de stat la departamentele Afacerilor Stræine, Finanfle øi Justiflie nr.58 326
din 1939;

Væzând jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.2 970 din 2 octombrie 1939, precum
øi avizul Consiliului legislativ nr.437 din 13 septembrie 1939;

În virtutea art.46 din Constitufliune,
Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
pentru modificarea articolului 86 al legii de organizare a 

Ministerului Afacerilor Stræine, publicatæ în Monitorul Oficial
din 17 februarie 1939

Art. unic.– Art.86 din legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine,
publicat în Monitorul Oficial nr.40 din 17 februarie 1939, completându°se cu un nou
alineat, va avea urmætorul cuprins:

„Art.86.– Consilierii de legafliune, având acest grad în momentul punerii în aplicare
a legii de faflæ, sunt dispensafli de stagiul la consulate, dacæ au funcflionat cel puflin
trei ani de zile în minister.

Consilierii de legafliune, având o vechime de patru ani în acest grad, în momentul
punerii în aplicare a legii de faflæ, vor putea fi înaintafli consilieri de ambasadæ øi apoi
miniøtri plenipotenfliari cl.II°a, cu dispensa tuturor stagiilor prevæzute de prezenta lege.“

Art.II. Dl preøedinte al Consiliului nostru de Miniøtri øi miniøtrii noøtri secretari
de stat la departamentele Afacerilor Stræine, Finanfle øi Justiflie sunt însærcinafli cu
aducerea la îndeplinire a dispozifliunilor prezentului decret°lege.
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Dat în Bucureøti, la 5 octombrie 1939

CAROL

Preøedintele Consiliului de Miniøtri Ministrul Afacerilor Stræine
C. Argetoianu Grigore Gafencu

Ministrul Finaflelor Ministrul Justifliei
M. Constantinescu1 Victor Iamandi

Nr.3 617

(Monitorul Oficial, nr.232 din 6 octombrie 1939, pp. 5 692–5 693)
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DECRET°LEGE PENTRU MODIFICAREA ARTICOLELOR 50, 51 ØI 68 
DIN LEGEA DE ORGANIZARE A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE 

DIN 17 FEBRUARIE 1939

CAROL al II°lea,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României.
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului preøedintelui Consiliului nostru de Miniøtri øi al miniøtrilor noøtri

secretari de stat la departamentele: Afacerilor Stræine, Finanfle øi Justiflie nr.26 993
din 1940;

Væzând jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.1 088 din 9 mai 1940, precum øi avizul
Consiliului legislativ nr.157 din 9 mai 1940.

În virtutea art.46 din Constitufliune,
Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
pentru modificarea articolelor 50, 51 øi 68 din legea pentru 

organizarea Ministerului Afacerilor Stræine, 
publicatæ în Monitorul Oficial nr.40 din 17 februarie 1939

Art.I. Se fac urmætoarele modificæri øi completæri în legea pentru organizarea
Ministerului Afacerilor Stræine, publicatæ în Monitorul Oficial nr.40 din 17 februa-
rie1939:

Art.50 øi 51 vor avea urmætoarea redacfliune:
Art.50.– Numirea în calitate de øef al unui oficiu diplomatic, precum øi de delegat

titular la Comisiunile Europeanæ øi Internaflionalæ a Dunærii, poate fi fæcutæ øi dintre
persoanele din afaræ de cariera diplomaticæ.

Numirea se va face cu gradul de ministru plenipotenfliar cl.II°a.
Se excepteazæ persoanele care au ocupat funcfliunea de ministru secretar de stat,

în care caz li se va conferi gradul de ministru plenipotenfliar cl.I°a.
Numirile în calitate de øef al unui oficiu diplomatic nu se pot face dintre persoanele

din afaræ de cariera diplomaticæ, decât în proporflia maximæ de 1/3 din numærul oficiilor
diplomatice existente.

Art.51.– Titularii misiunilor diplomatice, numifli în conformitate cu art.49 øi 50,
nu se bucuræ de stabilitate.

Un decret regal poate pune capæt oricând misiunii lor.
Dreptul la titlu ia sfârøit o datæ cu încetarea misiunii lor.
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Persoanele din afaræ de cariera diplomaticæ, care au funcflionat cel puflin 5 ani cu
gradul de ambasador sau ministru plenipotenfliar, pot fi confirmate prin decret regal,
în gradele respective.

În acest caz, cei confirmafli sunt asimilafli personalului diplomatic de carieræ.
Art.68.– Se va intercala, între alineatul 1 øi 2, urmætorul text:
Ambasadorii øi miniøtrii plenipotenfliari pot fi puøi prin decret regal în disponi-

bilitate pe termen nelimitat.
Art.II. Dl preøedinte al Consiliului nostru de Miniøtri øi miniøtrii noøtri secretari

de stat la departamentele: Afacerilor Stræine, Finanfle øi Justiflie, sunt însærcinafli cu
aducerea la îndeplinire a dispozifliunilor prezentului decret°lege.

Dat în Bucureøti, la 9 mai 1940
CAROL

Preøedintele Consiliului de Miniøtri Ministrul Afacerilor Stræine
Gh. Tætærescu Grigore Gafencu

Ministrul Finanflelor Ministrul Justifliei
M. Constantinescu Istrate Micescu

Nr.1 503

(Monitorul Oficial, nr.107 din 10 mai 1940, p.2 206)
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DECRET°LEGE PENTRU ÎNFIINfiAREA COMISARIATULUI GENERAL 
PENTRU DEPLASAREA POPULAfiIEI DIN DOBROGEA

General ION ANTONESCU,
Conducætorul Statului Român

øi
Preøedintele Consiliului de Miniøtri,

Având în vedere raportul dlui ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor
Stræine cu nr.57 273 din 14 septembrie 1940, privitor la executarea tratatului
româno°bulgar de la 7 septembrie 1940:

În temeiul decretului°lege nr.3 067 din 6 septembrie 1940,
Am decretat øi decretæm:
Art.1.– Se înfiinfleazæ pe lângæ Ministerul Afacerilor Stræine un Comisariat general

chemat sæ ducæ la îndeplinire deplasarea de populaflie prevæzutæ în Tratatul româno°bul-
gar de la Craiova, din 7 septembrie 1940.

Art.2.– Comisariatul general are urmætoarele atribufliuni:
a) Executæ evacuarea obligatorie a populafliei române din Cadrilater øi aøezarea

ei definitivæ în Dobrogea, în locul populafliei bulgæreøti, precum øi în alte regiuni ale
flærii;

b) Ia mæsurile necesare pentru mutarea obligatorie a populafliei bulgæreøti din
Dobrogea Veche;

c) Evalueazæ bunurile populafliei evacuate, în mæsura în care aceasta este necesar,
pentru a se acorda o compensaflie în bunurile devenite libere prin mutarea populafliei
bulgæreøti din Dobrogea Veche;

d) Executæ schimbul facultativ de populaflie, compensând emigrarea unui numær
de supuøi români de origine etnicæ bulgaræ, cu numærul supuøilor bulgari de origine
etnicæ românæ, potrivit al.2 al art.3 din tratatul menflionat;

e) Rezolvæ toate problemele economice, sociale, culturale øi juridice ce decurg
din reaøezarea populafliei româneøti din teritoriile evacuate sau imigrate.

Art.3.– Comisariatul general va fi condus de un comisar general însærcinat cu
executarea tuturor operafliunilor ce rezultæ din Tratatul româno°bulgar de la 7 septem-
brie 1940. Aceastæ sarcinæ este încredinflatæ rezidentului fiinutului Marea. El va lucra
dupæ directivele Ministerului Afacerilor Stræine.

În îndeplinirea misiunii sale, comisarul general va fi ajutat de specialiøti recunoscufli
în domeniul agriculturii, zootehniei, sænætæflii publice øi al problemelor de populaflie,
de cadastru, administrative, de transport, militare, juridice øi culturale.
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Din punct de vedere administrativ, Comisariatul general va fi condus de un secretar
general, având grad øi atribufliuni de secretar general de minister, care va coordona
øi supraveghea toate lucrærile, putând lua orice mæsuri în cadrul delegafliunii primite
de la comisarul general.

Art.4.– Lucrærile Comisariatului vor fi executate potrivit dispozifliunilor Comisa-
riatului general de un numær de delegafli, ajutafli de tehnicieni øi învestifli cu puterile
necesare care vor fi direct ræspunzætori de reuøita misiunii ce le°a fost încredinflatæ.

Art.5.– În vederea îndeplinirii misiunii sale, se conferæ Comisariatului general
dreptul:

a) De a da ordine directe cu privire la mæsurile de reaøezare, respectiv evacuarea
autoritæflilor locale din judeflele unde sunt gæzduifli provizoriu românii evacuafli din
Cadrilater, din judeflele în care vor fi aøezafli øi din judeflele cu populaflie bulgaræ, ce
urmeazæ a fi repatriatæ.

Autoritæflile centrale vor fi numai informate despre aceste ordine, prin copii;
b) De a trata direct cu ministerele de resort, Regia C.F.R., N.F.R., S.M.R., casele

autonome øi celelalte autoritæfli publice øi private toate mæsurile privitoare la schimbul
de populaflie româno°bulgaræ.

Art.6.– Toate autoritæflile de stat øi institufliile particulare sunt obligate sæ execute
deciziunile Comisariatului general luate în cadrul atribufliunilor sale øi datoare sæ
înlesneascæ ducerea la îndeplinire a misiunii Comisariatului general, punându°i la
dispoziflie:

a) Informafliunile în legæturæ cu problemele schimbului de populaflie;
b) Personalul tehnic øi de specialitate necesar lucrærilor ce va fi cerut;
c) Ofiflerii øi gradele inferioare din armatæ detaøafli în prezent, la lucrærile de evacu-

are, ca øi vehiculele rechiziflionate în acest scop, ræmân la dispoziflia Comisariatului
general.

Art.7.– Comisariatul va funcfliona la Bucureøti, în localul Ministerului Afacerilor
Stræine, iar la Constanfla în localul ce i se va pune la dispoziflie de Rezidenfla fiinutului
Marea.

Art.8.– Direcfliunea comercialæ a colonizærilor din Ministerul Agriculturii se pune
la dispoziflia Comisariatului general, pe tot timpul funcflionærii acestuia.

Art.9.– Ministerul de Finanfle va deschide pe seama Comisariatului general un
credit pentru finanflarea operafliunilor de evacuare, imigrare øi reaøezare. În acest scop,
el va încheia o convenfliune cu Banca Naflionalæ a României, prin care aceasta va
avansa fondurile necesare pânæ la concurenfla sumei de 500 000 000 lei, reprezentând
prima tranøæ forfetaræ ce urmeazæ a fi værsatæ de Guvernul bulgar la 15 ianuarie 1941.

Art.10.– Comisariatul general este administrator în sensul art.8, alin.2, din L.C.P.
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Prin derogare de la art.90 din L.C.P., comisarul general sau delegatul sæu pot
aproba, færæ licitaflie publicæ, cheltuieli øi plæfli din fondurile ce le sunt puse la dispoziflie,
când natura acestora comportæ urgenflæ.

Art.11.– Ministerul Finanflelor va desemna un consilier controlor pentru
exercitarea controlului preventiv al gestiunii Comisariatului general.

Art.12.– Numirea comisarului general øi a secretarului general se va face printr°o
deciziune a Conducætorului Statului.

Organizarea serviciilor Comisariatului general, numirea øi detaøarea personalului
se vor face prin deciziunile Ministerului Afacerilor Stræine.

Art.13.– Toate nemulflumirile care decurg din mæsurile luate vor fi aduse prin acte
semnate la cunoøtinfla Preøedinfliei, unde s°a înfiinflat un birou special.

Art.14.– Nu se vor da ajutoare decât acelora lipsifli total de mijloace.
Art.15.– Ajutoarele înceteazæ de îndatæ ce persoanele care le primesc øi°au gæsit

întrebuinflarea, cât øi acelora care refuzæ o întrebuinflare ce li se oferæ.
Se vor suprima ajutoarele øi acelora care au purtæri rele sau se transformæ în

agitatori.
Tofli refugiaflii, bærbafli øi femei, vor fi folosifli în comitetele de ajutorare, în serviciile

care se ocupæ de aceastæ chestiune la maximum.
Aceasta pentru a micøora sacrificiile materiale fæcute de stat.
Art.16.– Prezentul decret intræ în vigoare la data publicærii în Monitorul Oficial.
Art.17.– Se abrogæ decretul°lege pentru înfiinflarea Comisariatului general al

românilor din teritoriile evacuate, publicat în Monitorul Oficial din 4 septembrie 1940.
Art.18.– Ministrul secretar de stat al Afacerilor Stræine este însærcinat cu aducerea

la îndeplinire a prezentului decret.

Dat în Bucureøti, la 13 septembrie 1940

Conducætorul Statului Român
øi

Ministrul Afacerilor Stræine Preøedintele Consiliului de Miniøtri

M. Manoilescu General Ion Antonescu

Nr.3 128

(Monitorul Oficial, nr.215 din 16 septembrie 1940, p.5 423)
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DECRET°LEGE PENTRU ÎNFIINfiAREA COMISARIATULUI GENERAL 
AL REFUGIAfiILOR DIN BASARABIA ØI NORDUL BUCOVINEI

General ION ANTONESCU,
Conducætorul Statului Român

øi
Preøedintele Consiliului de Miniøtri,

Asupra raportului ministrului secretar de stat al Afacerilor Stræine cu nr.57 119
din 1940, privitor la aøezarea øi plasarea la rosturile lor de viaflæ, dupæ profesiuni, a
refugiaflilor din Basarabia øi Nordul Bucovinei;

În baza dispozifliunilor decretelor°legi nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din
7 septembrie 1940,

Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
pentru înfiinflarea Comisariatului General al refugiaflilor 

din Basarabia øi Nordul Bucovinei
Art.1.– Se înfiinfleazæ pe lângæ Ministerul Afacerilor Stræine un Comisariat general

chemat sæ ducæ la îndeplinire aøezarea øi plasarea la rosturile lor de viaflæ, dupæ
profesiuni, a refugiaflilor din Basarabia øi Nordul Bucovinei.

Art.2.– Comisariatul general are urmætoarele atribufliuni:
a) Repartizeazæ populafliunea refugiatæ, pe teritoriul flærii;
b) Rezolvæ toate problemele economice, sociale, culturale øi juridice ce decurg

din reaøezarea populafliunii româneøti refugiate din teritoriile evacuate ale Basarabiei
øi Nordului Bucovinei;

c) Urmæreøte øi realizeazæ integrarea acestei populafliuni în viafla naflionalæ, flinând
seama de profesiunea fiecærui refugiat.

Art.3.– Comisariatul general va fi condus de un comisar general însærcinat cu
executarea tuturor operafliunilor.

În îndeplinirea misiunii sale, comisarul general va fi ajutat de specialiøti recunoscufli
din domeniul agriculturii, zootehniei, sænætæflii publice øi a problemelor de populaflie,
de cadastru, administrative, de transport, militare, juridice øi culturale.

Comisariatul general va avea un secretar general, având grad øi atribufliuni de
secretar general de minister, care va coordona øi supraveghea toate lucrærile, putând
lua orice mæsuri în cadrul delegafliunii primite de la comisarul general.
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Art.4.– Lucrærile Comisariatului vor fi executate potrivit dispozifliunilor comisa-
rului general, de un numær de delegafli ajutafli de tehnicieni øi învestifli cu puterile
necesare, care vor fi direct ræspunzætori de reuøita misiunii ce le°a fost încredinflatæ.

Art.5.– În vederea îndeplinirii misiunii sale se conferæ comisarului general dreptul:
a) De a da ordine directe tuturor autoritæflilor locale, afaræ de rezidenflii regali, cu

privire la mæsurile de reaøezare a românilor refugiafli din Basarabia øi Nordul Bucovinei.
Autoritæflile centrale øi rezidenflii regali vor fi informafli despre aceste ordine, prin

copii;
b) De a trata direct cu ministerele de resort, Regia C.F.R., N.F.R., S.M.R., casele

autonome øi celelalte autoritæfli publice øi private, toate mæsurile privitoare la refugiaflii
din Basarabia øi Nordul Bucovinei.

Art.6.– Toate autoritæflile de stat sunt obligate sæ execute deciziunile Comisariatului
general, luate în cadrul atribufliunilor sale øi datoare sæ înlesneascæ ducerea la
îndeplinire a misiunii Comisariatului general, punându°i la dispoziflie:

a) Informafliunile în legæturæ cu toate problemele privitoare la refugiaflii din
Basarabia øi Nordul Bucovinei;

b) Personalul tehnic øi de specialitate necesar lucrærilor, ce va fi cerut.
Art.7.– Direcfliunea comercialæ a colonizærilor din Ministerul Agriculturii se pune

la dispoziflia Comisariatului general pe tot timpul funcflionærii acestuia.
Art.8.– Ministerul de Finanfle va deschide, pe seama Comisariatului general, un

credit de 50 000 000 lei pentru continuarea ajutorærii refugiaflilor pânæ la definitiva
lor plasare sau desdæunare.

Pentru despægubirea refugiaflilor øi restabilirea lor în profesiunile respective,
Ministerul de Finanfle va deschide pe seama Comisariatului general creditele propuse
de acesta øi aprobate de Ministerul Afacerilor Stræine în acest scop.

Art.9.– Comisarul general este administrator, în sensul art.8, al.2, din L.C.P.
Prin derogare de la art.90 din L.C.P., comisarul general, sau delegatul sæu, pot

aproba, færæ licitaflie publicæ, cheltuieli øi plæfli din fondurile ce le sunt puse la dispoziflie,
când natura acestora comportæ urgenflæ.

Art.10.– Ministerul Finanflelor va desemna un consilier controlor, pentru
exercitarea controlului preventiv al gestiunii Comisariatului general.

Art.11.– Numirea comisarului general se va face prin decrete ale Conducætorului
Statului.

Organizarea serviciilor Comisariatului general, numirea secretarului general øi a
delegaflilor, precum øi numirea øi detaøarea personalului, se vor face prin deciziunile
Ministerului Afacerilor Stræine.

Art.12.– Prezentul decret intræ în vigoare la data publicærii lui în Monitorul Oficial.
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Art.13.– Se abrogæ decretul°lege pentru înfiinflarea Comisariatului general al
românilor din teritoriile evacuate, publicat în Monitorul Oficial din 4 septembrie 1940.

Art.14.– Toate nemulflumirile care decurg din mæsurile luate vor fi aduse, prin
acte semnate, la cunoøtinfla Preøedinfliei, unde s°a înfiinflat un birou special.

Art.15.– Nu se vor da ajutoare decât acelora lipsifli total de mijloace.
Art.16.– Ajutoarele înceteazæ de îndatæ ce persoanele care le primesc øi°au gæsit

întrebuinflarea, cât øi acelora care refuzæ o întrebuinflare ce li se oferæ.
Se vor suprima ajutoarele øi acelora care au purtæri rele sau se transformæ în

agitatori.
Tofli refugiaflii, bærbafli øi femei, vor fi folosifli în comitetele de ajutorare, în serviciile

care se ocupæ de aceastæ chestiune la maximum.
Aceasta pentru a micøora sacrificiile materiale fæcute de stat.
Art.17.– Ministrul secretar de stat al Afacerilor Stræine este însærcinat cu aducerea

la îndeplinire a prezentului decret.

Dat în Bucureøti, la 13 septembrie 1940

Conducætorul Statului Român
øi

Ministrul Afacerilor Stræine Preøedintele Consiliului de Miniøtri

M. Manoilescu General Ion Antonescu

Nr.3 129

(Monitorul Oficial, nr.216 din 17 septembrie 1940, pp.5 430–5 431)
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DECRET°LEGE PRIVIND MODIFICAREA UNOR DISPOZIfiII 
DIN LEGEA DE ORGANIZARE A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE 

DIN 17 FEBRUARIE 1939

General ION ANTONESCU,
Conducætorul Statului Român

øi
Preøedintele Consiliului de Miniøtri,

Asupra raportului dlui ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine
cu nr.57 249 din 14 septembrie 1940;

În baza dispozifliunilor decretelor°legi nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din
7 septembrie 1940,

Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
privitor la modificarea unor dispozifliuni din legea pentru organizarea 

Ministerului Afacerilor Stræine

Art.I. Gradul øi funcfliunea de ambasador, precum øi gradul de consilier de
ambasadæ, se desfiinfleazæ.

Ambasadorii øi consilierii de ambasadæ, înaintafli dintre funcflionarii de carieræ,
îøi pæstreazæ aceste titluri în mod personal øi onorific.

Art.II. Miniøtrii plenipotenfliari clasa I°a pot sæ fie numifli, la alegere, dintre miniøtrii
plenipotenfliari clasa II°a, dupæ împlinirea unui stagiu de doi ani în acest grad.

Art.III. La gradul de ministru plenipotenfliar clasa II°a pot sæ fie înaintafli, la alegere,
actualii consilieri de ambasadæ, færæ a fi nevoie de stagiu în acest grad, precum øi
consilierii de legafliune, având un stagiu efectiv de doi ani în acest grad.

Art.IV. Funcflionarii diplomatici øi consulari sunt puøi din oficiu în retragere la
vârsta de 60 ani împlinifli, indiferent de numærul anilor de serviciu.

Miniøtrii plenipotenfliari clasa II°a sunt puøi din oficiu în retragere la 62 ani împlinifli,
iar miniøtrii plenipotenfliari clasa I°a la 64 ani împlinifli, indiferent de numærul anilor
de serviciu.
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Art.V. Dispozifliunile din legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine,
contrarii decretului°lege de faflæ, sunt øi ræmân abrogate.

Dat în Bucureøti, la 14 septembrie 1940

Conducætorul Statului Român
øi

Ministrul Afacerilor Stræine Preøedintele Consiliului de Miniøtri
M. Manoilescu General I. Antonescu

Nr.3 136

(Monitorul Oficial, nr.214 bis din 14 septembrie 1940, pp.5 414–5 415)
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DECRET°LEGE PENTRU ÎNFIINfiAREA COMISARIATULUI GENERAL 
AL REFUGIAfiILOR DIN NORDUL TRANSILVANIEI

General ION ANTONESCU,
Conducætorul Statului Român

øi
Preøedintele Consiliului de Miniøtri,

Având în vedere raportul dlui ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor
Stræine, cu nr.57 255 din 14 septembrie 1940, privitor la situaflia refugiaflilor din Nordul
Transilvaniei,

Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
pentru înfiinflarea Comisariatului general al refugiaflilor din 

Nordul Transilvaniei

Art.1.– Se înfiinfleazæ pe lângæ Ministerul Afacerilor Stræine un Comisariat general,
chemat sæ ducæ la îndeplinire aøezarea øi plecarea la rosturile lor de viaflæ, dupæ
profesiuni, a refugiaflilor din Nordul Transilvaniei.

Art.2.– Comisariatul general are urmætoarele atribufliuni:
a) Repartizeazæ populaflia refugiatæ pe teritoriul flærii;
b) Rezolvæ toate problemele economice, sociale, culturale øi juridice ce decurg

din reaøezarea populafliunii româneøti, refugiatæ din Nordul Transilvaniei;
c) Urmæreøte øi realizeazæ integrarea acestei populafliuni în viafla naflionalæ, flinând

seama de profesiunea fiecærui refugiat.
Art.3.– Comisariatul general va fi condus de un comisar general, însærcinat cu

executarea tuturor operafliunilor în legæturæ cu problema refugiaflilor din Nordul
Transilvaniei.

Art.4.– Comisariatul general va avea un secretar general, având grad øi atribufliuni
de secretar general de minister, care va coordona øi supraveghea toate lucrærile, putând
lua orice mæsuri în cadrul delegafliunii primite de la comisarul general.

Art.5.– În îndeplinirea misiunii sale, comisarul general va fi ajutat de specialiøti
recunoscufli din domeniile în care lucreazæ.

Art.6.– Lucrærile Comisariatului vor fi executate, potrivit dispozifliunilor
comisarului general, de funcflionarii puøi la dispoziflia sa de cætre autoritæflile publice.

Art.7.– În vederea îndeplinirii misiunii sale se conferæ comisarului general dreptul:
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a) De a da ordine directe tuturor autoritæflilor locale, afaræ de rezidenflii regali, cu
privire la mæsurile de reaøezare a românilor refugiafli din Nordul Transilvaniei.

Autoritæflile centrale øi rezidenflii regali vor fi informafli despre aceste ordine prin
copii;

b) De a trata direct cu ministerele de resort, Regia C.F.R., N.F.R. øi S.M.R., casele
autonome øi celelalte autoritæfli publice øi instituflii private, asociaflii profesionale, toate
mæsurile privitoare la reaøezarea populafliei evacuate din Nordul Transilvaniei.

Art.8.– Toate autoritæflile de stat øi institufliile particulare sunt obligate sæ execute
deciziunile Comisariatului general, luate în cadrul atribufliunilor sale øi sunt datoare
sæ înlesneascæ misiunea Comisariatului general, punându°i la dispoziflie:

a) Informafliunile în legæturæ cu problemele populafliei refugiate;
b) Personalul tehnic øi de specialitate necesar lucrærilor ce va fi cerut.
Art.9.– Comisariatul general va funcfliona la Bucureøti, în cadrul Ministerului

Afacerilor Stræine.
Art.10.– Direcfliunea comercialæ a colonizærilor din Ministerul Agriculturii øi

Domeniilor stæ la dispoziflia Comisariatului general pe tot timpul funcflionærii acestuia.
Art.11.– Ministerul de Finanfle va deschide pe seama Comisariatului general un

credit în sumæ de 50 000 000 lei pentru finanflarea operafliunilor de ajutoare øi reaøezare.
Art.12.– Comisarul general este gestionar, în sensul art.8, al.2 din L.C.P.
Art.13.– Prin derogare de la art.90 din L.C.P., acesta poate aproba, færæ licitaflie

publicæ, cheltuieli pentru lucræri de extremæ urgenflæ.
Art.14.– Ministerul de Finanfle va desemna un consilier controlor, pentru exercitarea

controlului preventiv a gestiunii Comisariatului general.
Art.15.– Numirea comisarului general se va face prin decret al Conducætorului

Statului.
Organizarea Serviciului Comisariatului general, numirea secretarului general,

precum øi numirea øi detaøarea personalului, se va face prin deciziunile Ministerului
Afacerilor Stræine.

Art.16.– Toate nemulflumirile care decurg din mæsurile luate vor fi aduse, prin
acte semnate, la cunoøtinfla Preøedinfliei Consiliului, unde s°a înfiinflat un birou special.

Art.17.– Nu se vor da ajutoare decât acelora lipsifli total de mijloace.
Art.18.– Ajutoarele înceteazæ de îndatæ ce persoanele care le primesc øi°au gæsit

întrebuinflare; de asemenea, nu vor mai fi ajutafli acei care refuzæ o întrebuinflare ce
li se oferæ.

Art.19.– Se vor suprima ajutoarele acelora care au purtæri rele sau se transformæ
în agitatori.
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Art.20.– În vederea micøorærii sacrificiilor materiale fæcute de stat, tofli refugiaflii,
bærbafli øi femei, vor fi folosifli în comitetele de ajutorare øi în serviciile care se ocupæ
cu problema refugiaflilor.

Art.21.– Prezentul decret intræ în vigoare la data publicærii lui în Monitorul Oficial.
Art.22.– Se abrogæ decretul°lege pentru înfiinflarea Comisariatului general al

românilor din teritoriile evacuate, publicat în Monitorul Oficial din 4 septembrie 1940.
Art.23.– Ministrul secretar de stat al Afacerilor Stræine, este însærcinat cu aducerea

la îndeplinire a prezentului decret.

Dat în Bucureøti, la 14 septembrie 1940

Conducætorul Statului Român
øi

Ministrul Afacerilor Stræine Preøedintele Consiliului de Miniøtri
M. Manoilescu General Ion Antonescu

Nr.3 137

(Monitorul Oficial, nr.215 din 16 septembrie 1940, pp.5 421–5 422)
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48

DECIZIE MINISTERIALÆ REFERITOARE LA ÎNFIINfiAREA 
DIRECfiIUNII TRATATELOR

Noi, ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine
Decidem:

Art.I. Se înfiinfleazæ, pe ziua de 30 septembrie 1940, Direcfliunea tratatelor, în
competenfla cæreia trec toate atribufliunile Oficiului de studii, øi anume:

Expedierea tratatelor, convenfliunilor, declarafliunilor øi aranjamentelor; ratificarea,
publicarea, înregistrarea øi conservarea originalelor; studierea chestiunilor speciale
ce îi vor fi încredinflate; organizarea bibliotecii Ministerului Afacerilor Stræine.

Art.II. Domnul Gheorghe Davidescu, ministru plenipotenfliar cl.II, este delegat a
îndeplini, cu începere de la 30 septembrie 1940, funcfliunea de director la Direcfli-
unea tratatelor.

Art.III. Directorul pesonalului este însærcinat cu aducerea la îndeplinire a deciziunii
de faflæ.

Bucureøti, 27 septembrie 1940

Ministru Director
Mihail Sturdza Ministru plenipotenfliar V. Anastasiu

Nr.60 602/940

(A.M.A.E., Problema 82 — Organizarea Ministerului Afacerilor Stræine. Decizii 1940–1942, vol.48,
p.172)
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DECIZIE PRIN CARE SE DESFIINfiEAZÆ DIRECfiIUNEA TRATATELOR,
ATRIBUfiIILE SALE FIIND TRECUTE ÎN COMPETENfiA DIRECfiIUNII
AFACERILOR POLITICE A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

Noi, Conducætorul Statului Român,
Preøedinte al Consiliului de Miniøtri,
Ministru al Afacerilor Stræine ad°interim

DECIDEM:

Art.I.– Deciziunea ministerialæ nr.60 602 din 27 septembrie 1940 privitoare la
înfiinflarea Direcfliunii tratatelor se abrogæ pe data de 25 februarie 1941. Atribufliunile
Direcfliunii tratatelor trec în competenfla Direcfliunii afacerilor politice, în afaræ de
Serviciul expedierii øi conserværii tratatelor ale cærui atribufliuni trec asupra Direcfliunii
protocolului.

Art.II.– Domnul Gheorghe Davidescu, ministru plenipotenfliar cl. a II°a, este delegat
a îndeplini funcfliunea de director al afacerilor politice cu începere de la 25 februarie
1941.

Art.III.– Domnia°sa este însærcinat, în acelaøi timp, a supraveghea øi coordona
lucrærile Direcfliunii cabinetului øi cifrului cu cele ale Direcfliunii politice.

Art.IV.– Domnul Davidescu este autorizat a semna, „pentru ministru“, corespon-
denfla obiønuitæ, adresele øi telegramele cætre legafliunile române în stræinætate, precum
øi notele cætre legafliunile stræine din România privind afacerile curente ale Direcfliunii
politice øi ale Direcfliunii cabinetului øi cifrului.

Art.V.– Directorul personalului este însærcinat cu aducerea la îndeplinire a deciziunii
da faflæ.

Bucureøti, 21 februarie 1941

Conducætorul Statului Român,
Preøedintele Consiliului de Miniøtri,

Ministrul Afacerilor Stræine ad°interim,
General Ion Antonescu

Nr.13 369

(A.M.A.E., Problema 82 — Organizarea Ministerului Afacerilor Stræine. Decizii 1940–1942, vol.48,
p.281)
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DECRET°LEGE PENTRU MODIFICAREA ART.33 
DIN LEGEA DE ORGANIZARE A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE 

DIN 17 FEBRUARIE 1939

General ION ANTONESCU,
Conducætorul Statului Român

øi
Preøedintele Consiliului de Miniøtri,

În baza dispozifliunilor decretelor°legi nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din
7 septembrie 1940,

Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
privitor la modificarea art.33 din legea de organizare a

Ministerului Afacerilor Stræine

Art. unic. — Se abrogæ dispozifliunea din ultimul alineat al articolului 33 din legea
pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine.17)

Dat în Bucureøti, la 24 februarie 1941

Conducætorul Statului Român,
Preøedintele Consiliului de Miniøtri 

øi
Ministrul Afacerilor Stræine ad°interim

General Ion Antonescu

Nr.444

(Monitorul Oficial, nr.48 din 26 februarie 1941, p.946)
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DECRET°LEGE PRIVITOR LA PUNEREA ÎN RETRAGERE 
A MEMBRILOR CORPULUI DIPLOMATIC ØI CONSULAR

General ION ANTONESCU,
Conducætorul Statului Român

øi
Preøedintele Consiliului de Miniøtri,
În baza dispozifliunilor decretelor°legi nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din

7 septembrie 1940,
Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
privitor la punerea în retragere a membrilor 

corpului diplomatic øi consular

Art.I. Prin derogare de la dispozifliunile legii pentru organizarea Ministerului
Afacerilor Stræine, membrii corpului diplomatic sau consular care, la intrarea în vigoare
a acestui decret°lege vor avea vârsta de 52 ani împlinifli, vor putea fi puøi din oficiu
în retragere pentru a°øi exercita drepturile la pensie cu dispensa limitei de vârstæ.

Art.II. Personalul arætat în art.1, pus din oficiu în retragere în temeiul acestui
decret°lege, va beneficia de un spor de timp de serviciu de cel mult 5 ani, socotifli
pânæ la împlinirea termenului de serviciu de 35 ani,  færæ însæ ca acest spor sæ poatæ
întrece timpul ce ar mai avea de servit pânæ la împlinirea limitei de vârstæ prevæzutæ
de legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine.

Art.III. Dispozifliunile art.37, litera a, din Codul funcflionarilor publici, nu se aplicæ
personalului pus din oficiu în retragere în temeiul acestui decret°lege.

Art.IV. Dispozifliunile acestui decret°lege înceteazæ a se aplica dupæ o lunæ de la
publicarea în Monitorul Oficial a acestui decret°lege.

Dat în Bucureøti, la 2 aprilie 1941

Conducætorul Statului Român,
Preøedintele Consiliului de Miniøtri 

øi
Ministrul Afacerilor Stræine ad°interim

General Ion Antonescu

Nr.948
(Monitorul Oficial, nr.82 din 5 aprilie 1941, p.1 845)
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DECRET°LEGE PENTRU ÎNFIINfiAREA LEGAfiIEI 
ROMÂNIEI ÎN CROAfiIA

Legea nr. 445

General ION ANTONESCU
Conducætorul Statului Român

øi
Preøedintele Consiliului de Miniøtri,
În baza dispozifliunilor decretelor°legi nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din

7 septembrie 1940,
Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
pentru înfiinflarea Legafliunii României în Croaflia

Articol unic. — Se înfiinfleazæ o Legafliune a României în Croaflia.

Dat în Bucureøti, la 17 mai 1941

Conducætorul Statului Român,
Preøedintele Consiliului de Miniøtri 

øi
Ministrul Afacerilor Stræine ad°interim

General Ion Antonescu

Nr.1 445

*

Raportul dlui secretar general al Ministerului Afacerilor Stræine cætre 
Conducætorul Statului Român øi Preøedinte al Consiliului de Miniøtri.

Domnule general,
În baza dispozifliunilor decretelor°legi nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din

7 septembrie 1940, avem onoarea a væ înainta, pentru aprobarea øi semnætura
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domniei°voastre, aci alæturatul decret°lege privitor la înfiinflarea unei legafliuni a
României în Croaflia.

Primifli, væ rugæm, domnule general, asigurarea înaltei noastre considerafliuni.

1941, mai 13

Secretar general al 
Ministerului Afacerilor Stræine

Al. Cretzianu

Nr.35 409

(Monitorul Oficial, nr.116 din 19 mai 1941, p.2 717)
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DECIZIE MINISTERIALÆ PENTRU ÎNFIINfiAREA 
DIRECfiIUNII MOBILIZÆRII, ORGANIZÆRII NAfiIUNII ØI TERITORIULUI

Noi, ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine,
În baza art.18 din Legea asupra organizærii nafliunii øi teritoriului pentru timp de

ræzboi18) øi art.3 din decretul regal nr.1 724 din 5 mai 1938;
Având în vedere adresa Secretariatului Consiliului Superior al Apærærii fiærii, nr.324

din 7 septembrie 1939;
Sub rezerva înglobærii celor ce urmeazæ în textul legii de organizare a

ministerului sau a regulamentului ei,
Decidem:
Art.I. Se înfiinfleazæ, pe data de 1 mai 1942, pentru coordonarea lucrului Serviciului

M.O.N.T. øi A.P. din Ministerul Afacerilor Stræine, Direcfliunea mobilizærii, organizærii
nafliunii øi teritoriului, care va depinde direct de Secretariatul general øi va avea în
subordine ambele servicii.

Art.II. Directorul personalului este însærcinat cu aducerea la îndeplinire a deciziunii
de faflæ.

Datæ la 1 mai 1942

p. ministru, 
G. Davidescu

Nr.36 021

(Monitorul Oficial, nr.107 din 9 mai 1942, p.3 915)
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DECIZIE MINISTERIALÆ PENTRU ÎNFIINfiAREA 
SERVICIULUI APÆRÆRII PASIVE

Noi, ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine,
În baza decretului regal nr.1 724 din 5 mai 1938;
Având în vedere adresele Secretariatului Consiliului Superior al Apærærii fiærii

nr.324 din 7 septembrie 1939 øi Preøedinfliei Consiliului de Miniøtri nr.61 589 din
1941, în interesul serviciului,

Decidem:
Art.I. Se înfiinfleazæ, pe ziua de 1 mai 1942, pe lângæ Ministerul Afacerilor Stræine,

în conformitate cu decretul regal sus°menflionat, un serviciu special intitulat: „Serviciul
apærærii pasive“, care se va ocupa exclusiv cu lucrærile de apærare pasivæ ale ministe-
rului, colaborând pentru asigurarea acestui scop, în sensul adresei sus°amintite øi numai
atât timp cât Preøedinflia Consiliului de Miniøtri va fi instalatæ în localul ministerului,
cu Serviciul apærærii pasive al acestei institufliuni.

Art.II. Organizarea Serviciului de apærare pasivæ se va face dupæ directivele date
de Ministerul Aerului øi Marinei, comandamentele de apærare antiaerianæ, în tot ceea
ce priveøte: întreflinerea adæposturilor øi dotarea lor cu utilajul necesar; flinerea
registrelor reglementare de materiale, precum øi cumpærarea acelora ce se vor dovedi
necesare; dotarea personalului ministerului cu mæøti contra gazelor; alcætuirea øi
instruirea echipelor care vor activa în caz de bombardament øi pericol aerochimic;
exerciflii practice pentru instruirea întregului personal, în scopul de a se deprinde cu
mæsurile de protecflie, contra atacurilor aeriene; întocmirea lucrærilor de evacuare øi
împræøtiere; asigurarea executærii dispozifliunilor legale, privitoare la camuflajul
luminilor; menflinerea contactului direct cu autoritæflile militare øi cu Serviciul apærærii
pasive al Preøedinfliei Consiliului de Miniøtri.

Art.III. Directorul personalului este însærcinat cu aducerea la îndeplinire a deciziunii
de faflæ.

Datæ la 1 mai 1942

p. ministru,
G. Davidescu

Nr.36 022

(Monitorul Oficial, nr.107 din 9 mai 1942, pp.3 915–3 916)
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DECIZIE MINISTERIALÆ PENTRU ÎNFIINfiAREA 
SERVICIULUI ECONOMATULUI ØI INVENTARULUI

Noi, ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine,
Având în vedere legea de organizare a acestui departament, având în vedere

prescripfliunile legii contabilitæflii publice a statului, având în vedere regulamentul
de inventariere al patrimoniului statului, precum øi referatul Direcfliunii contabilitæflii,
jurnaliat la nr.98 844 din 3 decembrie 1942,

Decidem:
Art.I. Se înfiinfleazæ, în cadrul Ministerului Afacerilor Stræine, la data aparifliei

deciziei de faflæ, Serviciul economatului øi inventarului, care va funcfliona pe lângæ
Direcfliunea contabilitæflii acestui departament.

Art.II. Compunerea acestui serviciu va fi dupæ cum urmeazæ:
Biroul aprovizionærii pentru procurarea a oricærui fel de materiale, obiecte de

inventar, furnituri de birou, imprimate etc.
Biroul depozitului de materiale pentru primirea, depozitarea øi gestionarea mate-

rialelor øi obiectelor de inventar.
Biroul de inventar al administrafliei centrale.
Biroul de inventar al legafliunilor, consulatelor øi oricæror formafliuni pendinte de

departamentul Afacerilor Stræine.
Art.III. Atribufliunile Serviciului economat øi inventar sunt cele ce urmeazæ:
Întocmeøte lucrærile øi formele legale, prevæzute de legea contabilitæflii publice

(licitaflii, tratæri prin bunæ învoialæ, recepflii), pentru procurarea oricærui fel de materiale
øi obiecte de inventar, atât pentru administraflia centralæ, cât øi pentru cele ce se vor
procura pentru stræinætate.

Primeøte øi depoziteazæ toate materialele øi obiectele de inventar ale Ministerului
Afacerilor Stræine.

Îngrijeøte de buna pæstrare, conservare øi întreflinere, atât a inventarului mobil,
cât øi imobil.

Primeøte, depoziteazæ øi distribuie toate furniturile de birou øi imprimatele necesare
ministerului, legafliunilor øi consulatului.

Primeøte øi pæstreazæ în bunæ stare toate autovehiculele, proprietatea ministerului,
se îngrijeøte de repararea øi aprovizionarea lor cu toate materialele necesare bunei
funcflionæri, precum øi de întreflinerea øi supravegherea garajelor.

Întocmeøte contul de gestiune, conform articolului 190 din legea contabilitæflii
publice.
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Pentru asigurarea bunei pæstræri øi întreflinere a imobilului øi obiectelor de inventar,
exercitæ controluri periodice øi inopinate asupra activitæflii intendentului øi oamenilor
de serviciu, din acest departament.

Art.IV. Se însærcineazæ cu conducerea Serviciului economat øi inventar dl
subinginer Traian Jipescu, care va face øi propuneri pentru organizarea øi încadrarea
acestui serviciu.

Art.V. Dl director al personalului øi dl director al contabilitæflii sunt însærcinafli cu
aducerea la îndeplinire a deciziei de faflæ.

Datæ la 14 decembrie 1942

p. ministru,
G. Davidescu

ministru plenipotenfliar,
secretar general 

al Ministerului Afacerilor Stræine

Nr.101 862

(Monitorul Oficial, nr.3 din 4 ianuarie 1943, p.47)
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DECRET°LEGE PENTRU NUMIREA, ÎNCADRAREA, ÎNAINTAREA,
TRANSFERAREA, PUNEREA ÎN DISPONIBILITATE SAU ÎN RETRAGERE A

FUNCfiIONARILOR MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

LEGEA nr. 180

ANTONESCU
Mareøal al României

øi
Conducætorul Statului,
Având în vedere raportul dlui ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine cu nr.23 400 din 22 martie 1943,
În baza dispozifliunilor decretelor°legi nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din

7 septembrie 1940,
Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
pentru numirea, încadrarea, înaintarea, transferarea, punerea în

disponibilitate sau în retragere 
a funcflionarilor Ministerului Afacerilor Stræine

Art.1.– Pe timp de 9 luni de la publicarea prezentei legi, se suspendæ, în ce priveøte
funcflionarii de orice categorie din Ministerul Afacerilor Stræine, aplicarea dispo-
zifliunilor privitoare la recrutarea, înaintarea, transferarea, punerea în disponibilitate
øi punerea în retragere, cuprinse în legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor
Stræine øi în Codul funcflionarilor publici, øi Legea pentru mæsuri financiare
excepflionale.

Art.2.– Se înfiinfleazæ cadrul disponibil al personalului diplomatic, consular sau
administrativ din Ministerul Afacerilor Stræine øi al consilierilor economici sau
ataøaflilor comerciali.

Art.3.– Trecerea în cadrul disponibil se face prin decret sau deciziune ministerialæ,
dupæ cum numirea a avut loc, prin unul sau altul din aceste acte.

Decretele sau deciziunile de trecere în cadrul disponibil nu pot fi atacate pe nici
ocale.

Art.4.– Funcflionarii trecufli în cadrul disponibil vor primi 80 la sutæ din salariul
brut al gradului lor, færæ indemnitate de chirie øi alocaflie pentru familie.
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Din salariul de 80 la sutæ se vor face reflineri pentru Casa Generalæ de Pensiuni
øi Institutul General de Asigurare, calculate la ultimul salariu primitor øi impozitele
respective.

Art.5.– În termen de 6 luni, socotite de la trecerea în cadrul disponibil, funcflionarii,
care au 15 ani de serviciu împlinifli, vor putea sæ cearæ regularea drepturilor la pensiune,
cu dispensa limitei de vârstæ. Ei vor beneficia de un spor de timp de 5 ani, calculabil
la pensiune, færæ ca acest spor sæ poatæ întrece timpul ce ar mai avea încæ de servit,
pânæ la împlinirea limitei de vârstæ prevæzutæ de legile în vigoare.

Timpul petrecut în cadrul disponibil va fi socotit timp util pentru calculul pensiunii.
Funcflionarul aflat în cadrul disponibil va putea cere numirea într°un alt serviciu

de stat, dacæ a obflinut aprobarea Ministerului Afacerilor Stræine, øi dacæ printr°un
jurnal al Consiliului de Miniøtri se încuviinfleazæ trecerea într°un alt serviciu public.

Funcflionarii care dupæ un termen de 6 luni, petrecut în cadrul disponibil nu vor
fi cerut regularea drepturilor la pensiune, sau nu vor fi fost numifli într°un alt serviciu
public, vor fi considerafli ca ieøifli din cadre. Ieøirea din cadre se va constata prin decret
sau deciziune ministerialæ, dupæ cum numirea a avut loc prin unul sau altul din aceste
acte.

Art.6.– Funcflionarii ieøifli din cadre potrivit alineatului ultim al art.5, vor putea
cere regularea drepturilor la pensiune în condifliunile stabilite de alineatul 1 al aceluiaøi
articol.

Art.7.– Posturile aflate vacante la publicarea prezentei legi, precum øi acelea care
vor deveni vacante în termenul prevæzut la art.1, vor putea fi ocupate prin numiri,
înaintæri øi încadræri, prin derogare de la condifliunile prevæzute de Codul funcflio-
narilor publici, de legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine øi de legea
nr.258 din 1942, pentru unele mæsuri financiare excepflionale.

Art.8.– În termenul prevæzut de art.1, pentru a putea fi numit în funcfliunile
diplomatice pânæ la gradul de consilier de legaflie exclusiv sau în acele consulare ori
consilier economic sau ataøat comercial, trebuiesc întrunite, în afaræ de condifliunile
generale de admisibilitate în funcfliunile publice prevæzute de art.3 din Codul
funcflionarilor publici, urmætoarele condifliuni:

a) Sæ fie doctor sau licenfliat în drept ori licenfliat în litere, având lucræri de domeniul
internaflional, iar pentru funcfliunile cu caracter economic, licenfliat al Academiei de
Înalte Studii Comerciale øi Industriale.

Diplomele obflinute în stræinætate vor trebui sæ fie echivalate potrivit legii învæflæ-
mântului superior;

b) Sæ fi reuøit la concursul prevæzut de art.9 sau sæ fi fost dispensat de concurs
de cætre Comisiunea pentru propuneri de numiri øi înaintæri. Dispensa se poate acorda
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numai celor care au desfæøurat o activitate profesionalæ meritorie timp de 10 ani sau
care au fost în serviciul public acelaøi interval de timp.

Art.9.– Pentru ocuparea funcfliunilor de secretar de legaflie, ataøat de legaflie,
viceconsul, consilier economic, ataøat comercial sau funcfliuni administrative, ministrul
poate publica concurs, stabilind prin decizie condifliile concursului øi comisia
examinatoare.

Art.10.– În termenul prevæzut de art.1, pot fi înaintafli secretari de legafliune øi
consilieri de legafliune, cu dispensæ de stagiile prevæzute de legea pentru organizarea
Ministerului Afacerilor Stræine.

În mod excepflional, ministrul, cu avizul Comisiunii pentru numiri øi înaintæri, poate
acorda pânæ la 3 grade pentru merite excepflionale øi servicii aduse statului.

Art.11.– Ministrul poate numi direct, în posturile de consilier de legaflie øi ministru
plenipotenfliar, persoane din afaræ de cadrul diplomatic øi consular, dintre doctorii
sau licenfliaflii în drept, care vor avea lucræri de drept internaflional de o necontestatæ
valoare sau care au desfæøurat o activitate publicisticæ în aceeaøi materie ori în domeniul
internaflional economic, sau care au avut o activitate publicæ øi în serviciul statului
de merite excepflionale.

Art.12.– Comisiunea de propuneri pentru numiri øi înaintæri, pentru personalul
diplomatic sau consular, pentru consilierii øi ataøaflii comerciali, se compune din
secretarul general al Ministerului Afacerilor Stræine, din doi miniøtri plenipotenfliari
din administrafliunea centralæ øi doi membri ai Consiliului juridic, desemnafli prin
deciziune ministerialæ.

Art.13.– Se abrogæ dispozifliunile art.47 øi 48 din legea pentru organizarea
Ministerului Afacerilor Stræine, prin care se cere avizul Consiliului superior diplomatic
pentru înaintærile la gradul de ministru plenipotenfliar. Prin derogare de la art.28, alin.2
øi art.34, alin 1, al legii pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine, timp de
2 ani, de la promulgarea prezentului decret°lege, vor putea fi admiøi de a se prezenta
la examenul de ataøafli de legafliune candidaflii posedând titlul de licenfliat în drept
sau litere, având vârsta de cel mult 32 ani.

Art.14.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine, aparflinând personalului
diplomatic sau consular, consilierii economici øi ataøaflii comerciali, care la intrarea
în vigoare a acestei legi vor avea cel puflin 20 ani de serviciu, vor putea cere punerea
în retragere pentru a°øi exercita drepturile la pensiune cu dispensa limitei de vârstæ.

Funcflionarii prevæzufli de alineatul precedent, care vor cere regularea drepturilor
la pensiune, în temeiul prezentului articol, vor beneficia de un spor de timp de 5 ani
calculabili la pensiune, færæ ca însæ acest spor sæ poatæ întrece timpul ce ar mai avea
de servit pânæ la împlinirea limitei de vârstæ prevæzut de legile respective în vigoare.
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Art.15.– Prin derogare de la dispozifliunile legii pentru organizarea Ministerului
Afacerilor Stræine øi ale Codului funcflionarilor publici, vor putea fi puøi din oficiu,
în retragere, pentru a°øi exercita drepturile la pensiune, cu dispensa limitei de vârstæ,
în termenul prevæzut de art.1:

a) Miniøtrii plenipotenfliari care au vârsta de 55 ani împlinifli;
b) Consilierii de legaflie care au vârsta de 50 ani împlinifli;
c) Secretarii de legaflie care au vârsta de 45 ani împlinifli;
d) Consulii generali care au vârsta de 50 ani împlinifli;
e) Consulii care au vârsta de 45 ani împlinifli;
f) Consilierii economici øi ataøaflii comerciali care au vârsta de 45 ani împlinifli;
g) Personalul administrativ care are vârsta de 45 ani împlinifli.
Dispozifliunile art.37, litera a, din Codul funcflionarilor publici, nu se aplicæ

personalului pus în retragere, în temeiul acestui articol.
Art.16.– Funcflionarii puøi din oficiu în retragere, în temeiul art.15, vor beneficia

de un spor de timp egal cu cel ce ar mai fi putut servi pânæ la împlinirea limitei de
vârstæ, færæ ca acest spor sæ depæøeascæ 5 ani.

Art.17.– Direcfliunea acordurilor, cum øi agenfliile economice din stræinætate, care
potrivit legii pentru organizarea Ministerului Economiei Naflionale au funcflionat la
acel departament pânæ la 1 octombrie 1942, trec pe aceeaøi datæ la Ministerul Afacerilor
Stræine.

Dat în Bucureøti, la 22 martie 1943

ANTONESCU
Mareøal al României

øi
Conducætorul Statului

Vicepreøedinte øi Preøedinte ad°interim
al Consiliului de Miniøtri,

ministrul Afacerilor Stræine,
cancelar al Ordinelor
Mihai A. Antonescu

Ministrul Finanflelor
Alexandru D. Neagu

Nr.759

(Monitorul Oficial, nr.69 din 23 martie 1943, pp. 2 524–2 526)

251



57

DECRET°LEGE PENTRU COMPLETAREA ART.50 AL LEGII DE ORGANIZARE 
A MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE DIN 17 FEBRUARIE 1939

LEGEA nr. 395

ANTONESCU
Mareøal al României

øi
Conducætorul Statului,
Având în vedere raportul dlui ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine cu nr.49 438 din 1943,
În baza dispozifliunilor decretelor°legi nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din

7 septembrie 1940,
Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
pentru completarea art.50 al legii de organizare a

Ministerului Afacerilor Stræine, publicatæ în Monitorul Oficial
cu nr.40 din 17 februarie 1939

Art. unic.– Pot fi numifli trimiøi extraordinari øi miniøtri plenipotenfliari, øefi de
misiune øi generali în activitate, færæ ca aceastæ numire sæ ducæ la pierderea drepturilor
prevæzute de legile militare.

Dat în Bucureøti, la 23 iunie 1943

ANTONESCU
Mareøal al României

øi
Conducætorul Statului

Vicepreøedintele Consiliului de Miniøtri
øi ministru al Afacerilor Stræine

Mihai A. Antonescu

Nr.1 751
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Raportul dlui vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministru al Afacerilor
Stræine cætre dl mareøal Ion Antonescu, Conducætorul Statului.

Domnule mareøal,
În baza dispozifliunilor decretelor°legi nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din

7 septembrie 1940, avem onoarea a væ supune, pentru aprobarea øi semnætura
domniei°voastre, alæturatul decret°lege, pentru completarea art.50 al Legii de organizare
a Ministerului Afacerilor Stræine, publicatæ în Monitorul Oficial nr.40 din 17 februarie
1939.

Primifli, væ rugæm, domnule mareøal, asigurarea înaltei noastre considerafliuni,

Vicepreøedintele Consiliului de Miniøtri
øi ministru al Afacerilor Stræine

Mihai A. Antonescu

Nr.49 438/943

(Monitorul Oficial, nr.144 din 24 iunie 1943, pp.5 511–5 512)
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RAPORT AL VICEPREØEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIØTRI ØI MINISTRU 
AL AFACERILOR STRÆINE ADRESAT MAREØALULUI ION ANTONESCU,
CONDUCÆTORUL STATULUI, PRIVIND NOUA LEGE DE ORGANIZARE A

MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE, CADRUL LEGAL PENTRU
ORGANIZAREA FUNCfiIUNILOR INTERNAfiIONALE ALE STATULUI ROMÂN

Domnule mareøal,

Principiile generale ale legiferærii
Legile de organizare a serviciilor publice, mai ales atunci când este vorba de

organizarea puterii centrale a statului, nu pot sæ fie numai legi descriptive sau institutive
de servicii publice.

O adeværatæ lege de organizare a serviciilor publice trebuie sæ fie o lege funcflionalæ,
adicæ sæ organizeze prin mijloace legale funcfliunile statului într°un anumit domeniu.

Serviciile publice sau ræspund unor necesitæfli de funcfliune în viafla naflionalæ, sau
nu trebuie sæ existe; iar adeværate legi nu trebuie sæ fie decât acelea care constatæ
existenfla acestor funcfliuni øi le organizeazæ.

Aceastæ concepflie trebuie sæ prezideze în legiferare, evitându°se astfel confuzia
între normele creatoare øi funcflionale ale serviciilor publice øi acelea formale, care
se ocupæ de organizarea lor administrativæ; primele sunt legile, celelalte sunt regula-
mentele.

La noi s°a fæcut eroarea ca foarte multe legi sæ cuprindæ dispozifliuni cu simplu
caracter regulamentar, sau sæ se ocupe de organizarea de servicii øi activitæfli admi-
nistrative, ceea ce putea fi înfæptuit pe cale de regulament sau chiar de simple deciziuni
sau circulæri ministeriale.

Din cauza aceasta, multe dintre legile noastre au fæcut sæ coboare însæøi ideea de
lege, ocupându°se de reglementæri care aparflineau actelor administrative propriu°zise.

Consideraflii generale asupra legii
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine

Pornind de la aceastæ concepflie, am întocmit prezenta lege pentru organizarea
Ministerului Afacerilor Stræine al Regatului României.

Propriu vorbind, nu este numai o lege de organizare a unui departament, ci este
o lege de reglementare a activitæflii statului în domeniul relafliunilor internaflionale.

Statul træieøte prin calitatea sa de putere publicæ de sine stætætoare, dar øi prin
personalitatea øi funcfliunile sale internaflionale.
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Dacæ o infinitate de legi øi de regulamente, prea multe chiar, reglementeazæ azi
funcfliunile statului din punctul de vedere al dreptului intern, starea legilor øi normelor
în genere privind funcfliunile internaflionale ale României era foarte înapoiatæ øi
insuficientæ.

Øi totuøi, în mæsura în care civilizaflia de integrare economicæ, politicæ øi spiritualæ
a statelor face ca statul sæ træiascæ deopotrivæ nu numai prin propriile sale funcfliuni,
ci øi prin acelea de membru al comunitæflii internaflionale, în mæsura în care  comunitatea
tehnicæ de civilizaflie integreazæ tot mai mult omul øi activitatea lui spiritualæ øi
economicæ în realitatea internaflionalæ, trebuie ca øi statul sæ se adapteze acestor
funcfliuni internaflionale, pe care trebuie sæ le împlineascæ.

De aceea, legea de faflæ nu este numai o lege de organizare a Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine, ci este în realitate o lege de codificare a tuturor funcfliunilor
internaflionale ale statului român, a serviciilor øi cadrelor care împlinesc aceste
funcfliuni, precum øi, în genere, o reglementare a activitæflii diplomatice, politice, eco-
nomice øi culturale a statului nostru pe plan internaflional, cum øi a elementelor necesare
unei bune organizæri a condifliunii românilor în stræinætate øi a stræinilor în România,
prin fixarea organelor de apærare a bunurilor, drepturilor øi intereselor acestora.

Legea Ministerului Regal al Afacerilor Stræine era o prea veche lege, pentru ca
sæ poatæ cuprinde øi organiza toate aceste nevoi.

Deøi ultima lege de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine este din 17 fe-
bruarie 1939 øi urma legii din 18 iulie 1921, totuøi, în realitate, legea Ministerului
Afacerilor Stræine era vechea lege din 1873 (prima lege de organizare, dupæ decretul
pentru noua organizare a Trebilor Stræine din 1 august 1862), cu modificærile din
9 februarie 1878, 1 mai 1882, 13 februarie 1894 øi 15 martie 1912.

Aceste legi nu fæceau însæ decât sæ împartæ administraflia Ministerului Afacerilor
Stræine în administraflie centralæ øi servicii exterioare, se mærginea sæ enumere direcfli-
unile øi serviciile, pentru ca apoi sæ se ocupe de personalul ministerului, în realitate
organizând øi selecflionând numai agenflii diplomatici, — agenflii consulari fiind simpli
funcflionari administrativi, agenflii economici neexistând în aceste legi, deøi funcfliu-
nile economice internaflionale ale statului sunt esenfliale, iar personalul de presæ fiind
de°abia menflionat.

De aceea am socotit cæ trebuie sæ aducem o codificare a normelor generale privind
funcfliunile internaflionale ale statului øi sæ dæm Ministerului Afacerilor Stræine øi
institufliunilor legate de activitatea acestuia øi cuprinse în prezenta lege de reorgani-
zare øi celelalte legi ce o întoværæøesc, competenfla generalæ de a conduce, organiza,
reprezenta øi administra interesele øi legæturile internaflionale de ordin politic, econo-
mic, consular, cultural øi de presæ.
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Cu toate cæ aceste legi cuprind creafliuni de servicii publice cu caracter cultural
sau didactic (øcolile române øi institute culturale în stræinætate, Institutul Regal de
Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice nou înfiinflat), totuøi le°am încorporat, în
intenfliunea de a da acestei legiuiri adeværatul sæu caracter: acela de codificare a tuturor
funcfliunilor internaflionale ale statului øi principalelor lui organe.

Principiile legii: organele de conducere; 
ministrul Afacerilor Stræine; competenfla sa

Partea întâi a legii se ocupæ de funcfliunile pe care le reprezintæ în organizarea de
stat øi în organizarea internaflionalæ Ministerul Regal al Afacerilor Stræine øi organele
sale de conducere, de administrare centralæ, organele consultative, precum øi organele
de administraflie exterioaræ.

În dispozifliunile generale øi în precizarea atribufliunilor pe care le exercitæ organele
de conducere ale Ministerului Regal al Afacerilor Stræine (ministrul øi secretarii
generali) am arætat, cu toatæ preciziunea øtiinflificæ pe care o comportæ o asemenea
lege, toate funcfliunile øi prerogativele Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.

De asemenea, am reglementat sistemul de colaborare între Ministerul Regal al
Afacerilor Stræine øi celelalte organe de stat în îndeplinirea actelor internaflionale.

Am socotit necesar sæ precizez cæ Ministerul Regal al Afacerilor Stræine exercitæ
un drept de absorbire a tuturor activitæflilor internaflionale ale statului.

Dupæ cum Armata øi Ministerul Armatei trebuie sæ reprezinte funcfliunile apærærii
naflionale;

Dupæ cum Øcoala, Biserica øi Ministerul Instrucfliunii Naflionale trebuie sæ cuprindæ
funcfliunile de instrucflie, de educaflie religioasæ øi culte ale statului;

Dupæ cum Justiflia øi Ministerul Justifliei trebuie sæ concentreze toate atributele
de îndrumare, organizare øi control ale activitæflii juridice, jurisdicflionale øi ale puterii
judecætoreøti de pe teritoriul nostru;

Dupæ cum Ministerul Lucrærilor Publice trebuie sæ reuneascæ toate funcfliunile
tehnice ale statului;

La fel Ministerul Regal al Afacerilor Stræine trebuie sæ exercite singur toate
prerogativele legate de funcfliunile exterioare ale statului, fie cæ este vorba de reprezen-
tarea suveranitæflii politice, fie cæ este vorba de ocrotirea românilor øi intereselor lor
internaflionale, fie cæ este vorba de organizarea colaborærii internaflionale în genere
sau de funcfliunile economice exterioare ale statului.

Færæ aceastæ unitate, concentrare øi specializare, statul nu poate sæ fie nici bine
reprezentat, nici bine apærat, iar interesele naflionale nu se pot valorifica pe plan
internaflional.
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Confuziunea sau împærflirea acestor atribute nu este compatibilæ, dupæ cum armata
nu poate sæ împartæ atributele sale de apærare naflionalæ.

Mai ales azi, când tendinfla de integrare politicæ øi economicæ face ca statul sæ
træiascæ deopotrivæ prin funcfliunile lui internaflionale øi prin puterile sale proprii,
organizarea Ministerului Regal al Afacerilor Stræine øi concentrarea în conducerea
øi administrarea lui a tuturor intereselor internaflionale ale statului apar ca o necesitate
de funcfliune øi de specializare, færæ de care nafliunea øi interesele sale politice,
economice øi culturale nu pot sæ fie apærate.

De aceea, am dat Ministerului Regal al Afacerilor Stræine plenitudinea preroga-
tivelor øi i°am unit toate serviciile, a cæror activitate internaflionalæ, fie pe plan politic,
fie pe plan economic øi de interese private, fie pe plan cultural øi de presæ, era pânæ
azi împærflitæ cu alte departamente, cu acela al Economiei Naflionale sau acela al
Propagandei.

Am precizat cæ toate actele øi obligafliunile  internaflionale ale statului, de orice
naturæ ar fi ele, trebuie sæ fie încheiate de ministrul Afacerilor Stræine, care are sem-
nætura tuturor actelor, scrisorilor øi documentelor internaflionale, sau cu avizul sæu
conform.

De asemenea, toate legile care privesc drepturi sau interese internaflionale ale
României, drepturi sau interese directe ale statelor stræine sau care poartæ asupra
condifliunii stræinilor în România øi a românilor în stræinætate, trebuie sæ fie contra-
semnate de ministrul Afacerilor Stræine.

În sfârøit, interpretarea tratatelor, convenfliilor internaflionale sau actelor interna-
flionale unilaterale se face exclusiv de cætre ministrul Afacerilor Stræine ca reprezentant
al guvernului øi suveranitæflii româneøti.

Fac excepflie chestiunile de drept privat, precum øi cazurile unde, legea dispunând
altfel, ar fi vorba de procese purtând asupra unor drepturi subiective individuale, la
care ministerul ar refuza interpretarea, læsând°o în competenfla exclusivæ a instanflelor
judecætoreøti.

Pentru a realiza nu numai unitatea de servicii publice øi de acte purtând asupra
intereselor internaflionale ale României, dar øi unitatea documentaræ, am stabilit prin-
cipiul cæ toate ministerele øi serviciile publice de stat, judefl øi comunæ sunt obligate
sæ comunice Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, toate actele sau documentele
care cuprind obligafliuni sau drepturi ale statului român faflæ de alte puteri stræine sau
instituflii internaflionale.

Împærflind organele Ministerului Regal al Afacerilor Stræine în organe de conducere,
organe de administrare øi organe consultative, am arætat rolul de direcfliune superioaræ
pe care îl îndeplineøte ministrul asupra întregii activitæfli a departamentului øi de
reprezentare a guvernului în relafliunile internaflionale de orice naturæ, ca øi asupra
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politicii externe a Regatului, în genere, pe când secretarii generali ajutæ pe ministru
în îndeplinirea acestor funcfliuni de direcfliune, îndeplinind ei înøiøi o activitate proprie
de conducere administrativæ precizatæ de lege sau o competenflæ de materii delegatæ
de ministru.

Administraflia centralæ. Secretarii generali. Crearea organelor consultative.
Consiliul diplomatic øi Consiliul de coordonare, control øi recomandare

Toate serviciile publice funcflionând la sediul ministerului sau pe teritoriul
României, în genere, le°am grupat sub o unitate, aceea a Administrafliei centrale, spre
deosebire de serviciile publice funcflionând pe teritoriul altor state sau având caracter
internaflional în genere, fie cæ au funcfliuni politice, economice, culturale sau tehnice,
acelea constituind administraflia exterioaræ a departamentului.

Am stabilit, pe lângæ aceasta, douæ noi organe consultative: Consiliul diplomatic,
organ tehnic consultativ de cercetæri øi documentare al Ministerului Regal al Afacerilor
Stræine øi al guvernului asupra chestiunilor tehnice de ordin politic, juridic, economic
øi cultural privind viafla internaflionalæ a României øi Consiliul de coordonare, control
øi recomandare, organ tehnic øi administrativ, prin care se realizeazæ coordonarea
serviciilor exterioare ale departamentului øi se controleazæ activitatea personalului
exterior, asigurându°se în acelaøi timp informarea directæ a ministrului øi organelor
de conducere, o datæ cu selecfliunea personalului.

Precizând atribufliunile secretarilor generali, care conduc administraflia
departamentului øi grupeazæ, unul, Direcfliunea politicæ, Direcfliunea economicæ øi
Direcfliunea culturalæ, iar celælalt Direcfliunea consularæ øi juridicæ, Direcfliunea proto-
colului, Direcfliunea personalului øi Direcfliunea contabilitæflii, am determinat îndato-
rirea ce au, de a convoca în conferinfle de coordonare aceste direcfliuni, fie cu scop
de îndrumare a activitæflii, de stabilire a programelor øi de coordonare a serviciilor,
fie pentru constatarea funcflionærii serviciilor øi meritele personalului în îndeplinirea
îndatoririlor.

Direcfliunile
Am reorganizat Direcfliunea cabinetului, cifrului øi curierilor.
Ministrul Afacerilor Stræine, organ politic cu ræspunderi mari øi cu funcfliuni care

cer înlæturarea rutinei administrative øi practicarea rapidæ øi discretæ a mijloacelor
de informaflie øi acfliune, trebuie sæ aibæ la îndemânæ un organ propriu øi direct, care
sæ°i înlesneascæ activitatea færæ rigiditatea øi întârzierile activitæflii administrative de
totdeauna.
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De aceea, Serviciul de cabinet are îndatorirea acestei activitæfli confidenfliale, dupæ
cum Serviciul cifrului øi al curierilor asiguræ îndeplinirea lor peste graniflæ øi legætura
cu øefii de misiuni din stræinætate.

Precizând funcfliunile fiecærei direcfliuni în parte, am înfleles sæ fac o diviziune lipsitæ
de criterii administrative pentru a adopta exclusiv metoda øtiinflificæ, a materiilor øi
funcfliunilor ce trebuie îndeplinite de fiecare.

Funcfliunile politice, funcfliunile economice, funcfliunile consulare, ca øi funcfliunile
culturale, de presæ, propagandæ øi informafliune fiind esenflialmente distincte, am socotit
cæ cea mai bunæ diviziune a Direcfliunilor Ministerului Regal al Afacerilor Stræine
este chiar a acestor materii.

Le°am precizat, cu îndoitul scop, de a fixa îndatoririle fiecæreia din aceste direcfliuni,
flinând seama de funcfliunile pe care le îndeplinesc în stat, dar øi de competenfla pe
care fiecare direcfliune o are în administraflia centralæ; în acelaøi timp, de a preciza
pentru serviciile corespunzætoare din administraflia exterioaræ — dupæ cum este vorba
de materii politice, economice, consulare sau culturale — activitatea øi ræspunderea
pe care acestea le poartæ peste graniflæ, stabilind cæ aceste servicii øi secfliuni au aceeaøi
diviziune øi competenflæ de materii, ca direcfliunile în administraflia centralæ.

Direcfliunea politicæ
Dacæ Direcfliunea politicæ øi°a primit, prin noua lege, o precizare øi o extindere a

activitæflii sale asupra tuturor domeniilor cu caracter diplomatic øi politic propriu zis
— funcfliunile sale fiind proprii Ministerului Regal al Afacerilor Stræine chiar sub
imperiul vechii legi — am dat în schimb Direcfliunii economice o nouæ organizare,
flinând seama de noile tendinfle ale ordinii internaflionale, de interesele prezente ale
statului în practica economicæ internaflionalæ øi de nevoia dezvoltærii Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine øi în domeniul relafliunilor economice internaflionale.

Reorganizarea Direcfliunii economice
Nici o negociere cu caracter economic øi nici o angajare a statului nu poate fi

fæcutæ decât prin aceastæ direcfliune, care pregæteøte negocierea øi întocmirea tuturor
tratatelor, convenfliilor øi acordurilor de naturæ economicæ, comercialæ, financiaræ,
monetaræ, de comunicaflii, corespondenflæ, proprietate industrialæ, mærci de fabricæ
øi alte asemenea, ca øi conferinflele cu caracter economic, financiar, de comunicaflii,
transporturi øi corespondenflæ, aceeaøi direcfliune având veghea aplicærii tuturor
convenfliilor øi acordurilor, în colaborare øi coordonare cu Ministerul Economiei
Naflionale øi departamentele interesate.

Pentru a asigura atât executarea acordurilor, cât øi unitatea politicii economice
internaflionale a României, am stabilit sistemul conferinflelor lunare, cu caracter de
coordonare ministerialæ, precum øi conferinfle bilunare cu reprezentanfli ai departa-
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mentelor interesate, pentru coordonarea tuturor mæsurilor în legæturæ cu executarea
acordurilor øi convenfliilor internaflionale cu caracter economic, financiar, de
comunicaflii sau alte asemenea.

În sfârøit, pentru a curma nemulflumirile care se provoacæ în domeniul practic al
vieflii comerciale internaflionale, stânjenind schimburile øi atingând prestigiul
statului sau interesele sale economice, externe, am dat aceleiaøi direcfliuni sarcina de
a pune ordine în regimul exporturilor øi al importurilor, prin întocmirea listelor de
exportatori øi importatori; Ministerul Afacerilor Stræine purtând ræspunderea
încheierii øi aplicærii acordurilor internaflionale economice øi, în genere, a relafliunilor
economice dintre state, am considerat potrivit ca el sæ execute øi aceastæ veghe asupra
practicii comerciale, el fiind în mæsuræ sæ primeascæ, prin agenflii exteriori
economici, depinzând de aceeaøi direcfliune, ca øi prin cei consulari, rapoarte asupra
calitæflii øi reputafliei firmelor de comerfl în import øi export, care pot sluji øi ridica
interesele flærii sau pot coborî øi atinge prestigiul sæu economic.

Stabilind serviciile øi competenfla fiecæruia dintre elementele øi unitæflile admi-
nistrative ale Direcfliunii economice, am flinut ca, prin precizarea atribufliunilor fiecæruia
în parte, sæ dau de la început acestei direcfliuni un rol care sæ°i justifice prerogativele
ce i°au fost acordate øi ræspunderile pe care le are în organizarea intereselor româneøti
în economia internaflionalæ.

Direcfliunea economicæ este astfel serviciul public învestit cu organizarea de la
stat la stat a raporturilor economice, financiare, de comunicaflii sau altele asemenea.

În schimb, Direcfliunea consularæ øi judiciaræ vegheazæ tot la interesele econo-
mice, dar nu de la stat la stat, ci apærând interesele individuale sau sociale private,
civile, comerciale øi industriale.

Direcfliunea economicæ îndeplineøte mari misiuni de interes general.
Direcfliunea consularæ øi judiciaræ trebuie sæ o ajute prin ocrotirea intereselor

particulare.
Activitatea comercialæ, industrialæ øi de ocrotire a intereselor private purtând asupra

vieflii juridice în genere, prin aceasta realizându°se interesele cu caracter economic,
Direcfliunea consularæ are în acelaøi timp în competenflæ toate directivele øi normele
privitoare la realizarea vieflii individului în comunitatea internaflionalæ: migrafliuni,
circulaflie, protecflie personalæ, ocrotire a bunurilor, drepturilor øi contractelor øi orice
materii juridice interesând pe români în stræinætate, fie cæ este vorba de acte de stare
civilæ, notarialæ, acte patrimoniale sau de proceduræ, fie cæ este vorba de legalizæri,
autentificæri de acte øi contracte.

Aceeaøi competenflæ, pe care în administraflia centralæ o împarte Direcfliunea
economicæ cu Direcfliunea consularæ, o poartæ în serviciile exterioare secfliunile
economice øi secfliunile consulare din legafliuni sau consulatele, serviciile sau secfliunile
economice de pe lângæ legaflii veghind la interesele economice de la stat la stat, la
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înjghebarea acordurilor øi convenfliunilor economice sau aplicarea lor, serviciile
consulare ocupându°se de realizarea lor practicæ, prin ocrotirea intereselor comerciale
øi juridice ale persoanelor private care beneficiazæ de convenfliunile economice,
realizând astfel practic schimburile internaflionale.

Prin organizarea Direcfliunii economice øi a serviciilor economice exterioare, se
rezolvæ o veche øi controversatæ problemæ în ce priveøte atribufliunile în stat în domeniul
economiei internaflionale, activitatea legæturilor internaflionale øi reprezentarea lor în
stræinætate trecând definitiv, o datæ cu întreg personalul serviciilor exterioare, la
Ministerul Regal al Afacerilor Stræine, care are reprezentarea peste graniflæ a tuturor
intereselor româneøti.

Reorganizarea Direcfliei consulare
Am reorganizat complet Direcflia consularæ øi mai ales funcfliunile consulare ale

agenflilor noøtri exteriori.
Serviciile noastre consulare øi în special agenflii consulari, lucrând pe lângæ lega-

fliuni, ajunseseræ în ultima vreme sæ°øi piardæ cu totul caracterul distinct al oficiului
øi competenflei lor, devenind simpli funcflionari administrativi ai legafliilor; în loc sæ
se numeascæ funcflionari administrativi, care sæ se ocupe de administraflie, corespon-
denflæ, arhive, se numeau cancelari, viceconsuli øi chiar consuli, care însæ nu aveau
decât titlul funcfliunii lor, ei îndeplinind în realitate oficii de birou øi administraflie
nespecializate.

Am considerat cæ serviciile consulare trebuiesc reconstituite ca servicii autonome,
de specialitate, coordonându°li°se activitatea lor cu a celorlalte servicii, prin precizarea
de funcfliuni distincte; iar personalul lor, în loc sæ fie completat din funcflionari
administrativi, trebuie sæ fie deopotrivæ alcætuit din funcflionari pregætifli pentru cariera
serviciilor internaflionale øi specializafli în problemele consulare øi judiciare.

Prin organizarea Direcfliunii economice, a cærei sarcinæ este sæ întreflinæ legæturile
economice øi financiare de la stat la stat øi prin reorganizarea secfliunilor consulare,
care îngrijeøte de interesele economice øi comerciale cu caracter privat, am urmærit
sæ adâncesc specializarea acestor servicii exterioare care apæræ interesele patrimoniale
româneøti peste graniflæ øi leagæ interesele stræine de flara noastræ.

Crearea Direcfliunii culturale, a presei, propagandei øi informafliilor
O direcfliune nou creatæ este Direcfliunea culturalæ, a presei, propagandei øi

informafliunilor.
În mæsura în care comunitatea spiritualæ creatæ de civilizaflia modernæ øi contem-

poranæ face ca statul sæ træiascæ øi sæ se dezvolte absorbind din comunitatea de
civilizaflie toate elementele spirituale care îi asiguræ progresul, folosind cultura, presa,
propaganda øi informaflia ca mijloc atât pentru dezvoltarea statului, cât øi pentru
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afirmarea lui în legæturile internaflionale, nu este decât potrivit ca Ministerul Regal
al Afacerilor Stræine sæ°øi sporeascæ organizarea, adæugând la funcfliunile sale øi pe
aceea de reprezentare øi întrebuinflare a ordinii culturale, de propagandæ øi informafliune
ca mijloc de politicæ externæ øi de afirmare a României peste graniflæ sau de stabilire
a unor legæturi externe pe plan spiritual.

Atribufliunile acestea erau împærflite pânæ azi cu Ministerul Propagandei
Naflionale.

O practicæ de 3 ani, deøi având sub conducere amândouæ departamentele, ceea
ce înlesnea coordonarea øi unitatea activitæflii, mæ îndreptæfleøte sæ adaug, la conclu-
ziunile a 17 ani de gândire asupra organizærii internaflionale øi serviciile ei publice,
concluziunea acestei experienfle politice: convingerea cæ numai unitatea tuturor ser-
viciilor externe øi absorbirea lor într°un singur departament, sub o singuræ conducere
la interior øi sub o singuræ conducere, a øefului de misiune, la exterior, numai aceasta
poate sæ asigure plenitudinea de acfliune øi de foloase pe care aceste organe le pot
aduce statului nostru.

De aceea, am luat o parte a Direcfliunii presei, o parte a Direcfliunii documentærii
øi toate serviciile exterioare ale Ministerului Propagandei Naflionale, absorbindu°le
în unitatea de funcfliune pe care o reprezintæ Ministerul Regal al Afacerilor Stræine
øi creind, tot în cadrele acestui departament, atât o direcfliune în administraflia centralæ,
cât øi serviciile culturale, de presæ øi propagandæ în legafliuni.

Prin aceastæ absorbire a serviciilor exterioare ale Ministerului Propagandei
Naflionale n°am urmærit sæ deposedez acest departament de organele sale.

Cred însæ cæ administraflia centralæ øi, în genere, puterea publicæ trebuie sæ se
întemeieze pe principiul unitæflii serviciilor.

Funcfliunile internaflionale nefiind îndeplinite decât de Ministerul Regal al Afacerilor
Stræine, cred cæ acesta este chemat sæ organizeze toate serviciile noastre publice
exterioare sau având caracter internaflional.

Aceasta înlesneøte atât formarea omogenæ a cadrelor, printr°o pregætire unitaræ,
cât øi specializarea funcfliunilor øi a personalului.

În sfârøit, ajutæ activitatea, prin unitatea de conducere, având un singur øef, atât
la centru, în ministru, cât øi la exterior, în øeful de misiune, precum øi prin unitatea
de control a activitæflii personalului de cætre aceleaøi organe.

Pe de altæ parte, Ministerul Propagandei nu are destul personal øi nici personal
specializat suficient, deøi funcfliunile de informafliune, presæ øi propagandæ sunt uneori
mult mai grele øi mai subtile decât ræspunderile agentului diplomatic.

Ministerul Propagandei Naflionale, în aøezarea noastræ de stat, are o structuræ
hibridæ, care îøi aøteaptæ ea însæøi definirea øi organizarea.
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Transformat dintr°o simplæ Direcfliune de presæ, care a trecut când la Ministerul
de Interne, când la Ministerul Afacerilor Stræine, când la Preøedinflia Consiliului,
Ministerul Propagandei trebuie sæ°øi defineascæ structura nu în raport cu legi formale,
institutive de servicii publice sau descriptive de direcfliuni, ci în raport cu funcfliunile
care sunt necesare statului nostru øi vieflii naflionale.

O funcfliune, care lipseøte în organizarea statului nostru øi în care Ministerul
Propagandei îøi îndeplineøte numai vag øi insuficient atributele, este aceea a educafliunii
populare, a formærii maselor printr°o acfliune øi o funcfliune de educaflie colectivæ,
care este altceva decât instrucfliunea din øcoli øi din biserici — revenind Ministerului
Culturii Naflionale øi al Cultelor — øi cu totul altceva decât educaflia naflionalæ prin
armatæ sau disciplinarea nafliunii prin administraflia propriu°zisæ sau prin mijloacele
de ordine publicæ.

Educaflia maselor, instrucfliunea colectivæ, nu øcoala cærflii, ci øcoala institufliunilor,
a vieflii øi a realitæflilor sociale româneøti, aceasta trebuie s°o formeze Ministerul
Propagandei Naflionale, dacæ vrea sæ fie o funcfliune naflionalæ øi nu un serviciu creat
printr°o lege, dar nu de nevoi.

Într°o asemenea dezvoltare, Ministerul Propagandei trebuie sæ°øi închine acfliunea
în principal folosind toate mijloacele de educare colectivæ: teatru, cinematograf,
cæminele culturale, casele sæteøti, centre agricole, gospodæreøti etc., øi toate instru-
mentele de educare colectivæ, spre deosebire de øcoalæ, care face educarea øi instruc-
fliunea individualæ.

Atât de multe sarcini are de îndeplinit, mai ales faflæ de masele flæræneøti, care
aøteaptæ educaflia muncii, øcoala realistæ a maøinilor øi gospodæriei casnice øi agricole
øi formarea sufletului colectiv al neamului nostru, încât Ministerul Propagandei
Naflionale nu va mai putea øi nici nu va trebui sæ°øi împartæ aceste funcfliuni cu acelea
de reprezentare øi de apærare internaflionalæ a ordinii spirituale româneøti, care este
mult mai potrivit sæ fie organizate de însuøi Ministerul Regal al Afacerilor Stræine.

De aceea am trecut toate institufliile culturale române din stræinætate sub aceleaøi
auspicii ale Ministerului Afacerilor Stræine, printr°o lege specialæ. 

Reorganizarea Direcfliei protocolului statului
Am reorganizat Direcfliunea protocolului din Ministerul Regal al Afacerilor Stræine,

dându°i funcfliunile de protocol al statului.
De multæ vreme serviciile noastre publice, demnitarii øi funcflionarii de stat, ca

øi legæturile noastre cu stræinii, cereau organizarea într°o singuræ unitate a tuturor
chestiunilor de protocol.
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Direcfliunea protocolului din Ministerul Regal al Afacerilor Stræine are sarcina
de a coordona, reglementa øi supraveghea toate mæsurile privitoare la protocolul statului
civil øi militar.

Pe lângæ aceasta, Direcfliunea protocolului continuæ sæ se ocupe, desigur, de toate
chestiunile privitoare la ceremonialul Ministerului Regal al Afacerilor Stræine øi al
agenflilor stræini, acreditafli în România sau îndeplinind funcfliuni în România, precum
øi de procedura intrærii lor în funcfliune sau de folosinfla prerogativelor diplomatice,
aceeaøi direcfliune având øi sarcina de a expedia tratatele, convenfliunile, declarafliunile,
angajamentele, precum øi sarcina de ratificare, publicare, înregistrare øi conservare
a lor.

Pe lângæ aceastæ direcfliune funcflioneazæ øi un Serviciu al convenfliilor øi tratatelor,
cæruia i°am dat sarcina de a colecfliona øi întocmi fiøe anuale øi pe materii, precum
øi de a publica toate tratatele øi acordurile sau actele unilaterale ale României.

În sfârøit, am organizat pe lângæ aceeaøi direcfliune Biroul Român pentru Informarea
Stræinilor, având datoria sæ înlesneascæ contactul stræinilor cu autoritæflile de stat, sæ
îndrumeze stræinii asupra relafliunilor, autoritæflilor øi institufliilor din România, lucrând
în colaborare cu departamentele øi în strâns contact cu Ministerul Propagandei
Naflionale øi Oficiul Naflional de Turism în îndeplinirea sarcinilor sale øi pentru
întocmirea publicafliunilor øi broøurilor necesare informærii stræinilor øi cunoøtinflelor
generale ale acestora în domenii economice, agricole, tehnice, industriale, culturale
sau turistice, privind flara noastræ.

Direcfliunea protocolului, având øi sarcina eliberærii paøapoartelor diplomatice øi
de serviciu, am folosit aceastæ reglementare a competenflei sale, pentru a fixa øi normele
generale pe baza cærora se pot da pe viitor paøapoartele diplomatice øi de serviciu,
indicând cine are dreptul la asemenea paøapoarte.

Pentru a face din protocolul statului un organ de îndrumare permanentæ, de
coordonare øi supraveghere, am pus principiul cæ un serviciu al ceremonialului are
îndatorirea de a stabili toate condifliile de participare la ceremonii, solemnitæfli sau
manifestafliuni de orice naturæ, acest serviciu elaborând circulæri øi instrucfliuni de
ceremonial øi protocol, care vor fi obligatorii pentru autoritæflile civile øi militare.

Reorganizarea Cancelariei ordinelor
Reglementarea ordinelor øi a decorærii „la grad“

De asemenea, am reorganizat prin noua lege, Cancelaria ordinelor naflionale,
serviciu prin care ministrul Afacerilor Stræine îøi îndeplineøte atribufliunile sale de
cancelar al Ordinelor.

Ordinele naflionale nu sunt numai titluri onorifice sau însemne distinctive de purtat
la ceremonii.
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Ordinele naflionale, într°un stat organizat, sunt mijloacele prin care tronul øi flara
sprijinæ formarea elitelor, încurajând øi distingând meritele de creafliune, de serviciu
credincios sau de muncæ, îndeplinite pentru flaræ.

Într°un stat organizat, cu o politicæ a elitelor øi mai ales a elitelor spirituale, trebuie
sæ se facæ din decernarea ordinelor naflionale un adeværat mijloc de selecfliune øi de
consacrare a meritelor.

Însæ, pentru ca, atât ministrul Afacerilor Stræine, cancelar al Ordinelor, dar, mai
ales, însuøi suveranul sæ poatæ sæ îndeplineascæ acest oficiu de punere în valoare a
capacitæflii øi a meritelor, trebuie ca toate serviciile de stat, toate corpurile constituite
øi organizafliunile profesionale sæ înlesneascæ decernarea ordinelor naflionale, fæcând
propuneri de decorare pentru o dreaptæ selecflionare.

Crearea Comisiunii ordinelor
Pentru ca ordinele sæ fie conferite într°un mod judicios øi obiectiv, am instituit

Comisiunea ordinelor, care are îndoita misiune de a face propunerile de decorare, a
verifica meritele øi serviciile aduse statului øi în acelaøi timp de a întocmi în fiecare
an normele dupæ care urmeazæ sæ se facæ propunerile de decorare în raport cu rangul
øi funcfliunea împlinitæ în stat.

Pentru a asigura acestei comisiuni prestigiul competenflei øi obiectivitæflii, i°am
dat o compunere care sæ învesteascæ toatæ autoritatea miniøtrii principalelor
departamente ale vieflii naflionale fiind reprezentafli la lucræri, la fel înalflii demnitari
ai statului, comisiunea fiind prezidatæ de primul°preøedinte al Înaltei Curfli de Casaflie.

În afaræ de sistemul subiectiv al propunerilor de decorare pentru merite personale,
am instituit propunerile „la grad“, spre a face posibilæ conferirea decorafliunilor, flinând
seamæ de funcfliunea øi poziflia în stat a celui propus, tinzând pe de o parte a asigura
o egalizare dreaptæ a decorærii tuturor înalflilor funcflionari din stat, într°o ordine
corespunzætoare funcfliunii ce ocupæ øi fixând, de altæ parte, criterii obiective pentru
ca, prin derogare de la legile ordinelor, sæ se poatæ acorda decorafliuni corespunzætoare
rangului în stat chiar funcflionarilor care nu vor fi stræbætut ierarhia gradelor ordinelor.

Pentru a înlætura neajunsurile derivate din împærflirea ordinelor între mai multe
autoritæfli de stat, am stabilit în noua lege principiul cæ toate ordinele naflionale, în
afaræ de acelea aparflinând Casei Domnitoare øi cele de ræzboi, se conferæ la propunerea
ministrului Afacerilor Stræine, cancelar al Ordinelor.

Reorganizarea Direcfliei personalului.
Dosarele personale

Am reorganizat, de asemenea, Direcfliunea personalului øi administrafliei, dându°i
sarcina de a colabora la organizarea concursurilor øi a selecflionærii personalului
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, stabilind øi dosarele personale pentru tofli
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funcflionarii diplomatici, economici, consulari, culturali øi administrativi ai departa-
mentului.

În sfârøit, am precizat atribufliunile Direcfliunii contabilitæflii, care funcflioneazæ pe
baza legilor financiare, de administrare øi contabilitate publicæ a statului.

Crearea Consiliului diplomatic
Activitatea unui departament cu funcfliuni întinse, ca Ministerul Regal al Afacerilor

Stræine, nu poate fi lipsitæ de contribuflia tehnicæ a specialiøtilor în fiecare din cele
patru mari câmpuri de activitate asupra cærora se întind relafliunile internaflionale:
politic, economic, consular øi cultural.

De aceea, am creat un consiliu de specialiøti, organ consultativ, de cercetæri øi
documentare, chemat sæ dea avize asupra tuturor chestiunilor tehnice, privind viafla
internaflionalæ a flærii.

Pentru ca activitatea acestui Consiliu sæ fie de la început specializatæ øi pentru ca
noul organ consultativ sæ colaboreze de la început cu organele administrafliei departa-
mentului, ci nu numai sæ dea avize asupra unor probleme supuse ad°hoc, am împærflit
Consiliul în patru secfliuni: a) secfliunea politicæ; b) secfliunea economicæ; c) secfliunea
juridicæ; d) secfliunea culturalæ, de presæ, propagandæ øi informafliune.

Consiliul, ca øi secfliunile sale, nu reprezintæ numai o activitate documentaræ sau
de avize teoretice, ci dezvoltæ o activitate practicæ în orice domeniu în care specialiøtii,
membri ai Consiliului, trebuie sæ conlucreze cu direcfliunile respective din minister,
cu departamentele interesate øi chiar cu organele profesionale.

Alegerea membrilor Consiliului diplomatic constituie o garanflie de competenflæ
øi organizare, membrii Consiliului diplomatic neputând fi decât foøti înalfli demnitari
ai statului, miniøtri plenipotenfliari, profesori universitari sau specialiøti cu o reputaflie
notorie.

Legea precizeazæ condifliunile de alegere øi de funcflionare a membrilor Consi-
liului, care sunt membri titulari, membri de drept, membri delegafli øi membri temporari
dupæ cum este vorba de specialiøti care îndeplinesc aceste funcfliuni cu titlu permanent,
de miniøtri plenipotenfliari care aduc experienfla lor în lucrærile de sintezæ øi coordonare
ale Consiliului sau de specialiøtii invitafli sæ colaboreze numai ad°hoc pentru anumite
lucræri sau o duratæ determinatæ la activitatea Consiliului.

Crearea Consiliului de coordonare, control øi recomandare
Un alt organ instituit prin noua lege este Consiliul de coordonare, control øi

recomandare a personalului, organ consultativ, prin care se realizeazæ coordonarea
serviciilor exterioare ale departamentului øi controlul activitæflii personalului
exterior.
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O caracteristicæ a serviciilor noastre publice øi a tehnicii colaborærii între serviciile
publice ale departamentelor, în materii adiacente sau între serviciile aceluiaøi
departament chiar, este lipsa coordonærii.

Pentru a combate aceastæ deficienflæ în funcflionarea serviciilor publice ale
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, am instituit conferinflele de colaborare, pe
care în mod obligator trebuie sæ le convoace secretarii generali, fie pentru a coordona
activitatea tehnicæ a direcfliunilor øi serviciilor, fie pentru a îndruma personalul øi a
crea o unitate de metodæ øi de concepflie în activitatea administrativæ.

Aceeaøi preocupare m°a dus la organizarea unui sistem asemænætor pentru serviciile
exterioare ale ministerului, urmærind ca øi în legafliuni, pe lângæ coordonarea pe care
o îndeplineøte øeful de misiune între serviciile øi agenflii din flara unde îøi îndeplineøte
misiunea, sæ existe o continuitate de coordonare a ministerului însuøi, care sæ lege
astfel activitæflile legafliunilor între ele, sæ ajute informafliunea între serviciile exteri-
toriale, færæ ca sæ mai fie nevoie de intervenfliunea administrafliei centrale.

Consiliul de coordonare, control øi recomandare are aceastæ misiune, ca, prin
membrii sæi, care lucreazæ în afara departamentului, cercetând øi informându°se asupra
activitæflii fiecærei legafliuni, consulat, oficiu sau institut tehnic, sæ poatæ coordona
activitatea lor cu aceea a serviciilor exterioare din celelalte flæri, care aparflin aceleiaøi
regiuni, sau ale cæror principale materii de activitate sunt adiacente.

Consiliul de coordonare, control øi recomandare are mai ales misiunea de a asigura
omogenitatea activitæflii, de a îndruma, coordonând, tehnica øi metodele de lucru ale
agenflilor diplomatici øi de a îndruma activitatea profesionalæ a personalului exterior
al ministerului.

Ca organ de control, Consiliul îndeplineøte funcfliunea de cercetare a activitæflii
tuturor agenflilor diplomatici, economici, consulari øi culturali din stræinætate, atât cu
scopul de a crea o unitate de acfliune øi mijloacele cele mai bune pentru selecfliunea
personalului, cât øi de a adæuga la informafliunea øi calificærile øefului de misiune øi
notærile unui organ central, care vegheazæ la activitatea profesionalæ a tuturor agenflilor
ministerului din afaræ de graniflæ.

Consiliul cerceteazæ activitatea tuturor agenflilor øi, de acord cu øeful de misiune,
stabileøte calificarea funcflionarului exterior.

Membrii Consiliului pot uneori, constatând deficienfle sau grave abateri profe-
sionale, sæ cearæ færæ întârziere fie sancflionarea agentului, fie înlocuirea lui, dupæ
cum pot, de acord cu øefii de misiune, sæ propunæ ridicarea la excepflional în grad,
a agentului cu merite deosebite, propunând înaintarea lui.

Consiliul de coordonare, control øi recomandare îndeplineøte astfel oficiul comi-
siunii de numiri øi înaintæri, prevæzutæ de Codul funcflionarilor publici; în loc însæ
ca sæ fie vorba de o comisiune care cerceteazæ acte øi verificæ condifliunile legale la
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numirea sau înaintarea funcflionarului, Consiliul de coordonare, control øi recomandare
prevæzut în legea de organizare a Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, este organ
activ øi de selecfliune a elementelor, ci nu serviciu de forme sau de control al legalitæflii
administrafliei; el cerceteazæ direct activitatea agenflilor øi, pe baza acfliunii de
coordonare întreprinsæ, a controlului selecflionator îndeplinit, propune calificæri øi
asiguræ înaintarea, rechemarea sau înlæturarea agenflilor astfel apreciafli.

Acest organ cu totul nou în practica diplomaticæ — adoptat de unele flæri nu în
aceastæ structuræ, ci în forma mai puflin unitaræ a unor agenfli de control øi de legæturæ
trimiøi de centralæ — apare ca o necesitate funcflionalæ a unei administraflii care a
devenit numeroasæ øi care cere nu numai la centru, dar øi peste graniflæ, coordonarea
øi omogenitatea administrafliei, o datæ cu selecfliunea funcflionarilor prin mijloace proprii
pentru cunoaøterea øi alegerea elementelor administrafliei exterioare.

Din acest Consiliu nu pot face parte decât miniøtrii plenipotenfliari, tocmai pentru
ca experienfla øi lunga activitate desfæøuratæ în serviciul ministerului sæ constituie øi
un titlu de garanflie, øi un mijloc sigur de bunæ îndrumare, de control efectiv øi de
dreaptæ selecfliune a elementelor ministerului.

Administraflia exterioaræ
Noua lege a Ministerului Regal al Afacerilor Stræine sistematizeazæ într°un capitol

distinct organele de administrare exterioaræ.
Desigur, în toate legile de organizare, din cele  mai vechi timpuri øi în orice caz

dupæ Protocolul din 1815 de la Viena øi din 1818 de la Aix°la°Chapelle, legafliunile
øi consulatele, ca øi agenflii lor, sunt institufliuni adoptate de practica tuturor statelor
organizate, de toate legiuirile naflionale øi consfinflite de regulile dreptului interna-
flional, convenfliunile, cutumele øi regulile reciprocitæflii.

Totuøi, în practicæ, datoritæ dezvoltærii pe care a luat°o administraflia internaflionalæ
— consecinflæ a interdependenflei statelor øi a colaborærii economice øi spirituale dintre
supuøii lor —, organele de administrare exterioaræ au ajuns sæ°øi sporeascæ neobiønuit
de mult funcfliunile.

Noua organizare a legafliunilor
Legafliunile au pæstrat desigur caracteristica lor de organe politice, care exprimæ,

reprezintæ øi apæræ suveranitatea naflionalæ øi interesele ei.
Consulatele, de asemenea, au ræmas în mare parte organe de legæturi internaflionale,

dezinvestite de caracterul de minister public øi reprezentare ceremonialæ a suvera-
nitæflii, pentru a fi simple organe tehnice øi administrative de legæturæ internaflionalæ
øi de apærare a intereselor private sau de dezvoltare a activitæflii administrative.
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În practicæ, serviciile consulare au ajuns treptat sæ fie lipsite de conflinutul pe care
l°a avut altædatæ activitatea acestor servicii, mai ales în colaborarea statelor din bazinul
oriental al Mediteranei øi din Extremul Orient, sub regimul capitulafliunilor sau al
privilegiilor øi cartierelor consulare.

Funcfliunea consularæ a devenit, mai ales, o funcfliune administrativæ, care de multe
ori nu face decât sæ dubleze activitatea legafliilor sau sæ constituie personalul care
îndeplineøte activitæflile administrative în legaflii.

Administraflia internaflionalæ a trebuit totuøi sæ se dezvolte în mæsura în care
colaborarea economicæ øi spiritualæ dintre nafliuni a progresat.

Nenumærate servicii publice sau activitæfli administrative au fost organizate pe lângæ
legafliuni, adæugând la cele cu caracter politic, de reprezentare a suveranitæflii øi inte-
reselor politice, numeroase organe øi agenfli care colaboreazæ la adâncirea legæturilor
internaflionale în domeniul economic, în domeniul legæturilor de afaceri, în dome-
niul cultural, al presei øi propagandei.

În special serviciile economice au trebuit sæ se dezvolte neobiønuit de mult, pentru
a ræspunde necesitæflii funcflionale a schimburilor internaflionale, a circulafliei bunurilor
øi persoanelor, care constituie caracteristica civilizafliei tehnice a zilelor noastre.

Nenumærate institute, secfliuni øi servicii economice au trebuit sæ fie create pentru
a înlesni aceastæ colaborare, pentru a satisface interesele economice ale supuøilor,
prin organe de stat sau chiar private.

În domeniul spiritual, de asemenea, s°au organizat institute culturale sau secfliuni
de presæ øi propagandæ, servicii auxiliare care, funcflionând pe lângæ legaflii, îndeplinesc
acest oficiu de cooperare spiritualæ între nafliuni.

Am socotit potrivit, faflæ de aceastæ acrescenflæ a administrafliei internaflionale øi
faflæ de aceastæ dezvoltare a serviciilor publice, care asiguræ în afaræ de granifle apærarea
intereselor româneøti, fie pe plan politic, fie în cel economic, fie în domeniul consular
sau cultural, ca sæ dau o sistematizare nouæ nu numai pentru organizarea acestor servicii
exterioare, dar øi pentru înlæturarea neprecisei lor diviziuni de funcfliuni øi nelæmu-
ritei lor împærfliri de atribufliuni øi rosturi administrative.

Legafliunea în sistemul acestei legi este o sintezæ de servicii publice care asiguræ,
peste granifle øi în raporturile politice, economice, consulare øi culturale cu statul unde
funcflioneazæ, apærarea acestor interese româneøti, fie cæ este vorba de relafliuni politice
propriu°zise, fie cæ este vorba de colaborarea economicæ de la stat la stat, fie cæ este
vorba de realizarea practicæ a legæturilor de afaceri øi de interese dintre particulari,
fie cæ este vorba de o colaborare spiritualæ pe plan de culturæ, presæ øi propagandæ.

Urmând aceastæ împærflire de funcfliuni øi materii în care se dezvoltæ activitatea,
am organizat însæøi împærflirea administrativæ a legafliunilor, dând fiecæreia posibilitatea
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ca, prin serviciile sale, astfel divizate øi specializate, sæ asigure aceastæ sintezæ de
reprezentare øi apærare a intereselor româneøti în fiecare din aceste domenii.

Funcfliunile diplomatice propriu°zise øi de reprezentare politicæ sunt îndeplinite
de secfliunea politicæ a legafliunii; funcfliunile economice de la stat la stat, purtând
asupra legæturilor economice fixate prin convenfliuni, acorduri øi urmærind executarea
acestora, se îndeplinesc prin secfliunea economicæ; secfliunea consularæ organizeazæ
protecflia intereselor private, a relafliunilor de afaceri, nu de la stat la stat, ci dintre
particulari, asigurând mersul vieflii juridice øi de afaceri în genere, prin ocrotirea
intereselor private; în sfârøit, serviciile culturale, de presæ øi propagandæ au misiunea
sæ realizeze funcfliunea de colaborare de ordin moral, spiritual, tehnica propagandei
øi a legæturilor færæ scop lucrativ dintre flæri.

Pentru a asigura mobilitatea administrafliei pe care o organizeazæ Regatul pe
teritoriul altei flæri, am prevæzut în lege cæ, în afaræ de legafliuni, care au o competenflæ
generalæ øi o împætritæ diviziune de servicii øi activitæfli: politice, economice, consulare
øi culturale øi, în afaræ de consulate care îøi exercitæ activitatea lor în domeniul restrâns
al relafliunilor de afaceri øi de apærare juridicæ a intereselor personale øi patrimoniale
ale românilor în circumscripflia funcfliunii lor, statul poate organiza oficii øi institute
tehnice, consulare, economice, culturale sau altele, lucrând în domenii precis deter-
minate, având funcfliuni precis limitate, sau îndeplinesc atribufliuni cu o teritorialitate
restrânsæ.

Pentru a pune ordine în administrarea intereselor româneøti peste graniflæ øi a
subordona unui singur control øi unei singure ræspunderi activitatea oricæror agenfli
în stræinætate, am stabilit în noua lege cæ nu se pot institui servicii publice peste graniflæ
øi nici numi agenfli ai statului român în stræinætate, decât în cadrul serviciilor organizate
de Ministerul Regal al Afacerilor Stræine.

Însærcinærile cu caracter tehnic, care s°ar extinde la activitæfli trecætoare øi mai
specializate încæ decât diviziunile øi funcfliunile de care dispune legaflia, chiar øi acestea
dacæ depæøesc 3 luni, nu pot fi hotærâte decât cu aprobarea Ministerului Regal al
Afacerilor Stræine.

De asemenea, orice însærcinare, de orice naturæ, datæ de orice serviciu public unor
agenfli ai sæi, care ar merge pe teritoriu stræin, trebuie sæ fie comunicatæ Ministerului
Regal al Afacerilor Stræine, pentru a putea asigura coordonarea, controlul øi îndrumarea
activitæflii acestor delegafli sau însærcinafli speciali.

Funcflionarea serviciilor publice exterioare
øi agenflilor români în stræinætate

Precizând atribufliunile de ordin general, care urmæresc ocrotirea actelor øi circu-
lafliunii naflionalului, fie cæ este vorba de acte de statut civil, fie cæ este vorba de acte
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notariale sau de acte de proceduræ, fie cæ e vorba de acte patrimoniale, în genere,
toate serviciile øi în special cele diplomatice øi consulare au îndatorirea de a asigura
apærarea intereselor româneøti peste graniflæ, serviciile diplomatice øi consulare având
datoria de a servi în primul rând protecfliunea moralæ øi politicæ a românului în
stræinætate, dar øi de a sigura tehnic realizarea oricærui drept sau interes românesc în
viafla juridicæ a flærii unde funcflioneazæ legafliunea sau consulatul.

Am prevæzut în lege cum se dezvoltæ activitatea øi ræspunderile øefului de misiune,
ca øi a tuturor agenflilor români în stræinætate, dreptul de tutelæ ierarhicæ, de control,
de jurisdicfliune disciplinaræ pe care îl are øeful de misiune asupra tuturor serviciilor
øi agenflilor români, dreptul de control asupra trimiøilor speciali sau temporari, proce-
dura în puterea cæreia nici un agent al legafliunii, consulatului sau vreunui institut
sau serviciu tehnic nu poate sæ lucreze decât sub îndrumarea øi inifliativa øefului de
misiune.

Procedura de lucru øi activitatea de coordonare, prin conferinfle sæptæmânale pentru
stabilirea programelor de lucru øi instituirea carnetelor de serviciu în care se men-
flioneazæ activitatea fiecærui salariat al statului român, sunt mæsuri care urmæresc sæ
creeze metode noi, omogene øi activitæfli unitare în administraflia exterioaræ a
departamentului, aceste activitæfli, puse sub controlul Consiliului de control din centrala
ministerului, putând sæ fie øi mai coordonat organizate, øi mai sigur îndeplinite,
ministerul putând în orice moment sæ aibe astfel nu numai informarea exactæ asupra
activitæflii tuturor, dar øi posibilitatea de a îndrepta orice deficienfle s°ar constata în
activitatea serviciilor exterioare.

Am precizat în lege, printre îndatoririle pe care trebuie sæ le execute øeful de misiune
øi membrii legafliunii, nu numai subordonarea tuturor celor care, salariafli de stat,
funcflioneazæ oricât de trecætor pe teritoriul misiunii, dar øi convocarea øi colaborarea
coloniei româneøti din acea flaræ, øeful de misiune putând hotærî, prin instrucfliuni øi
circulæri, reguli normative care sunt obligatorii pentru tofli membrii legafliunii sau
personalului românesc din stræinætate, organizarea coloniei române din flara respec-
tivæ, integrarea tuturor românilor sau celor de origine româneascæ în activitæfli culturale
sau chiar de colaborare economicæ (organizarea asociafliilor amicale culturale sau
economice), pentru servirea tuturor intereselor româneøti, precum øi folosirea
studenflilor, corespondenflilor de presæ øi, în genere, a tuturor românilor în acfliunea
culturalæ.

Colaborarea dintre øeful de misiune øi membrii legafliunii, consulatelor sau oricæror
institute øi oficii exterioare este precizatæ de asemenea, o datæ cu enumerarea tuturor
ræspunderilor pe care le îndeplinesc agenflii români øi chiar simplii purtætori de
paøapoarte româneøti, aflafli în stræinætate.
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Personalul ministerului
Partea II°a a legii ce am întocmit se ocupæ de regimul legal al personalului

Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.
Am urmærit, prin stabilirea într°o parte distinctæ a reglementærii condifliunii perso-

nalului, ca øi prin normele noi de pregætire, selecfliune øi înaintare a personalului, sæ
încerc a gæsi mijloace noi pentru formarea øi ridicarea cadrelor acestui departament.

Problema cadrelor este o problemæ esenflialæ a statului român.
Nu vom putea înnoi administraflia øi suprima diletantismul sau rutina administrativæ,

nu vom putea da viaflæ legilor bune, pregæti generafliunile øi asigura continuitatea øi
progresul, færæ formarea de cadre pregætite în spirit nou, øtiinflific, pe toate planurile,
pentru cæ administraflia nu mai poate sæ fie o improvizaflie, iar rutina administrativæ,
care acoperæ de cele mai multe ori insuficienflele øi lipsa de inifliativæ, nu poate sæ
fie un mijloc modern pentru îndeplinirea funcfliunilor statului.

Formarea cadrelor. Selecflionarea personalului.
Reformarea vechii organizæri.

Crearea institutului de pregætire øi specializare
Preocuparea de cæpetenie a fost ca sæ ridic însuøi nivelul moral øi cadrul de pregætire

ale întregului personal al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, prin înseøi
condifliunile de pregætire a lui.

Pânæ acum, numai corpul diplomatic propriu°zis constituia un personal selecflionat,
cu mijloace rigide; corpul consular se întemeia pe recrutarea dupæ criterii admi-
nistrative, iar corpul economic øi cultural nu se conduceau în alegerea øi numirea
elementelor de nici un fel de criteriu selecflionator, în afaræ de condifliile generale,
asemænætoare cu ale tuturor funcflionarilor publici, deøi trecerea prin grade, ca øi
numirea, se fæcea mai uøor decât în sistemul statutului. Funcflionari cu activitate
internaflionalæ øi în domenii specializate nu se pot obfline prin asemenea mijloace
empirice sau birocratice.

În acest scop, pe lângæ noile criterii de diviziune a cadrelor personalului øi de
organizare a ierarhiei claselor, intrærii, selecfliunii øi mijloacelor de înaintarea în fiecare
corp, am prevæzut instituirea unui organ nou de pregætire, Institutul Regal Român
de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice, organ menit sæ asigure o pregætire de
specializare øi o îndrumare tehnicæ proprie unor agenfli de administraflie internaflionalæ.

Desigur, titratul cu studii de drept øi omul de culturæ universitaræ pot sæ
îndeplineascæ, dacæ îøi dubleazæ inteligenfla cu disciplina inifliativelor øi a muncii
efective, anumite funcfliuni chiar în administraflia internaflionalæ.

Dacæ însæ flinem seamæ cæ serviciile publice internaflionale au o activitate cu totul
deosebitæ de aceea a administrafliei interne;
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Dacæ flinem seamæ cæ cele mai multe dintre interesele statului depind azi de ordinea
internaflionalæ øi de realizarea tehnicæ a drepturilor statului peste graniflæ sau posi-
bilitæflilor lui de conlucrare, fie economicæ øi de afaceri, fie culturalæ øi de informafliune,
cu alte state, formarea cadrelor Ministerului Regal al Afacerilor Stræine apare nu numai
ca o necesitate tehnicæ de adaptare a administrafliei noastre la spiritul øtiinflific contem-
poran, dar ca singurul mijloc pentru ca interesele exterioare ale statului sæ poatæ fi
demn øi sænætos organizate.

Personalul Ministerului Regal al Afacerilor Stræine l°am împærflit în mai multe
categorii:

Personalul de conducere, reprezentat prin ministru øi secretarii generali;
Personalul diplomatic, cuprinzând toate cadrele care îndeplinesc funcfliunile politice

øi de reprezentare diplomaticæ, având agenfli pregætifli în acest scop øi cuprinzând
clasele: miniøtrilor plenipotenfliari, consilierilor de legafliune cl.I, consilierilor de
legafliune cl.II, secretarilor de legafliune cl.I, secretarilor de legafliune cl.II, secretarilor
de legafliune cl.III, ataøaflilor de legafliune øi ataøaflilor de legafliune stagiari;

Personalul economic, care încadreazæ serviciile economice øi îndeplineøte funcfli-
unile de legæturi economice de la stat la stat, compus din: consilieri economici de
minister, consilieri economici cl.I, consilieri economici cl.II, secretari economici cl.I,
secretari economici cl.II, secretari economici cl.III, ataøafli economici øi ataøafli
economici stagiari;

Personalul consular, care încadreazæ serviciile ce au drept misiune, nu legæturile
economice de la stat la stat, ci protecfliunea intereselor private, relafliunile de afaceri
dintre indivizi, ocrotirea lor juridicæ, proceduralæ øi administrativæ, agenfli care de
asemenea urmeazæ ierarhia: consuli generali — consilieri de minister, consuli generali
cl.I, consuli generali cl.II, consuli cl.I, consuli cl.II, consuli cl.III (viceconsuli), ataøafli
consulari øi ataøafli consulari stagiari;

În sfârøit, personalul cultural de presæ, propagandæ øi informafliune, împlinind
misiunea legæturilor de ordin spiritual dintre state øi care urmeazæ øi el ierarhia:
consilieri culturali de minister, consilieri culturali cl.I, consilieri culturali cl.II, secretari
culturali cl.I, secretari culturali cl.II, secretari culturali cl.III, ataøafli culturali øi ataøafli
culturali stagiari.

Am precizat prin noua lege funcfliunile ce îndeplinesc personalul de conducere
øi aceia care conduc organele de administraflie centralæ, apoi am reglementat structura
tuturor corpurilor: diplomatic, economic, consular øi cultural, recrutarea, selecfliunea,
înaintarea, procedura de numire în funcfliune øi de încetare a funcfliunii pentru tofli
aceøti agenfli.

Am prevæzut în lege un mijloc nou de recrutare a personalului din toate aceste
categorii, obligându°l, în afaræ de condifliunile generale de sænætate øi culturæ, la o
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pregætire profesionalæ, potrivitæ, prin Institutul Regal de Cercetæri Internaflionale, care
are douæ secfliuni: o secfliune de pregætire øi o secfliune de specializare; am precizat
în lege modul cum tofli candidaflii la oricare din funcfliunile specializate ale Ministerului
Regal al Afacerilor Stræine trebuie sæ urmeze lucrærile secfliunii de pregætire øi apoi
sæ treacæ un examen de admitere, în puterea cæruia cel primit intræ în prima treaptæ
a ierarhiei, aceea de ataøat stagiar.

Urmând secfliunea de specializare a institutului, îndeplinind un stagiu øi o activitate
administrativæ recunoscutæ de øefii administrafliei, ataøatul stagiar poate sæ devinæ
ataøat titular, intrând, fie în corpul diplomatic, fie în cel economic, consular sau cultural,
legea stabilind normele, condifliunile generale de admisibilitate în corp, condifliunile
de pregætire profesionalæ în Institutul de Cercetæri Internaflionale, precum øi regulile
øi materiile concursului de admitere, ca øi condifliunile pentru a putea înainta.

Am prevæzut în lege toate stagiile care despart clasele øi meritele øi activitatea
ce se cere pentru înaintarea în oricare dintre corpurile: diplomatic, economic, consular
sau cultural, ale personalului Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.

Am stabilit în lege posibilitatea de a delega în funcfliunile diplomatice, în special
în acelea de ministru plenipotenfliar, pe unii demnitari ai statului, pentru ca astfel,
ocupând provizoriu, cu personalitæfli øi demnitari de ræspundere din serviciul statului,
conducerea unor misiuni în stræinætate, sæ se poatæ asigura o liniøtitæ formare a cadrelor
ministerului.

Norme noi, privitoare la înaintare, în special pentru miniøtri plenipotenfliari,
urmæresc sæ creeze o øi mai perfecflionatæ formare øi selecfliune a øefilor de misiuni
în stræinætate.

Am prevæzut, de asemenea, pentru personalul economic, consular øi cultural,
posibilitatea de a trece dintr°un corp în altul, acest personal putând, fie pentru
completarea cadrelor, fie pentru ræsplata meritelor deosebite, sæ intre în cadrele
personalului diplomatic, în condifliuni øi cu probe pe care le°am precizat, spre a evita
orice fel de atingere a rigiditæflii øi condifliunilor de formare a diplomaflilor, principalii
tehnicieni ai statului în administraflia internaflionalæ.

Am reglementat personalul onorific al departamentului (consulii onorifici), cæutând
sæ dau o codificare unei institufliuni de multæ vreme practicatæ în administraflia noastræ
exterioaræ.

Funcflionarii administrativi
În sfârøit, am dat o nouæ reglementare personalului administrativ al departamentului.
În loc ca oficiile administrative sæ fie îndeplinite fie de diplomafli, fie mai ales de

consuli sau de personalul consular, am determinat precis care sunt atribufliunile tehnice
ale personalului diplomatic, economic, consular øi cultural øi am prevæzut cæ funcfliunile
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administrative, fie în administraflia centralæ, fie în administraflia exterioaræ, se pot
îndeplini prin funcflionari administrativi de carieræ.

Oficiul de registraturæ, de arhivæ, activitatea de corespondenflæ, activitatea
administrativæ în genere poate foarte bine sæ fie îndeplinitæ de funcflionarii
administrativi, recrutafli în conformitate cu Codul funcflionarilor publici.

În nici un caz, agentul diplomatic, care trebuie sæ aibæ o activitate tehnicæ, agentul
economic care vegheazæ la schimburile internaflionale, agentul consular care are o
ræspundere de ordin juridic øi de protecfliune specializatæ a intereselor private, nu pot
sæ°øi risipeascæ vremea în activitæfli de administraflie, de registraturæ øi arhivæ, færæ
ca prin aceasta nu numai sæ îngreuneze øi sæ întârzie funcflionarea serviciilor, dar sæ
lucreze în contra scopului øi specializærii lor.

De aceea, în noua lege am precizat organizarea ce o are personalul administrativ
în cadrele Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.

Pentru a evita însæ ca sæ se creeze o administraflie rutinaræ sau sæ se încarce cadrele
departamentului cu funcflionari administrativi, am prevæzut cæ în centralæ aceøtia nu
pot înainta decât în mod excepflional pânæ la gradul de director inclusiv, iar în
administraflia exterioaræ pânæ la gradul de øef de serviciu.

Am prevæzut în lege condifliunile de numire, funcflionare øi încetare a funcfliunii
personalului diplomatic, economic, consular øi cultural, procedura disciplinaræ, limita
de vârstæ, principiul retribufliunilor øi concediilor.

În ce priveøte personalul administrativ, ne°am referit în cea mai mare parte la
principiile statutului funcflionarilor publici, în afaræ de unele dispozifliuni speciale pentru
stenografi, dactilografi øi interprefli, care trebuie sæ completeze administraflia
propriu°zisæ a ministerului.

Reorganizarea Afacerilor Stræine
Legea de organizare a Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, nefiind o lege

descriptivæ de servicii publice, ci un cadru legal pentru organizarea funcfliunilor
internaflionale ale Regatului19) am socotit potrivit ca o datæ cu aceastæ lege sæ publicæm
alte legi, care dezvoltæ principiile pentru reglementarea unor funcfliuni internaflionale
sau de interes internaflional.

Înfiinflarea Institutului Regal Român 
de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice

O lege, de o însemnætate deosebitæ, este aceea privitoare la înfiinflarea øi organizarea
Institutului Regal Român de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice.

Institutul învesteøte un îndoit caracter:
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El este aøezæmânt de înalte studii internaflionale, contribuie la dezvoltarea cerce-
tærilor privind øtiinflele politice în genere, colaborarea între nafliuni øi organizare
internaflionalæ, urmærind în acelaøi timp sæ creeze o øcoalæ româneascæ de gândire øi
un sistem øtiinflific în considerarea relafliunilor economice ale României.

Institutul este organ profesional, de pregætire øi specializare a personalului diplo-
matic, economic, consular, cultural, de presæ, propagandæ øi informafliune al Regatului,
având sarcina øi ræspunderea de a pregæti øi de a specializa cadrele Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine.

În sfârøit, Institutul este organ consultativ al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine
sau al oricærei institufliuni, putând da avize øi întreprinde studii în orice domeniu privind
politica externæ øi relafliunile internaflionale ale României.

N°am urmærit sæ întemeiez numai un institut didactic, care sæ pregæteascæ pe
candidafli în cadrul învæflæmântului universitar.

Aceastæ experienflæ a fost de altfel fæcutæ øi la noi øi în alte flæri.
Ceea ce trebuie, este ca acest Institut sæ fie un aøezæmânt de culturæ practicæ øi

de pregætire profesionalæ, ci nu numai un aøezæmânt didactic universitar propriu°zis,
preocupat numai de instrucflia dogmaticæ.

De aceea, pe lângæ cæ el dezvoltæ o activitate øtiinflificæ de publicafliuni, cenacluri,
conferinfle øi lucræri de documentafliune întreprinse prin membrii sæi, institutul asiguræ
pregætirea practicæ profesionalæ øi aprofundarea relafliunilor internaflionale, væzute ca
realitæfli concrete, ci nu ca postulate dogmatice, formând specialiøti cu o culturæ generalæ
øi aprofundatæ în domeniul relafliunilor internaflionale; nu însæ prin cursuri generale
øi teoretice.

De aceea, am øi desfiinflat în acest învæflæmânt predarea cursurilor generale, urmærind
ca în locul lor sæ fie folosite cursurile ce se predau în universitate, fie la studiile de
licenflæ, fie în programul doctoratelor, fie prin simplæ îndrumare bibliograficæ.

Institutul însæ trebuie sæ aducæ o pregætire de specializare, de informaflie tehnicæ
øi de sintezæ generalæ asupra problemelor internaflionale.

De aceea, programa lui nu cuprinde decât cursuri de sintezæ øi de aprofundare,
cursuri practice øi de inifliere pragmaticæ în administraflia Ministerului Regal al
Afacerilor Stræine.

Metoda însæøi de învæflæmânt în acest institut nu este aceea obiønuitæ, a cursurilor
anuale øi a programelor analitice pe materii generale.

Învæflæmântul în institut se predæ în cicluri, iar ciclurile institutului se compun din
grupuri de chestiuni urmærind fie sinteza generalæ a unor materii, fie aprofundarea
uneia singure, pentru specializare.

Pentru a da chiar øi acestei metode øi mai multæ mobilitate, am prevæzut pentru
Consiliul de îndrumare al institutului, care este format din membri ai învæflæmântului
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øi din miniøtri plenipotenfliari, diplomafli de carieræ, posibilitatea ca în fiecare an øi
în fiecare sesiune sæ organizeze cicluri noi øi programe noi, putând astfel sæ adaptæm
continuu mijloacele de învæflæmânt la nevoile de cadre ale ministerului øi la însæøi
experienfla de pregætire fæcutæ în institut, prin acest învæflæmânt de cicluri øi programe
de sintezæ.

Institutul nu este compus numai din profesori aparflinând învæflæmântului univer-
sitar — deøi condifliunile pentru numirea profesorilor sunt dintre cele mai rigide; ci,
fiindcæ activitatea lui trebuie sæ se desfæøoare realist, flinând seamæ de nevoile øi de
funcfliunile administrative internaflionale practice øi de necesitatea formærii cadrelor
ministerului, alæturi de membrii învæflæmântului universitar care lucreazæ în corpul
didactic al institutului, am prevæzut posibilitatea miniøtrilor plenipotenfliari øi a unor
înalfli agenfli diplomatici, ca øi a membrilor Înaltei Curfli de Casaflie øi ai Consiliului
legislativ, de a conlucra la formarea acestor cadre, aducând toatæ experienfla profesio-
nalæ øi îndrumærile practice, pe care numai træirea unei cariere poate sæ le dea ca sintezæ
a profesiunii.

Institutul dispune de personal didactic øi de personal administrativ, personalul
didactic urmând aceeaøi ierarhie: a profesorilor titulari, a conferenfliarilor øi asistenflilor,
ca øi în universitate.

În loc însæ de a forma un corp profesoral rigid øi fix, am adoptat un mijloc nou
cu privire la activitatea didacticæ a institutului, prin folosirea tuturor personalitæflilor
din viafla øtiinflificæ a României, nu însæ în cadrul rigid øi costisitor al numirii într°o
funcfliune permanentæ, cu salariu øi atribufliuni permanente, ci printr°un sistem cu totul
nou, al invitærii pentru sesiuni øi cicluri, sistem practicat într°unele aøezæminte în
formarea omogenæ a doctrinei øi progresul øtiinflific.

Institutul dispune de un cadru general de profesori, înscriøi pe un tablou de cadre,
care este compus dupæ criteriile cele mai obiective de cætre Consiliul de îndrumare
al institutului øi de preøedintele institutului, care poartæ ræspunderea organizærii acestui
învæflæmânt.

În aceste cadre sunt invitafli profesorii sæ facæ lecfliuni, cursuri øi lucræri, pe baza
programelor stabilite de preøedintele øi de Consiliul de îndrumare al institutului, în
cicluri organizate pentru fiecare sesiune.

Numirea profesorilor invitafli se face numai pentru o sesiune øcolaræ sau numai
pentru un an øcolar.

Profesorii, care timp de 5 sesiuni de cursuri sau lucræri practice vor fi fost chemafli
de Consiliul de îndrumare, sæ lucreze consecutiv în secfliunea de pregætire sau în cea
de specializare, dobândesc de drept titlul de profesori definitivi ai institutului.

Profesorii sunt folosifli astfel pentru competenfla øi studiile lor de specializare, iar
metodele întrebuinflate de institut dau posibilitatea, prin continuitatea urmæritæ în
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programele pe care conducerea institutului singuræ le înfæptuieøte, ca sæ se asigure
un sistem øtiinflific, de sintezæ completæ asupra tuturor problemelor de organizare
internaflionalæ generalæ sau privind flara noastræ, færæ ca activitatea institutului sæ se
piardæ în cursuri generale sau în libertatea necontrolatæ øi neomogenæ a fiecærui
profesor de a°øi fline cursul dupæ preocuparea sau programa pe care ar alege°o.

Numai în acest mod se poate organiza un sistem øtiinflific de gândire în domeniul
relafliunilor internaflionale ale României øi aprofunda materii succesive, putând astfel
sæ se creeze o sintezæ chiar a ciclurilor specializate, prin cercetarea lor succesivæ.

Legea stabileøte apoi activitatea pe care o desfæøoaræ institutul, fie cæ este vorba
de activitate øtiinflificæ, cuprinsæ în cicluri, conferinfle, colocvii, lucræri practice sau
conferinfle publice, fie cæ este vorba de activitate documentaræ, monografii de apro-
fundare, de fiøe sau documentafliune, fie cæ este vorba de activitate editorialæ, prin
lucræri periodice øi monografii, institutul publicând un anuar, o publicafliune de
informaflie generalæ, o revistæ a regiunii øi orice monografii de specialitate, fie cæ este
vorba de acordare de subvenflii, prime øi sprijin autorilor publicafliunilor øi studiilor
în domeniul activitæflii institutului.

Activitatea didacticæ este, de asemenea, precizatæ de lege, stabilind modul cum
se completeazæ cadrele institutului, cum se stabileøte programa analiticæ a cursurilor
øi sesiunilor, cum se întocmesc lucrærile, cursurile øi conferinflele, precum øi materiile
generale ce se predau în ciclurile institutului, færæ ca indicarea lor sæ constituie  un
cadru rigid, preøedintele Consiliului de îndrumare al institutului putând modifica
aceastæ programæ, fie pe baza experienflei didactice øi øtiinflifice desfæøurate, fie la
cererea Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, flinând seamæ de nevoile de cadre
sau de rezultatele experienflei cadrelor obflinute.

Legea prevede condifliunile de examen la diplomæ øi modul cum se desfæøoaræ în
genere activitatea institutului, sub conducerea unui preøedinte, a unui Consiliu de
îndrumare format din diplomafli øi profesori, a unui secretar general care ræspunde
de activitatea administrativæ øi a unui director de studii care ræspunde de executarea
programelor.

În sfârøit, activitatea consultativæ a Institutului Regal de Cercetæri Internaflionale
øi Øtiinfle Politice, ca organ consultativ al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine,
al guvernului øi al oricærei institufliuni de stat sau particulare, se desfæøoaræ prin avize
consultative asupra tuturor problemelor ce i°au fost puse, prin întocmirea lucrærilor
asupra problemelor tehnice øi de specialitate ce i°ar fi cerute sau prin pregætirea de
monografii sau materiale documentare cerute.

Legea prevede cæ institutul are personalitate juridicæ.
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El se întrefline din subvenflii primite de la stat pentru organizarea învæflæmântului
didactic, precum øi din orice donafliuni sau taxe øi venituri întâmplætoare pe care le°ar
obfline institutul prin activitatea sa.

Noua organizare a øcolilor române øi 
institutelor culturale din stræinætate

O altæ lege se ocupæ de reglementarea unor aøezæminte de culturæ tot atât de
importante pentru funcfliunile internaflionale ale României ca øi Institutul Regal de
Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice, pentru formarea cadrelor departamentului.

Legea Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, fiind o lege de încadrare øi orga-
nizare a tuturor funcfliunilor exterioare ale statului, nu era decât potrivit ca øi serviciile
culturale, institutele øi øcolile româneøti organizate pe teritoriu stræin sæ°øi primeascæ
reglementarea prin aceastæ legiuire unitaræ øi de coordonare.

De aceea, o lege specialæ precizeazæ condifliunile de înfiinflare øi organizare a øcolilor
române øi institutelor culturale din stræinætate, stabilind scopul pe care pot sæ°l urmæ-
reascæ aceste institufliuni.

Legea stabileøte modul cum se înfiinfleazæ aceste øcoli române øi institute culturale,
precum øi funcflionarea lor, de asemenea activitatea din punct de vedere al conducerii
tehnice øi de ordin cultural sau naflional, aceste institufliuni funcflionând sub directa
supraveghere a øefului de misiune diplomaticæ din flara respectivæ.

Legea stabileøte condifliunile în care funcflioneazæ øcolile române øi institutele
culturale conduse de un director øi dispunând de personalul necesar pentru organizarea
unei activitæfli didactice øi mai ales de centre culturale unde vin øi se formeazæ elemente
româneøti trimise în stræinætate fie pentru specializare, fie pentru a pregæti øi reprezenta
miøcarea culturalæ în stræinætate.

Legea precizeazæ cine pot fi membri ai øcolilor române øi institutelor culturale
din stræinætate øi condifliunile pe care trebuie sæ le întruneascæ, precum øi îndatoririle
lor de a face, în tot timpul cât dispun de dreptul de a aparfline øcolilor øi institutelor
din stræinætate, studii øi lucræri de specializare øi perfecflionare, care constituie însæøi
scopul pentru care au fost trimiøi — bineînfleles, în afaræ de lucrærile de propagandæ
sau de legæturi culturale, øtiinflifice øi de artæ pe care tofli membrii øcolilor sau institutelor
respective sunt flinufli sæ le îndeplineascæ, în conformitate cu programul institufliunii.

Legea stabileøte cine poate fi bursier al statului în stræinætate sau aparfline pe timp
mærginit cadrelor de conducere ale acestor øcoli øi institute.

În sfârøit, legea precizeazæ condifliunile de funcflionare administrativæ øi gestionaræ
a acestor øcoli române øi institute culturale din stræinætate.

În acest mod, flinând seamæ de nevoile actuale în organizarea funcfliunilor inter-
naflionale ale Regatului, de vechea lege a Ministerului de Externe cu totul insuficientæ,
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ca øi de varietatea textelor sau lipsa lor în reglementarea funcflionærii serviciilor
diplomatice, economice, consulare sau culturale, am socotit de datoria mea sæ aduc
o lege care sæ încerce un statut unitar omogen øi nou, prin care Ministerul Regal al
Afacerilor Stræine sæ°øi poatæ vedea reorganizate serviciile sale o datæ cu codificarea
tuturor funcfliunilor internaflionale ale statului, crearea organelor proprii, fie pentru
dezvoltarea acestor relafliuni, fie pentru pregætirea cadrelor necesare administrafliei
noastre internaflionale.

De aceea, în conformitate cu decretele nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din
7 septembrie 1940,

Am onoare a væ prezenta spre semnare decretul legii generale de reglementare a
funcfliunilor internaflionale ale Regatului, cuprinzând:

1. Legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine al Regatului
României.

2. Legea pentru înfiinflarea øi organizarea Institutului Regal Român de Cercetæri
Internaflionale øi Øtiinfle Politice.

3. Legea pentru înfiinflarea øi organizarea øcolilor române øi institutelor culturale
din stræinætate, burselor de stat øi condifliei studenflilor români în stræinætate.

1944, martie 20

Vicepreøedintele Consiliului de Miniøtri
øi ministrul Afacerilor Stræine

Prof. Mihai A. Antonescu

Nr.22 041

(Monitorul Oficial, nr.85 din 10 aprilie 1944, pp.3 415–3 429)
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DECRET PENTRU ADOPTAREA LEGILOR REFERITOARE LA 
STATORNICIREA EXERCIfiIULUI FUNCfiIUNILOR INTERNAfiIONALE 

ALE STATULUI ROMÂN

ANTONESCU
Mareøal al României

øi
Conducætorul Statului

În baza dispozifliunilor decretelor°legi nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din
7 septembrie 1940,

Asupra raportului dlui vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministrul
Afacerilor Stræine cu nr.22 041 din 20 martie 1944,

Am decretat øi decretæm:
Art. unic.– Exercifliul funcfliunilor internaflionale ale Regatului Român se stator-

niceøte de urmætoarele legi:20)

1. Legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine al Regatului României.
2. Legea pentru înfiinflarea øi organizarea Institutului Regal Român de Cercetæri

Internaflionale øi Øtiinfle Politice.
3. Legea pentru înfiinflarea øi organizarea øcolilor române øi institutelor culturale

din stræinætate, burselor de stat øi condifliei studenflilor români în stræinætate.

Dat în Bucureøti, la 8 aprilie 1944

ANTONESCU
Mareøal al României

øi
Conducætorul Statului

Vicepreøedintele Consiliului de Miniøtri øi
ministrul Afacerilor Stræine

Mihai A. Antonescu

Nr.867

(Monitorul Oficial, nr.85 din 10 aprilie 1944, p.3 368)
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LEGE PENTRU ORGANIZAREA 
MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

ANTONESCU
Mareøal al României

øi
Conducætorul Statului

Asupra raportului dlui vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministrul
Afacerilor Stræine, cu nr.22 041 din 20 martie 1944,

În baza dispozifliunilor decretelor°legi nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din
7 septembrie 1940

Am decretat øi decretæm:

LEGEA nr. 215
pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine al Regatului României

PARTEA I
Organele Ministerului Regal al Afacerilor Stræine

CAPITOLUL I
Dispozifliuni generale

Art.1.– Ministerul Regal al Afacerilor Stræine este serviciul public, învestit cu
dreptul de a organiza reprezentarea României în raporturile cu celelalte state øi
institufliuni internaflionale;

De a veghea øi asigura apærarea intereselor øi drepturilor internaflionale ale românilor
øi ale Regatului;

De a asigura participarea Regatului României la organizarea internaflionalæ øi
reprezentarea în institufliile internaflionale;

De a conduce øi asigura interesele economice internaflionale ale României øi
participarea  României la economia internaflionalæ;

De a organiza cooperarea României la viafla spiritualæ a comunitæflii popoarelor,
asigurând nafliunii române funcfliunile sale naflionale, regionale øi europene.

Art.2.– Ministerul Regal al Afacerilor Stræine îøi îndeplineøte funcfliunile sale în
organizarea de stat øi în organizarea internaflionalæ prin:
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A. Organe de conducere

Ministrul Afacerilor Stræine exercitæ direcfliunea superioaræ asupra întregii activitæfli
a departamentului;

Reprezintæ guvernul în relafliunile internaflionale de orice naturæ øi conduce politica
externæ a guvernului.

Secretarii generali ai departamentului ajutæ pe ministru în îndeplinirea funcfliunilor
sale, cu competenflæ proprie sau delegatæ, în conformitate cu dispozifliunile acestei legi.

B. Organe de administrare centralæ

Toate serviciile publice funcflionând la sediul ministerului sau pe teritoriul României
în genere constituie administraflia centralæ a departamentului.

Administraflia centralæ aduce la îndeplinire mæsurile hotærâte de organele de
conducere øi asiguræ îndeplinirea atribufliunilor ministerului pe cæi administrative.

C. Organe consulatative

Pe lângæ organele de conducere øi ale administrafliei centrale funcflioneazæ ca organe
consultative:

a) Consiliul diplomatic;
b) Consiliul de coordonare, control øi recomandare.
Consiliul diplomatic este organul de cercetare øi documentare al Ministerului Regal

al Afacerilor Stræine øi al guvernului asupra chestiunilor tehnice de ordin politic, juridic,
economic øi cultural, privind viafla internaflionalæ a României.

Consiliul de coordonare, control øi recomandare este organul prin care se realizeazæ
coordonarea serviciilor exterioare ale departamentului øi se controleazæ activitatea
personalului exterior, asigurându°se în acelaøi timp informarea directæ a ministrului
øi organelor de conducere.

D. Organe de administrare exterioaræ

Serviciile publice funcflionând pe teritoriul altor state sau având caracter
internaflional constituie administraflia exterioaræ a departamentului.

Aceste servicii publice cu caracter politic, economic, consular, cultural sau tehnic,
funcflioneazæ pe baza legii de faflæ øi conform convenfliilor øi cutumelor internaflionale.

CAPITOLUL II
Organele de conducere
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SECfiIUNEA I
Ministrul Afacerilor Stræine

Art.3.– Ministrul Afacerilor Stræine reprezintæ guvernul Regatului în relafliunile
internaflionale de orice naturæ øi exercitæ direcfliunea superioaræ asupra întregii activitæfli
a departamentului.

Pregætirea, negocierea, elaborarea øi punerea în vigoare a tratatelor øi convenfliilor
de orice naturæ cu statele stræine aparflin exclusiv ministrului Afacerilor Stræine.

Orice act public, administrativ sau economic, cu caracter internaflional øi privind
interesele internaflionale ale Regatului, este de atributul exclusiv al ministrului
Afacerilor Stræine.

Orice colaborare cu statele stræine øi reprezentanflii lor, precum øi toate negoci-
erile internaflionale, oricare le°ar fi natura, sunt de atributul ministrului Afacerilor Stræine.

Art.4.– Pentru îndeplinirea atribufliunilor prevæzute de art.3, ministrul Afacerilor
Stræine va putea asocia organelor Ministerului Regal al Afacerilor Stræine
reprezentanfli sau delegafli tehnici ai altor departamente, a cæror activitate este legatæ
de materia sau scopurile unor asemenea negocieri sau obligafliuni internaflionale.

Orice acorduri sau angajamente unilaterale consimflite prin altæ proceduræ decât
cea prevæzutæ de prezenta lege øi prin alte organe decât acelea ale Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine sau indicate de ministrul Afacerilor Stræine, în limitele
competenflei prevæzutæ în legea de faflæ, nu sunt opozabile Regatului.

Art.5.– Interpretarea tratatelor, convenfliilor internaflionale sau actelor internaflionale
unilaterale se face numai de cætre ministrul Afacerilor Stræine ca reprezentant al
guvernului øi suveranitæflii româneøti.

Ori de câte ori aplicarea unui tratat sau unei convenflii reclamæ o precizare
interpretatoare, aceasta se va face de cætre Ministerul Regal al Afacerilor Stræine,
printr°un protocol de interpretare, dupæ cum urmeazæ:

Interpretarea tratatelor politice se va face prin jurnal al Consiliului de Miniøtri,
dupæ propunerea ministrului Afacerilor Stræine.

Protocolul privitor la interpretarea oricæror alte tratate øi convenfliuni va fi încheiat
øi va purta semnætura ministrului Afacerilor Stræine.

Interpretarea tratatelor øi convenfliilor internaflionale sau a actelor internaflionale
unilaterale are caracter obligator în fafla tuturor organelor øi serviciilor publice ale
Regatului øi chiar a organelor jurisdicflionale, afaræ de cazurile unde legea ar dispune
altfel sau când, fiind vorba de procese purtând asupra unor drepturi subiective indivi-
duale, ministerul ar refuza interpretarea, læsând°o în competenfla exclusivæ a puterii
judecætoreøti.
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Interpretarea convenfliunilor al cæror obiect este exclusiv de drept privat ræmâne
în competenfla puterii judecætoreøti.

Art.6.– Ministrul Afacerilor Stræine este cancelar al Ordinelor, în care calitate
lucreazæ cu M.S. Regele, Mare Maestru al Ordinelor, având atribufliunea de
administrare a tuturor ordinelor Regatului, cu excepfliunea prevæzutæ la art.59, al.2,
putând face suveranului propuneri de decorare øi contrasemnând decretele de decorare,
în conformitate cu dispozifliunile acestei legi.

Art.7.– Actele øi obligafliunile internaflionale ale statului, de orice  naturæ ar fi ele,
trebuie sæ fie luate de ministrul Afacerilor Stræine sau cu avizul sæu conform, el având
semnætura tuturor actelor, scrisorilor øi documentelor internaflionale.

Legile care privesc drepturi sau interese internaflionale ale României, drepturi sau
interese directe ale statelor stræine sau poartæ asupra condifliunii stræinilor în România
øi a românilor în stræinætate trebuie sæ fie contrasemnate de ministrul Afacerilor Stræine.

Nici un act de putere publicæ, chiar având caracter de act de guvernæmânt øi nici
o mæsuræ privativæ de libertate sau constituind o atingere patrimonialæ care nu se
întemeiazæ pe o hotærâre judecætoreascæ, nu pot fi luate în contra supuøilor stræini în
România, decât cu avizul prealabil al ministrului Afacerilor Stræine. Se excepteazæ
cazurile de flagrant delict sau atingerile grave aduse ordinii publice româneøti øi actele
de comandament militar, care vor fi aduse la cunoøtinfla ministrului Afacerilor Stræine.
Funcflionarul public care va sævârøi un act potrivnic acestor mæsuri va fi trimis în
judecatæ, conform Codului penal, pentru abuz de putere.

Art.8.– Actele øi documentele privind relafliunile internaflionale ale României sunt
proprietatea statului øi originalele lor se depun în mod obligatoriu în arhiva Ministerului
Regal al Afacerilor Stræine.

Ministerele øi serviciile publice de stat, judefl øi comunæ sunt obligate sæ comunice
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine toate actele sau documentele care cuprind
obligafliuni sau drepturi ale statului român faflæ de alte puteri stræine sau instituflii
internaflionale.

Art.9.– Miniøtrii Afacerilor Stræine øi øefii de misiune vor putea întocmi protocoale
de predare a arhivelor øi actelor însemnate, la încetarea misiunii lor, putând refline
copii de pe actele privind acfliuni diplomatice a cæror ræspundere au purtat°o.

SECfiIUNEA II
Secretarii generali ai ministerului

Art.10.– Ministrul Afacerilor Stræine este ajutat în îndeplinirea atribufliilor sale
de 2 secretari generali.

Secretarii generali vegheazæ la executarea directivelor, dispozifliunile de ordin
general, deciziilor øi ordinelor ministrului, øi sunt capii administrativi ai ministerului.
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Secretarii generali pot primi de la ministru, în afaræ de atribufliunile lor de conducere
administrativæ, delegarea unor atribufliuni speciale, precum øi mandatul de semnare
pentru actele pe care le îndeplinesc în numele ministrului.

Art.11.– Unul din secretarii generali are sub conducerea sa Direcflia politicæ, Direcflia
economicæ øi Direcflia relafliilor culturale, de presæ øi informafliuni, iar celælalt are sub
conducerea sa Direcfliunea consularæ øi juridicæ, Direcfliunea protocolului statului,
Direcfliunea personalului øi Direcfliunea contabilitæflii.

Art.12.– Secretarii generali au îndatorirea sæ convoace conferinfle de coordonare
ale tuturor directorilor øi øefilor de servicii øi anume:

Secretarul general politic convoacæ cel puflin o datæ pe lunæ conferinfla de
coordonare, program øi informaflie a directorilor øi øefilor de servicii din Direcfliunea
cabinetului, Direcfliunea politicæ, Direcfliunea economicæ øi Direcfliunea culturalæ,
pentru stabilirea programului lunar de activitate øi de coordonare a direcfliunilor.

Secretarul general administrativ convoacæ cel puflin o datæ pe lunæ o conferinflæ
administrativæ a tuturor directorilor din departament øi a secretarilor consiliilor
consultative, pentru a fixa programele activitæflii de ordin administrativ a departa-
mentului øi a constata funcflionarea serviciilor øi meritele arætate în îndeplinirea
îndatoririlor de cætre personalul departamentului.

De douæ ori pe an, în ianuarie øi iulie, secretarul general administrativ convoacæ
pe tofli directorii ministerului, împreunæ cu membrii Consiliului de coordonare, pentru
a stabili statutul tuturor funcflionarilor din administraflia centralæ øi exterioaræ a
departamentului, în vederea propunerilor de înaintæri la vechime sau la excepflional.

CAPITOLUL III
Organele de administrare centrale

SECfiIUNEA I
Dispozifliuni generale

Art.13.– Organele administrafliei centrale sunt constituite din direcfliunile øi sub-
diviziunile lor administrative, funcflionând la sediul departamentului, în conformitate
cu legea de faflæ.

SECfiIUNEA II
Direcfliunea cabinetului, cifrului øi curierilor

Art.14.– Direcfliunea cabinetului, cifrului øi curierilor funcflioneazæ ca direcfliune
specialæ pe lângæ Cabinetul ministrului, având urmætoarele servicii:
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A. Serviciul de cabinet, legæturæ øi informaflii

Serviciul de cabinet are în atribufliunile sale informaflia internaflionalæ, întocmirea
buletinelor informative, a sintezelor documentare øi revista presei internaflionale;

Corespondenfla confidenflialæ a ministrului øi conservarea actelor confidenfliale ale
cabinetului;

Dosarele øi buletinele zilnice;
Întocmirea øi executarea programului de audienfle al ministrului, în acord cu Direcflia

protocolului;
Transmiterea ordinelor, normelor, deciziunilor øi dispozifliunilor ministrului, a

notelor diplomatice øi corespondenfla redactatæ de ministrul Afacerilor Stræine;
Înregistrarea øi conservarea notelor øi actelor primite direct de ministrul Afacerilor

Stræine de la øefii de misiuni;
Transmiterea notelor, rezolufliilor øi mæsurilor directe ale ministrului Afacerilor

Stræine, asupra cererilor øefilor de misiuni acreditafli în România, sau adresate direct
legafliunilor;

Pæstrarea legæturilor øi corespondenflei ministrului Afacerilor Stræine cu celelalte
departamente.

B. Serviciul cifrului

Serviciul cifrului are în atribufliunile sale elaborarea, folosirea øi paza cifrului
ministerului;

Cifrarea, descifrarea øi conservarea textelor confidenfliale cifrate øi descifrate.

C. Serviciul curierilor diplomatici

Serviciul curierilor diplomatici are, în atribufliunile sale, organizarea øi controlul
activitæflii agenflilor de legæturæ dintre organele de conducere øi administraflia centralæ,
de o parte øi organele exterioare ale departamentului, de cealaltæ;

Întocmirea la începutul fiecærui an a listei curierilor diplomatici admiøi a intra în
cursæ;

Întocmirea la începutul fiecærei luni a listei curierilor propuøi a funcfliona øi
destinafliei lor.

Listele se probæ de ministru personal.

D. Serviciul stenografilor, cancelariei øi bibliotecii

Serviciul stenografilor, cancelariei øi bibliotecii este îndeplinit de personal
administrativ, aparflinând Ministerului Regal al Afacerilor Stræine øi numit la cabinetul
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ministrului, având sarcina de a înregistra convorbirile, a stenografia lucrærile
confidenfliale, actele øi documentele care ræmân la cancelaria ministrului, precum øi
de a organiza biblioteca lucrærilor speciale, pentru informarea ministrului.

Art.15.– Direcfliunea cabinetului, cifrului øi curierilor este condusæ de un ministru
plenipotenfliar sau provizoriu, prin delegaflie, de un consilier de legafliune.

Fiecare din servicii este condus de un consilier sau secretar de legafliune, afaræ
de Serviciul stenografilor, care va fi condus de un director°stenograf.

SECfiIUNEA III
Direcfliunea politicæ

Art.16.– Direcfliunea politicæ are în atribufliunile sale întreaga activitate a
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine privitoare la relafliunile politice ale României
cu flærile stræine øi cu institufliunile juridice internaflionale;

Studii øi informafliuni asupra politicii generale øi relafliunilor Regatului cu diferite
flæri;

Legætura permanentæ cu secfliunile øi activitatea politicæ a tuturor legafliunilor øi
serviciilor exterioare ale României;

Centralizarea rapoartelor øi repartizarea lor în dosare pe flæri øi materii;
Studiul elementelor politice ale colaborærii internaflionale øi ale conflictelor dintre

state;
Pregætirea materialului øi a reprezentærii intereselor øi drepturile politice româ-

neøti în conferinfle;
Elaborarea proiectelor de acte, convenfliuni øi acorduri sau declarafliuni cu caracter

politic;
Pæstrarea actelor, documentelor øi arhivelor cu caracter politic øi întocmirea

dosarelor, pe materii, cuprinzând actele politice øi diplomatice, cu caracter general
øi interesând în mod special România;

Chestiunile privitoare la fruntarii øi la drepturile politice ale românilor de peste
hotare;

Chestiunile referitoare la minoritæflile etnice în România sau la românii din
stræinætate;

Chestiunile privitoare la regimul internaflional al transporturilor, cu privire specialæ
la Dunære, Marea Neagræ, transporturile pe cale feratæ øi transporturile aeriene, în
colaborare cu Direcfliunea economicæ a departamentului.

Direcfliunea politicæ centralizeazæ toate rapoartele øefilor de misiuni sau ale agenflilor
români în stræinætate øi întocmeøte sinteze lunare asupra informafliunilor øi rapoarte-
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lor politice cele mai importante, care se înainteazæ cabinetului ministrului, pentru a
fi inserate în buletinul lunar al informafliunilor ministerului.

Art.17.– Serviciul documentærii are îndatorirea de a clasa, organiza pe materii øi
compune dosarele politice ale Ministerului Regal al Afacerilor Stræine øi fiøele de
tratate, angajamente øi declarafliuni sau convorbiri de principalæ însemnætate politicæ,
flinându°le la zi øi completându°le cu documentafliunea, informafliunea øi corespondenfla
primitæ de la organele de stat, din flaræ sau stræinætate sau din alte izvoare internaflionale.

Serviciul dosarelor politice, al fiøelor øi arhivei are îndatorirea de a clasa, organiza
pe materii øi compune dosarele politice ale Ministerului Regal al Afacerilor Stræine,
flinându°le la zi cu toate elementele de informafliune, corespondenflæ øi documentare
primite de la organele de stat din flaræ sau stræinætate sau din alte izvoare internaflionale.

Art.18.– Directorul politic întruneøte o datæ pe lunæ o conferinflæ a întregului
personal al direcfliunii, pentru a urmæri executarea tuturor mæsurilor de ordin general
luate de ministru, precum øi a programelor lunare ale activitæflii ce revine acestei
direcfliuni.

El întocmeøte orice lucrare cerutæ de ministru sau de secretarii generali, precum
øi lucrærile ce intræ în competenfla sa øi care sunt cerute de oricare organ al ministerului
sau de oricare legafliune din stræinætate.

Art.19.– Directorul politic are în atribufliunile sale øi colaborarea la recrutarea,
selecflionarea øi avansarea personalului diplomatic al departamentului, împreunæ cu
Direcfliunea personalului.

El exercitæ un drept de îndrumare øi control asupra activitæflii agenflilor diplomatici
ai departamentului.

Art.20.– Directorul politic se numeøte prin decizie ministerialæ dintre miniøtrii
plenipotenfliari.

El este ajutat în atribufliunile sale de un subdirector, numit dintre miniøtrii pleni-
potenfliari sau, provizoriu, prin delegafliune, dintre consilierii de legafliune clasa I.

SECfiIUNEA IV
Direcfliunea economicæ

Art.21.– Direcfliunea economicæ a Ministerului Regal al Afacerilor Stræine are în
atribufliunile sale activitatea ministerului privitoare la relafliunile economice ale
României;

Legætura cu serviciile exterioare ale ministerului: secfliunile economice ale legafliilor,
agenfliile economice sau comerciale, institufliunile internaflionale cu caracter
economic;
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Centralizarea rapoartelor lunare sau speciale întocmite de serviciile economice
exterioare;

Culegerea informafliunilor de ordin general asupra pieflelor stræine, situafliei
schimburilor øi plæflilor internaflionale øi, în genere asupra situafliei comerciale,
economice øi financiare a flærilor stræine, întocmind fiøe pe flæri øi arhive documentare
pentru toate flærile cu care România întrefline raporturi economice, comerciale,
financiare øi de comunicaflii sau alte asemenea;

Pregætirea øi studierea materialului privitor la negocierea, întocmirea øi executarea
tratatelor, convenfliilor øi acordurilor de naturæ economicæ, comercialæ, financiaræ,
monetaræ, de comunicaflii, corespondenflæ, proprietate industrialæ, mærci de fabricæ
øi alte asemenea;

Pregætirea tuturor conferinflelor internaflionale cu caracter economic, financiar,
colaborarea documentaræ la organizarea conferinflelor sau lucrærilor, privind econo-
mia în genere, comunicafliile internaflionale, transporturile aeriene, regimul fluviilor
øi al mærilor sau cæilor ferate, din punct de vedere economic;

Vegheazæ la aplicarea tuturor convenfliilor øi acordurilor cu caracter economic,
comunicând Ministerului Economiei Naflionale øi departamentelor interesate mæsu-
rile de ordin general sau special ce urmeazæ a fi luate în vederea bunei executæri;

Referæ ministrului Afacerilor Stræine asupra oricæror situafliuni de naturæ sæ atingæ
interesele economice ale României, precum øi mæsurile pentru evitarea oricærei
situafliuni de naturæ sæ prejudicieze interesele economiei naflionale sau sæ împiedice
executarea convenfliilor, acordurilor, schimburilor øi plæflilor internaflionale în favoarea
României;

Propune ministrului toate negocierile ce urmeazæ a fi fæcute cu flærile stræine, oricare
ar fi natura lor, precum øi compunerea delegafliilor sau desemnarea persoanelor însær-
cinate a reprezenta statul român;

Centralizeazæ toate rapoartele cu caracter economic ale øefilor de misiuni sau ale
agenflilor români în stræinætate øi întocmeøte sinteze lunare asupra informafliunilor øi
rapoartelor economice cele mai importante, care se înainteazæ cabinetului ministrului,
pentru a fi inserate în buletinul lunar al informafliunilor ministerului.

Art.22.– Nici o negociere, angajare sau deciziune cu caracter economic øi financiar
purtând asupra intereselor economice øi financiare internaflionale ale României nu
poate fi fæcutæ decât în condifliunile prevæzute de aceastæ lege.

Direcfliunea economicæ este organul de legæturæ al Ministerului Regal al Afacerilor
Stræine cu departamentele economice, precum øi cu orice autoritate de stat sau
institufliune particularæ, cu privire la activitatea economicæ internaflionalæ a statului
øi cu reprezentarea intereselor economiei naflionale peste graniflæ.

Art.23.– Pentru a asigura atât executarea acordurilor, cât øi unitatea politicii
economice internaflionale a României, Ministerul Regal al Afacerilor Stræine convoacæ
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o datæ pe lunæ conferinfle prezidate de ministrul Afacerilor Stræine sau, în lipsa sa,
de ministrul Economiei Naflionale, care examineazæ cu departamentele economice,
financiare øi de transporturi, problemele economice de interes internaflional ce urmeazæ
a fi soluflionate în cursul lunii urmætoare.

Ministerul Regal al Afacerilor Stræine întruneøte în conferinflæ cel puflin o datæ pe
lunæ pe reprezentanflii Ministerului Economiei Naflionale, respectiv ai Subsecretariatului
Industriei øi Comerflului, ai Ministerului Agriculturii øi Domeniilor, ai Ministerului
Finanflelor, ai Ministerului Înzestrærii Armatei øi al Producfliei de Ræzboi øi ai
Ministerului Lucrærilor Publice øi al Comunicafliilor sau oricærui departament interesat,
pentru a coordona mæsurile în legæturæ cu executarea acordurilor øi convenfliilor
internaflionale cu caracter economic, financiar, de comunicaflii sau alte asemenea.

Pot fi invitafli sæ participe la aceste conferinfle: preøedintele Uniunii Camerelor
de Industrie øi Comerfl, preøedintele Uniunii Generale a Industriaøilor din România,
preøedintele Camerei de Comerfl din Bucureøti, preøedinflii Sindicatelor Agricole øi
Viticole.

Art.24.– Directorul economic înainteazæ, o datæ pe lunæ, ministrului Afacerilor
Stræine rapoarte, constatând modul cum departamentele executæ mæsurile care
intereseazæ coordonarea øi activitatea economicæ internaflionalæ a României, precum
øi abaterile eventuale sau mæsurile de îndreptare ce propune.

Art.25.– Direcfliunea economicæ întocmeøte øi publicæ de douæ ori pe an, la 1 oc-
tombrie øi 1 aprilie, liste ale comercianflilor exportatori øi importatori, firme indivi-
duale sau sociale, precum øi ale producætorilor sau ale industriaøilor care pot fi admiøi
în schimburile internaflionale øi cærora ministrul Economiei Naflionale le poate acorda
autorizaflie de import øi export.

Ministerul Economiei Naflionale este obligat sæ trimitæ Ministerului Regal al
Afacerilor Stræine, pânæ la 1 septembrie øi pânæ la 1 martie al fiecærui an, lista exporta-
torilor øi importatorilor, firme individuale øi sociale, care au cerut sæ fie înscriøi sau
autorizafli sæ sævârøeascæ operafliuni de comerfl internaflional, specificând pentru fiecare
în parte, în afaræ de statutul personal øi de naflionalitate, capitalul social, patrimoniul
øi garanfliile de care dispun, precum øi activitatea comercialæ sau industrialæ ce au
mai desfæøurat øi reputaflia ce au.

Tablouri de exportatori øi importatori se vor întocmi pe grupuri specializate dupæ
natura comerflului.

Neînscrierea în listele Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, chiar propusæ de
Ministerul Economiei Naflionale, nu dæ dreptul la nici o acfliune în justiflie, ci numai
la o contestaflie administrativæ, care se va cerceta de comisiunea prevæzutæ la art.23,
alin.2.
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Ministerul Economiei Naflionale nu poate sæ acorde nici o autorizaflie de export
sau import firmelor individuale sau societæflilor care n°ar figura în tabelul publicat
de Ministerul Regal al Afacerilor Stræine.

Dacæ, dupæ ce a fost admisæ la export, Ministerul Regal al Afacerilor Stræine
constatæ cæ o firmæ prin activitatea sa lezeazæ interesele statului sau ale economiei
naflionale sau atinge reputaflia comerflului românesc, ori împiedicæ executarea
acordurilor øi convenfliunilor economice, operafliunile acestor firme pot fi interzise
færæ nici o altæ formalitate, decât aceea a unei adrese, prin care Ministerul Economiei
Naflionale este încunoøtinflat cæ nu poate acorda autorizaflii de export sau import acestei
firme excluse.

Excluderea trebuie sæ fie motivatæ.
Art.26.– Serviciul de documentare øi evidenflæ are urmætoarele birouri:
a) Biroul schimburilor øi plæflilor pe flæri;
b) Biroul agricol øi industrial;
c) Biroul comercial øi transporturi;
d) Biroul financiar;
e) Biroul contractelor de stat;
f) Biroul executærii contingentelor øi plæflilor internaflionale.
Fiecare birou va fline evidenfla fiøelor, actelor øi angajamentelor, a firmelor øi

relafliunilor efectuate, putând obliga firmele admise la import øi export sæ comunice
toate operafliunile lor de schimb øi monetare, sub sacfliunea pierderii autorizafliunilor.

Serviciul va colabora cu Institutul Central de Statisticæ pentru flinerea la curent a
fiøelor statistice, cu toate elementele documentare øi înregistrærile prevæzute la puncte
a–f.

Art.27.– Serviciul acordurilor pregæteøte lucrærile informative, materialul docu-
mentar øi elementele negocierilor economice, comerciale øi financiare cu flærile stræine;

Dæ instrucfliuni de aplicare a acordurilor departamentelor interesate øi serviciilor
economice exterioare;

Supravegheazæ øi îndrumeazæ activitatea secfliunilor øi serviciilor economice din
legafliile din stræinætate sau a oficiilor speciale din stræinætate, precum øi serviciile
consulare din stræinætate, pentru înlesnirea contractelor øi afacerilor prevæzute pe baza
acordurilor øi convenfliilor economice;

Supravegheazæ øi îndrumeazæ aplicarea acordurilor øi convenfliilor economice cu
flærile stræine, avizând departamentele asupra mæsurilor ce urmeazæ a fi luate pentru
o bunæ aplicare, recomandând mæsuri ori de câte ori executarea acordurilor nu ar fi
favorabilæ pentru România, cerând revizuirea øi propunând modificæri ale acordurilor,
pe baza experienflei constatate în schimburile øi plæflile internaflionale.

Art.28.– Serviciul reglementærii schimburilor øi al coordonærii în executarea
acordurilor internaflionale are urmætoarele atribufliuni:
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Fixeazæ, de acord cu Ministerul Economiei Naflionale, regimul de import øi export,
de plæfli, clearing monetar øi orice alte mæsuri economice øi financiare, pregætind legile,
regulamentele øi deciziunile necesare pentru reglementarea comerflului exterior;

Întocmeøte listele exportatorilor øi ale importatorilor;
Îngrijeøte de repartizarea contingentelor de export øi import, de acord cu Ministerul

Economiei Naflionale, fixând contingentele de mærfuri øi devize øi supraveghind plæflile,
precum øi executarea comenzilor statului, civile sau militare, date în stræinætate.

Art.29.– Ministerul Economiei Naflionale este obligat sæ trimitæ trimestrial Ministe-
rului Regal al Afacerilor Stræine tabloul disponibilitæflilor øi posibilitæflilor de schimb,
cu propuneri øi observafliuni de import øi export, precum øi cu constatærile sale asupra
rezultatelor anterioare ale acordurilor plæflilor øi schimburilor internaflionale.

Art.30.– Directorul economic întruneøte o datæ pe lunæ o conferinflæ a întregului
personal al direcfliunii, pentru a urmæri executarea tuturor mæsurilor de ordin general
luate de ministru, precum øi a programelor lunare de activitatea ce revine acestei
direcfliuni.

El întocmeøte orice lucræri cerute de ministru sau de secretarii generali, precum
øi lucrærile ce intræ în competenfla sa øi care sunt cerute de oricare organ al ministerului
sau de oricare legafliune românæ din stræinætate.

Art.31.– Directorul economic are în atribufliunile sale øi colaborarea la recrutarea,
selecflionarea øi avansarea personalului economic al departamentului, împreunæ cu
Direcflia personalului.

Directorul economic al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine exercitæ un drept
de îndrumare øi control asupra activitæflii agenflilor economici ai ministerului.

Art.32.– Directorul economic se numeøte prin decizie ministerialæ dintre miniøtrii
plenipotenfliari sau consilierii economici de minister.

El este ajutat în exercitarea atribufliunilor sale de un subdirector numit prin decizie
ministerialæ dintre miniøtrii plenipotenfliari sau consilierii economici de minister øi
de trei consilieri economici de minister, având rangul øi salariul de miniøtri plenipoten-
fliari clasa II°a, care, pe lângæ atribufliunile lor în organizarea øi conducerea serviciilor
direcfliei, prezideazæ delegafliunile române în tratativele economice cu flærile stræine, fie
în vederea încheierii convenfliilor øi acordurilor economice, fie pentru executarea lor.

SECfiIUNEA V
Direcfliunea consularæ øi judiciaræ

Art.33.– Direcfliunea consularæ øi judiciaræ are în atribufliunile sale activitatea
ministerului øi a serviciilor lui exterioare, privitoare la condifliunea românilor în
stræinætate øi a stræinilor în România, precum øi la apærarea intereselor individuale
sau sociale private, civile, comerciale sau industriale;
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Pregætirea, negocierea øi aplicarea tratatelor consulare, de migrafliuni, stabilire sau
orice acorduri privind ocrotirea drepturilor øi intereselor private;

Sprijinirea activitæflii comerciale, industriale cum øi, în general, ocrotirea intere-
selor private ale românilor aflafli în stræinætate, prin secfliunile consulare de pe lângæ
legafliuni sau serviciile consulare autonome, de carieræ sau onorifice;

Întreflinerea legæturilor permanente cu secfliile consulare ale legafliunilor din stræ-
inætate øi serviciile consulare în genere;

Întocmirea normelor øi directivelor conform cærora serviciile consulare din stræ-
inætate ocrotesc interesele private româneøti øi înlesnesc executarea acordurilor eco-
nomice øi comerciale, prin sprijinirea contractelor private øi a relafliunilor de afaceri
între români øi supuøii flærii respective;

Pregætirea congreselor, conferinflelor sau lucrærilor internaflionale privind ocrotirea
intereselor private;

Chestiuni privitoare la migrafliuni, la intrarea, øederea øi ieøirea stræinilor din flaræ
sau a românilor în stræinætate;

Aplicarea legii paøapoartelor, expulzæri, extrædæri, pierderea øi dobândirea naflio-
nalitæflii, reclamafliuni de naturæ administrativæ ale stræinilor în România sau ale
românilor în stræinætate, precum øi, în general, toate chestiunile privitoare la circulaflie,
protecflie personalæ sau a intereselor private, ocrotirea bunurilor, intereselor, contrac-
telor øi drepturilor de orice naturæ, precum øi orice materie juridicæ, interesând pe
români în stræinætate;

Primeøte în fiecare lunæ rapoarte ale agenflilor consulari, purtând asupra numæ-
rului, situafliunii øi, în genere, asupra drepturilor øi intereselor românilor aflætori în
teritoriul competenflei lor, precum øi asupra situafliunii, intereselor economice, comer-
ciale øi financiare de ordin privat;

Chestiunile în legæturæ cu protecflia individualæ, cu regimul ræniflilor în ræzboi,
neutralizarea spitalelor øi ambulanflelor militare, aplicarea convenfliilor sanitare,
fito°sanitare, veterinare, de patogenie;

Pregætirea øi aplicarea convenfliilor privitoare la starea civilæ, la proprietate, acte
notariale, legalizæri, interpretarea øi aplicarea regulamentelor consulare, fixarea tarifului
consular, precum øi orice lucræri juridice øi de contencios în legæturæ cu activitatea
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine sau cu rezolvarea chestiunilor de drept
internaflional public øi privat øi de drept internaflional maritim, care n°au fost rezervate
altor direcfliuni.

Actele de proceduræ internaflionalæ, notificæri, comisii rogatorii, intervenfliuni pentru
hotærâri judecætoreøti civile øi comerciale, precum øi orice mæsuri de ordin procedural,
civil sau comercial, ca øi executarea hotærârilor române în stræinætate øi a celor stræine
în România intræ de asemenea în competenfla sa.

294



Art.34.– Directorul consular are în atribufliunile sale øi colaborarea la recrutarea,
selecflionarea øi avansarea personalului consular al departamentului, împreunæ cu
Direcfliunea personalului.

Directorul consular al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine exercitæ un drept
de îndrumare øi control asupra activitæflii agenflilor consulari ai departamentului.

Art.35.– Pe lângæ Direcfliunea consularæ øi judiciaræ funcflioneazæ Serviciul con-
tencios, compus din 3–5 avocafli publici, aparflinând cadrelor avocaflilor publici ai
Ministerului Justifliei.

Serviciul are sarcina de a îndeplini toate actele øi mæsurile de ordin judecætoresc,
de a apæra interesele ministerului øi de a da avize în chestiunile de naturæ juridicæ
ce i°ar fi supuse.

Art.36.– Pe lângæ Direcfliunea consularæ øi judiciaræ funcflioneazæ Serviciul inter-
preflilor, care are atribufliunea de a traduce, din limbi stræine în româneøte øi din limba
românæ în alte limbi, orice act particular, oficial, document, corespondenflæ sau de
orice altæ naturæ øi de a certifica conformitatea acestor traduceri.

Art.37.– Directorul consular se numeøte prin decizie ministerialæ dintre miniøtrii
plenipotenfliari sau din consulii generali — consilieri de minister.

El este ajutat în îndeplinirea atribufliunilor sale de un subdirector numit prin decizie
ministerialæ dintre consulii generali — consilieri de minister sau dintre consulii
generali.

SECfiIUNEA VI
Direcfliunea culturalæ, de presæ, propagandæ øi informaflie

Art.38.– Direcfliunea culturalæ, de presæ, propagandæ øi informaflie are în atribufliunile
sale:

Activitatea Ministerului Regal al Afacerilor Stræine privitoare la relafliunile cultu-
rale, de presæ, propagandæ øi informaflie cu flærile stræine øi cu institufliunile culturale
internaflionale;

Informafliuni øi studii asupra politicii culturale generale øi relafliunilor culturale
cu flærile stræine;

Legætura permanentæ cu secfliunile øi activitatea culturalæ a tuturor legafliunilor øi
serviciilor exterioare ale României sau institutelor, oficiilor øi aøezæmintelor culturale
de orice naturæ funcflionând în stræinætate, figurând în bugetul statului sau primind
subvenflii din partea statului;

Centralizarea rapoartelor secfliunilor culturale øi agenflilor culturali funcflionând
în stræinætate, repartizarea lor pe flæri øi materii;
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Studiul relafliunilor culturale, al colaborærii internaflionale øi executarea politicii
externe culturale a statului român;

Pregætirea materialului øi reprezentarea intereselor spirituale româneøti în confe-
rinflele internaflionale;

Elaborarea proiectelor de acte, convenflii øi acorduri sau declarafliuni cu caracter
cultural;

Chestiunile privitoare la culturæ, presæ øi propagandæ internaflionalæ øi afirmarea
culturalæ a românilor peste hotare;

Supravegherea acfliunii culturale, de presæ øi propagandæ stræinæ în România øi
românæ în stræinætate, precum øi politica internaflionalæ a cærflii øi publicafliunilor
internaflionale;

Coordonarea, împreunæ cu Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor øi Ministerul
Propagandei Naflionale, a activitæflii institutelor, øcolilor øi oricæror aøezæminte culturale
româneøti funcflionând în stræinætate øi, în genere, relafliunile culturale cu celelalte flæri.

Art.39.– Directorul cultural întruneøte o datæ pe lunæ o conferinflæ a personalului
direcfliunii, pentru a urmæri executarea mæsurilor de ordin general luate de minister,
precum øi a întocmi øi veghea la executarea programelor privitoare la activitatea ce
revine acestei direcfliuni.

Art.40.– Direcfliunea culturalæ întocmeøte orice lucrare cerutæ de ministru sau de
secretarii generali, precum øi lucrærile ce intræ în competenfla sa, care sunt cerute de
oricare organ al ministerului sau orice legafliune din stræinætate.

Art.41.– Direcfliunea culturalæ centralizeazæ toate rapoartele øefilor de misiune sau
ale agenflilor culturali români din stræinætate øi semnaleazæ, atât pentru buletinul lunar
al informafliunilor ministerului, cât øi pentru luarea de mæsuri, orice acfliuni culturale,
de presæ, propagandæ øi informaflie privind interesele fundamentale ale Regatului.

Art.42.– Directorul cultural are în atribufliunile sale øi colaborarea la recrutarea,
selecflionarea øi avansarea personalului cultural al departamentului, împreunæ cu
Direcfliunea personalului.

Directorul cultural al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine exercitæ un drept
de îndrumare øi control asupra activitæflii agenflilor culturali ai departamentului.

Art.43.– Lucrærile pentru organizarea participærilor României la expoziflii de orice
naturæ, congrese øi manifestæri culturale în stræinætate sunt controlate de Ministerul
Regal al Afacerilor Stræine.

Ministerele, institufliunile publice øi institufliunile culturale de ordin privat, direct
interesate în manifestærile de acest fel, sunt îndatorate ca înainte de stabilirea øi
participarea la asemenea manifestafliuni sæ supunæ programul lor Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine, conformându°se în totul avizului dat sub sancfliunea interzicerii
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participærii sau a retragerii dreptului de paøaport, în afaræ de alte sancfliuni prevæzute
de legi øi regulamente.

Comisarii guvernului sau agenflii de control pentru organizarea expozifliilor sau
manifestærilor de acest fel vor fi numifli de ministrul Afacerilor Stræine pe baza pro-
punerilor departamentului respectiv øi avizului Ministerului Propagandei Naflionale.

Art.44.– Directorul cultural se numeøte prin decizie ministerialæ dintre miniøtrii
plenipotenfliari sau dintre consilierii culturali de minister.

El este ajutat în activitatea sa de un subdirector, numit prin decizie ministerialæ
dintre consilierii culturali cl.I øi de cel mult 3 consilieri culturali de minister.

SECfiIUNEA VII
Direcfliunea protocolului statului øi cancelaria ordinelor naflionale

Art.45.– Direcfliunea protocolului statului øi cancelaria ordinelor naflionale are în
atribufliunile sale:

Ceremonialul Ministerului Regal al Afacerilor Stræine øi al agenflilor stræini
acreditafli în România sau îndeplinind funcfliuni în România;

Îndrumarea, coordonarea, reglementarea øi supravegherea mæsurilor privitoare la
protocolul statului, civil øi militar;

Chestiunile privitoare la cererile de agrement pentru miniøtrii stræini în România;
Scrisorile de acreditare øi patentele, primirea agenflilor diplomatici stræini, precum

øi toate chestiunile în legæturæ cu procedura øi actele formale ale exercifliului misiunii
diplomaflilor øi agenflilor stræini în România (audienfle, imunitæfli diplomatice, patente,
îndeplinirea funcfliunilor diplomatice øi consulare din punct de vedere procedural,
paøapoarte diplomatice, vizite øi misiuni civile øi militare, tratamentul øi drepturile
diplomaflilor stræini în România);

Expedierea tratatelor, convenfliunilor, declarafliunilor, angajamentelor øi împlinirea
formelor procedurale în legæturæ cu elaborarea convenfliunilor internaflionale, precum
øi ratificarea, publicarea, înregistrarea øi conservarea originalelor lor.

Art.46.– Pe lângæ Direcfliunea protocolului funcflioneazæ Serviciul convenfliilor øi
tratatelor care are îndatorirea de a colecfliona øi întocmi fiøe anuale pe materii, precum
øi de a publica toate tratatele øi acordurile sau actele unilaterale ale României.

Art.47.– Pe lângæ Direcflia protocolului funcflioneazæ Biroul român pentru infor-
marea stræinilor.

Biroul are ca atribufliune informarea stræinilor în domeniul economic, agricol, tehnic,
industrial, cultural øi turistic.

El are datoria sæ înlesneascæ contactul stræinilor cu autoritæflile de stat øi sæ îndru-
meze stræinii asupra relafliunilor, autoritæflilor øi institufliilor din România.
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Departamentele øi institufliunile publice øi particulare sunt obligate sæ procure
biroului toate informafliunile de care ar avea nevoie.

Biroul va pæstra cel mai strâns contact cu Ministerul Propagandei Naflionale øi
Oficiul Naflional de Turism, pentru întocmirea broøurilor, publicafliunilor øi periodicelor
necesare informærii stræinilor venifli în România.

Art.48.– Eliberarea paøapoartelor de serviciu, precum øi a celor diplomatice, se
face prin Direcfliunea protocolului.

Paøapoartele de serviciu se pot acorda tuturor celor care merg în stræinætate într°o
funcflie permanentæ sau în orice delegafliune oficialæ (de stat) pe timp mærginit.

Paøapoartele diplomatice se vor acorda conform legii paøapoartelor øi regula-
mentului acestei legi.

Ministerul Afacerilor Stræine poate decide, cu avizul Consiliului de coordonare,
control øi recomandare, acordarea de paøapoarte diplomatice sau de serviciu pentru
cazuri excepflionale øi unor personalitæfli de seamæ ale flærii, care merg în stræinætate
într°un scop de interes general.

Art.49.– Pe lângæ Direcfliunea protocolului funcflioneazæ un Serviciu al cere-
monialului, care are îndatorirea de a îndruma, coordona øi supraveghea toate mæsurile
de protocol øi ceremonial, civil øi militar, stabilind condifliunile de participare la cere-
monii, solemnitæfli sau manifestafliuni de orice naturæ, în acord cu Casa M.S. Regelui
pentru participærile Curflii øi cu departamentele respective pentru participærile
guvernului;

De a elabora circulæri øi instrucfliuni de ceremonial øi protocol, care sunt obligatorii
pentru autoritæflile civile øi militare.

Pentru stabilirea normelor de protocol øi ceremonial, Serviciul ceremonialului va
putea lua avizul Comisiei ordinelor.

Pentru stabilirea ceremonialului øi protocolului militar, se va lua avizul Ministe-
rului Apærærii Naflionale øi øefului Marelui Stat Major.

Protocolul øi ceremonialul Curflii aparfline M.S. Regelui.
Art.50.– Cancelaria ordinelor naflionale este organul administrativ prin care

ministrul Afacerilor Stræine îøi îndeplineøte atribufliunile sale de cancelar al Ordinelor.
Cancelaria ordinelor naflionale este condusæ de un ministru plenipotenfliar sau, prin

delegafliune, de un consilier de legafliune.
Art.51.– Cancelaria ordinelor naflionale întocmeøte actele, propunerile øi reco-

mandærile fæcute de ministrul Afacerilor Stræine, cancelar al Ordinelor;
fiine registre de purtætorii de ordine ale Regatului României øi de purtætorii stræini;
fiine registrul de autorizafliunile acordate românilor de a purta ordine stræine;
Întocmeøte brevetele øi îngrijeøte de ceremonialul øi procedura remiterii ordinelor

Regatului;
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Organizeazæ un depozit al însemnelor ce se remit de cætre guvern, ministrul
Afacerilor Stræine sau autoritæflile româneøti;

Organizeatæ un fiøier al purtætorilor de ordine, cu situafliunea fiecæruia;
Primeøte propunerile de decorare de la celelalte departamente, de la institufliuni

publice, de utilitate publicæ sau particulare øi întocmeøte decretele øi brevetele pentru
decorafliunile acordate proprio motu21) de M.S. Regele;

Îngrijeøte de întreaga administraflie a Cancelariei ordinelor øi supune ministrului
Afacerilor Stræine propunerile de decorare la grad sau pentru merite.

Art.52.– Pe lângæ Cancelaria ordinelor naflionale funcflioneazæ Comisiunea ordi-
nelor, ale cærei îndatoriri sunt:

a) De a întocmi tablourile de propuneri de decorare pentru merite excepflionale
øi pentru servicii deosebite aduse statului;

b) De a stabili anual tabloul dupæ care urmeazæ sæ se facæ propunerile de decorare
în raport cu rangul øi funcfliunea îndeplinitæ în stat.

Art.53.– Propunerile pentru merite se fac de ministrul Afacerilor Stræine direct
sau pe baza tabloului Comisiunii ordinelor, fie la cererea departamentelor sau a altor
institufliuni, fie din oficiu.

Propunerile pentru merite se fac de cætre Comisiunea ordinelor, în aprilie øi octom-
brie al fiecærui an, promofliunile de decorare ordinare fiind la 10 mai øi 8 noiembrie.

Comisiunea cerceteazæ propunerile fæcute de ministere sau alte institufliuni, sta-
bileøte ordinea între cei propuøi de autoritæfli øi întâietatea.

Art.54.– Propunerile „la grad“ sunt norme generale de acordare de decorafliuni,
pe baza cærora autoritæflile de stat fac propuneri de decorare.

Aceste norme urmæresc ca decorafliunile ce se propun øi se acordæ sæ flinæ seamæ
de rangul øi poziflia în stat a funcflionarului public, tinzând pe de o parte sæ asigure
decorarea demnitarilor øi funcflionarilor din stat într°o ordine corespunzætoare rangului
ce ocupæ, iar pe de alta sæ fixeze criterii obiective pentru ca, prin derogare de la legile
ordinelor naflionale, sæ se poatæ acorda decorafliuni corespunzætoare rangului în stat
chiar funcflionarilor care nu vor fi stræbætut ierarhia gradelor distincfliunilor onorifice
române.

Normele se întocmesc de comisia prevæzutæ la art.58.
Pe baza lor, ministrul Afacerilor Stræine propune M.S. Regelui decoræri cu dispensæ

de stagiu, M.S. Regele putând acorda aceste ordine øi grade prin derogare de la legile
ordinelor naflionale.

Art.55.– Propunerile pentru conferirea de ordine stræinilor se fac numai de ministrul
Afacerilor Stræine, cancelar al Ordinelor, cu excepflia prevæzutæ de art.59, alin.2.

Art.56.– Cancelaria ordinelor naflionale va întocmi un registru al tuturor stræinilor
purtând ordine româneøti.
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Aceøtia nu intræ în calculul numærului ordinelor ce se pot conferi anual sau
plafonului maximal al ordinelor naflionale, ale cæror legi prevæd regimuri restrictive,
de limitare a membrilor.

Art.57.– M.S. Regele poate, prin decret contrasemnat de ministrul Afacerilor
Stræine, sæ limiteze dreptul de purtare a ordinelor româneøti, în numær øi în timp, de
cætre stræinii care øi°ar fi încetat legæturile cu Regatul.

Art.58.– Comisiunea ordinelor se compune din:
Prim°preøedintele Înaltei Curfli de Casaflie, ca preøedinte;
Un delegat al Preøedinfliei Consiliului de Miniøtri;
Directorul Ceremonialului Curflii regale;
Un reprezentant al ministrului Afacerilor Stræine, cu delegafliune specialæ, dintre

miniøtrii plenipotenfliari;
Un delegat al ministrului Culturii Naflionale øi al Cultelor, având cel puflin gradul

de profesor universitar titular;
Un delegat al ministrului Agriculturii øi Domeniilor, având cel puflin gradul de

secretar general sau consilier de minister;
Un delegat al ministrului Economiei Naflionale, care va fi unul din secretarii generali

ai departamentului sau preøedintele Camerei de Comerfl din Bucureøti;
Un delegat al ministrului Muncii, Sænætæflii øi Ocrotirilor Sociale, care va fi

secretarul general al departamentului sau decanul Facultæflii de Medicinæ din Bucureøti;
Un vicar, reprezentând pe I.P.S. Patriarh al României;
Rectorul Universitæflii din Bucureøti;
Preøedintele Institutului Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice;
Directorul Cancelariei ordinelor naflionale este secretar general al comisiunii, iar

funcflionarii administrativi ai cancelariei îndeplinesc serviciul de secretariat.
Ministrul Afacerilor Stræine, cancelar al Ordinelor, stabileøte în fiecare an, din

fondurile speciale, alocafliunile cuvenite membrilor comisiunii, dupæ durata lucrærilor.
Comisiunea decide cu majoritate simplæ.
Art.59.– Nici o propunere de decorare nu poate sæ fie fæcutæ M.S. Regelui, decât

prin ministrul Afacerilor Stræine, cancelar al Ordinelor, în condifliunile acestei legi.
Se excepteazæ decorafliunile de ræzboi, a cæror decernare poate sæ fie propusæ direct

de ministrul Apærærii Naflionale.
Art.60.– Toate propunerile de decorare trebuie sæ fie motivate.
Ministrul poate decide publicarea raportului o datæ cu decretul de decorare.
Decorafliunile proprio motu, conferite de M.S. Regele, n°au nevoie de nici o

motivare, ci sunt numai contrasemnate de ministrul Afacerilor Stræine, cancelar al
Ordinelor.

Art.61.– De la data publicærii prezentei legi, ordinele, crucile øi medaliile naflionale,
în afaræ de acele aparflinând Casei Domnitoare, precum øi acelea de ræzboi, în
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condifliunile prevæzute la art.59, alin.II, se conferæ la propunerea ministrului Afacerilor
Stræine, cancelar al Ordinelor.

Orice dispozifliuni din legile de constituire a diferitelor ordine, contrare sau pre-
væzând alte norme øi competenflæ în propunerile de conferire a ordinelor româneøti,
sunt øi ræmân abrogate.

Art.62.– Ordinele, crucile øi medaliile Regatului, în vigoare sau deschise la data
prezentei legi, sunt cele prevæzute de legile speciale.

Aceste ordine vor fi în viitor conferite în conformitate cu procedura øi competenfla
prevæzutæ în prezenta lege.

Art.63.– Directorul protocolului are în atribufliunile sale colaborarea la recrutarea,
selecflionarea øi avansarea personalului acestei direcfliuni, împreunæ cu Direcfliunea
personalului.

SECfiIUNEA VIII
Direcfliunea personalului øi administrafliei

Art.64.– Direcfliunea personalului øi administrafliei are în atribufliunile sale:
Numirile, înaintærile, concediile, salariile øi orice chestiuni în legæturæ cu activitatea

personalului diplomatic, economic, consular, cultural consultativ øi administrativ al
departamentului;

Întocmeøte dosarele personale ale tuturor funcflionarilor acestor corpuri øi le fline
la curent cu mutafliunile, notele, calificærile øi înaintærile fiecæruia.

Art.65.– Directorul personalului se numeøte dintre miniøtrii plenipotenfliari.
Art.66.– Direcfliunea personalului va întocmi dosare personale pentru tofli funcflio-

narii diplomatici, economici, consulari, culturali, administrativi øi de specialitate ai
departamentului.

Dosarul personal va cuprinde:
a) Un statut, în care se înscriu: data numirii, notele øi calificærile, înaintærile øi

orice mutafliuni øi observafliuni;
b) Actele de stare civilæ, naflionalitate øi avere ale funcflionarului.
Declarafliunea de avere va cuprinde descrierea stærii patrimoniale øi enumerarea

bunurilor imobiliare ale funcflionarului øi sofliei sale;
c) Principalele rapoarte asupra meritelor øi capacitæflii profesionale a funcflionarilor,

aprobate de ministru, precum øi procesele°verbale ale consiliului care a avizat asupra
înaintærii;

d) Mæsurile disciplinare luate împotriva funcflionarului, copia deciziunii de
pedepsire sau hotærârea disciplinaræ;
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e) Orice act important privind meritele sau activitatea profesionalæ a funcflionarului,
situaflia ordinelor øi distincfliunilor primite, certificatele de studii, fiøa publicafliunilor
øi lucrærilor.

Art.67.– Direcfliunea personalului øi administrafliei colaboreazæ cu Direcfliunea
politicæ, economicæ øi consularæ, precum øi cu Institutul Regal de Cercetæri Inter-
naflionale øi Øtiinfle Politice, prin mæsuri administrative, publicafliuni øi secretariat, la
recrutarea øi selecflionarea personalului diplomatic, economic, consular øi cultural al
departamentului, cum øi cu Consiliul de coordonare, control øi recomandare pentru
personalul tehnic sau de specialitate øi cu Comisia de numiri øi înaintæri prevæzutæ
de Codul funcflionarilor publici, pentru personalul administrativ al ministerului din
organizaflia centralæ sau exterioaræ.

SECfiIUNEA IX
Direcfliunea contabilitæflii

Art.68.– Direcfliunea contabilitæflii are în atribufliunile sale:
Îndeplinirea tuturor actelor de inventariere, contabilizare øi gestiune, în confor-

mitate cu legile speciale privitoare la contabilitatea publicæ øi direcfliunile sau serviciile
de contabilitate.

Întocmeøte øi executæ bugetul ministerului;
fiine registrele cerute de legea contabilitæflii;
Contabilizeazæ veniturile, verificæ øi controleazæ pentru værsarea în tezaurul statului

a taxelor consulare, flinând evidenfla lor;
Se îngrijeøte de tipærirea øi distribuirea timbrelor consulare;
Administreazæ øi contabilizeazæ fondurile speciale atribuite conform legilor în

vigoare ministrului Regal al Afacerilor Stræine;
Îndeplineøte atribufliunile în legæturæ cu contabilitatea cheltuielilor, verificarea,

ordonanflarea øi justificarea lor, inventarele de întreflinere a imobilelor øi mobilelor
sau materialelor ministerului øi organelor lui centrale øi exterioare, precum øi tot ceea
ce priveøte bugetul, salarizarea, contabilitatea øi gestiunea.

Art.69.– Direcfliunea funcflioneazæ în conformitate cu legea nr.49 din 1944.
Directorul øi subdirectorul contabilitæflii se numesc în conformitate cu aceastæ lege

øi cu Codul funcflionarilor publici.

SECfiIUNEA X
Dispoziflii comune organelor administrafliei centrale

Art.70.– Un tabel anexæ la prezenta lege stabileøte serviciile, secfliunile øi birourile
prin care îøi îndeplinesc activitatea lor direcfliunile departamentului, deciziuni
ministeriale putând dezvolta organizarea acestor servicii, secfliuni sau birouri.
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Art.71.– În mod provizoriu pot fi însærcinafli cu conducerea direcfliunilor, prin
delegafliune, consilieri economici de minister la Direcfliunea economicæ, consuli
generali°consilieri de minister la Direcfliunea consularæ, consilieri culturali de minister
la Direcfliunea culturalæ.

În timpul îndeplinirii funcfliunii de director, aceøtia au rang de ministru pleni-
potenfliar clasa II°a.

CAPITOLUL IV
Organele consultative

SECfiIUNEA I
Consiliul diplomatic

Art.72.– Consiliul diplomatic este organ consultativ, de cercetæri øi documentare
asupra chestiunilor tehnice de ordin politic, juridic, economic øi cultural, privind viafla
internaflionalæ a Regatului României.

Consiliul diplomatic are 4 secfliuni:
1. Secfliunea politicæ;
2. Secfliunea economicæ;
3. Secfliunea juridicæ;
4. Secfliunea culturalæ, de presæ, propagandæ øi informaflie internaflionalæ.
Membrii secfliunilor se numesc prin deciziune ministerialæ.

§ 1. Secfliunea politicæ

Art.73.– Secfliunea politicæ este alcætuitæ de 5 membri øi are în competenfla sa sæ
dea avize asupra tuturor problemelor de ordin tehnic, privind legæturile politice
internaflionale ale României.

Secfliunea politicæ întocmeøte cel puflin o datæ pe an programele de activitate
informativæ øi documentaræ, pe flæri øi regiuni, chestionare øi norme speciale, care se
transmit serviciilor diplomatice din stræinætate, în vederea întocmirii dosarelor
documentare de cætre Direcfliunea politicæ din Ministerul Regal al Afacerilor Stræine,
pe baza rapoartelor din stræinætate øi a studiilor øi documentærii dobândite.

Art.74.– Membrii Secfliunii politice se numesc dintre miniøtrii plenipotenfliari, chiar
dacæ îndeplinesc paralel alte atribufliuni în organele centrale ale departamentului, dintre
profesorii universitari, având cel puflin 15 ani de învæflæmânt øi o reputaflie notorie în
domeniul relafliunilor internaflionale sau dintre demnitarii sau foøtii înalfli demnitari
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ai statului, având o activitate de publicafliuni de specialitate sau care vor fi adus flærii
eminente servicii prin competenfla lor notorie.

§ 2. Secfliunea economicæ

Art.75.– Secfliunea economicæ este formatæ din 5 membri øi are în atribufliunea
sa sæ studieze toate problemele economice øi ale schimburilor cu stræinætatea, precum
øi principiile convenfliilor øi acordurilor cu caracter economic øi comercial øi sæ°øi
dea avizul sau sæ întocmeascæ rapoarte asupra oricærei chestiuni de ordin economic
sau financiar supusæ de minister.

Secfliunea are îndatorirea sæ întocmeascæ, de 4 ori pe an, rapoarte constatând modul
cum se aplicæ acordurile øi convenfliunile economice ale Regatului øi consecinflele
schimburilor øi plæflilor internaflionale asupra economiei flærii.

La øedinflele secfliunii pot lua parte øi reprezentanfli ai departamentelor sau ai
organizafliilor profesionale, ai comerflului øi industriei, interesând schimburile øi plæflile
internaflionale, însæ numai cu aprobarea ministrului Afacerilor Stræine, datæ la
propunerea directorului economic al departamentului.

Art.76.– Membrii Secfliunii economice se numesc dintre profesorii universitari øi
economiøtii cu o reputaflie notorie sau, în mod excepflional, dintre reprezentanflii
profesioniøti ai comerflului øi industriei cu merite øi lucræri excepflionale, având calitatea
de conducætori ai organizafliilor profesionale.

§ 3. Secfliunea juridicæ

Art.77.– Secfliunea juridicæ se compune din 5–7 membri øi are atribufliunea de a
face studii sau de a da avize øi întocmi rapoarte asupra oricærei chestiuni de drept
ce i°a fost supusæ de ministru, secretarii generali sau directorii Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine, precum øi asupra oricæror litigii cu caracter internaflional din
flaræ sau stræinætate, sau oricærei probleme de drept în legæturæ cu activitatea
ministerului, sau oricærui proces intentat statului, în legæturæ cu activitatea øi interesele
lui internaflionale.

Secfliunea juridicæ întocmeøte programele de activitate øi chestionare pentru uzul
serviciilor consulare øi pentru ocrotirea condifliunii românilor în stræinætate.

Art.78.– Membrii Secfliunii juridice se numesc dintre profesorii universitari cu o
reputaflie notorie în domeniul relafliunilor internaflionale, conferenfliarii definitivi de
drept internaflional, având o vechime de cel puflin 10 ani în învæflæmânt øi lucræri de
specialitate de o valoare notorie sau dintre jurisconsulfli cu o reputaflie excepflionalæ,
având cel puflin 15 ani de profesiune, studii øi lucræri de specialitate øi care vor fi
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îndeplinit fie funcfliunea de avocat, fie de magistrat având cel puflin gradul de consilier
de Curte de Apel, sau vor fi îndeplinit funcfliunea de ministru sau de secretar general
al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, sau dintre membrii Consiliului juridic care
a funcflionat pe lângæ Ministerul Afacerilor Stræine, pânæ la promulgarea acestei legi.

§ 4. Secfliunea culturalæ, de presæ, propagandæ øi informaflie internaflionalæ

Art.79.– Secfliunea culturalæ, de presæ, propagandæ øi informaflie internaflionalæ se
compune din 5 membri øi are atribufliunea de a studia øi întocmi rapoarte øi programe
asupra informafliunii, documentærii øi propagandei internaflionale, precum øi asupra
tuturor relafliunilor culturale cu stræinætatea sau a cooperærii spirituale în genere.

Secfliunea culturalæ întocmeøte programe, norme øi instrucfliuni pe flæri øi regiuni
pentru uzul serviciilor øi agenflilor culturali, de presæ, propagandæ øi informafliune din
stræinætate.

Pot lua parte la lucrærile secfliunii reprezentanflii organelor de informaflie ai statului,
dupæ criterii ce se vor fixa prin decizie ministerialæ.

Art.80.– Membrii Secfliunii culturale, de presæ, propagandæ øi informaflie inter-
naflionalæ se numesc dintre membrii Academiei Române, directorii institutelor øtiinflifice
sau profesori universitari cu o activitate øtiinflificæ de prestigiu internaflional, ziariøti
reputafli în domeniul documentærii øi propagandei internaflionale sau specialiøti care
au îndeplinit funcfliunea de ministru, subsecretar de stat sau secretar general al
Ministerului Propagandei Naflionale.

§ 5. Dispozifliuni comune secfliunilor Consiliului diplomatic

Art.81.– Ministrul Afacerilor Stræine este de drept preøedintele Consiliului
diplomatic.

El poate convoca Consiliul diplomatic în secfliuni reunite, ori de câte ori ministerul
sau guvernul cer un aviz al tuturor secfliunilor, asupra oricærei chestiuni tehnice de
ordin politic, economic, juridic sau cultural interesând viafla internaflionalæ a României
sau politica sa externæ.

Art.82.– Øedinflele plenare sunt prezidate de ministru, iar în lipsa acestuia de cel
mai înalt în grad dintre membrii consiliului.

Øedinflele de secfliune ale Consiliului diplomatic sunt prezidate  de ministru, iar
în lipsa acestuia de cel mai înalt în grad dintre membrii secfliunii.

Art.83.– Consiliile de secfliune flin øedinfle ordinare cel puflin de douæ ori pe lunæ
øi se întrunesc ori de câte ori vor fi fost sesizate cu studii sau chestiuni speciale de
cætre ministru sau secretarii generali.
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Art.84.– Membrii Consiliului diplomatic sunt de 4 categorii:
a) Membri titulari. Membrii titulari se numesc dintre persoanele întrunind cerinflele

art.74–80 inclusiv, în limita locurilor vacante ale fiecærei secfliuni;
Preøedintele Institutului Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice este

membru de drept al Consiliului diplomatic.
b) Membri de drept. Profesorii universitari titulari de drept internaflional având

cel puflin 15 ani de activitate didacticæ sunt membri de drept. Numærul lor nu poate
fi mai mare de 4, câte unul de fiecare secfliune;

c) Membri delegafli. Membrii delegafli se numesc dintre miniøtrii plenipotenfliari
lucrând în administraflia centralæ a Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, chiar dacæ
au alte atribufliuni în cadrele ministerului. Numærul lor nu poate fi mai mare de 3 la
Secfliunea politicæ, 1 la Secfliunea economicæ, 1 la Secfliunea culturalæ. Ei trebuie sæ
întruneascæ cerinflele art.74–80 inclusiv;

d) Membri temporari. Pot fi numifli membri temporari persoane care, întrunind
condifliunile generale de numire prevæzute în art.74–80 inclusiv, sunt invitate pentru
lucræri speciale pentru o duratæ determinatæ sau pentru o lucrare determinatæ, deciziunea
ministerialæ de numire stabilind termenul sau condifliunile însærcinærii.

Art.85.– Membrii titulari øi membri de drept au gradul de ministru plenipotenfliar.
Acei care sunt funcflionari publici, primesc øi salariul de ministru plenipotenfliar

în mæsura în care legile cumulului îi autorizæ øi în orice caz salariul cel mai mare.
Ei pot primi øi indemnizaflii speciale, care se fixeazæ de ministru în raport cu

serviciile efectiv prestate sau cu serviciile excepflionale aduse statului.
Membrii titulari care nu sunt funcflionari publici, primesc salariul gradului de

ministru plenipotenfliar cl.II.
Membrii delegafli øi membrii temporari primesc, în afaræ de salariul lor, o

îndemnizaflie specialæ, care se fixeazæ de ministru în raport cu activitatea øi serviciile
efectiv prestate.

Art.86.– Consiliul diplomatic are un secretar general, care se numeøte de ministru
dintre persoanele întrunind condifliunile generale de numire prevæzute de Codul
funcflionarilor publici, având titlul de doctor øi de preferinflæ lucræri de specialitate
în dreptul internaflional, politica externæ sau economia internaflionalæ.

Secretarul general are rang øi salariu de secretar de legafliune cl.I.
Secfliunile Consiliului au câte un secretar având titlul de doctor sau licenfliat øi de

preferinflæ lucræri de specialitate.
Secretarul de secfliune are rang øi salariu de secretar de legafliune cl.II.
Art.87.– Secretarul general øi secretarii de secfliune ai Consiliului diplomatic pot

fi numifli dintre membrii corpului diplomatic, economic, consular sau cultural lucrând
în administraflia centralæ.

În acest caz, secretarul general øi secretarii de secfliune primesc o îndemnizaflie
specialæ lunaræ, care se fixeazæ de ministru.
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SECfiIUNEA II
Consiliul de coordonare, control øi recomandare a personalului

Art.88.– Consiliul de coordonare, control øi recomandare a personalului este organul
consultativ prin care se realizeazæ coordonarea serviciilor exterioare ale departa-
mentului øi controlul activitæflii personalului exterior al departamentului.22)

Art.89.– Consiliul de coordonare, control øi recomandare este format din 5 membri,
numifli prin decizie ministerialæ dintre miniøtrii plenipotenfliari, de preferinflæ dintre
miniøtrii plenipotenfliari cl.I°a.

Trei dintre membrii Consiliului de coordonare, control øi recomandare sunt numifli
dintre miniøtrii plenipotenfliari figurând în cadrele administrafliei centrale a ministerului,
dar neîndeplinind nici o activitate administrativæ, misiunea lor fiind de a cerceta,
controla øi coordona activitatea personalului din stræinætate, prin inspecfliuni de personal
fæcute la legafliuni øi servicii exterioare.

Doi dintre membri vor fi numifli dintre miniøtrii plenipotenfliari aflafli în cadrele
ministerului, dar exercitând funcfliunea de director în centrala ministerului.

Art.90.– Preøedintele Consiliului de coordonare va fi desemnat prin decizia de
numire dintre miniøtrii plenipotenfliari cl.I°a.

Secretar general al Consiliului de coordonare, control øi recomandare va fi un
consilier de legaflie, iar secretar al Consiliului un ataøat de legaflie, ambii delegafli din
personalul Direcfliei personalului.

Art.91.– Indemnizafliunile speciale pentru deplasæri øi activitatea desfæøuratæ ca
membri ai Consiliului de coordonare, control øi recomandare, se fixeazæ prin decizii
ministeriale, flinând seama de activitatea fiecæruia øi de serviciile efectiv prestate. Plata
se va face din fondurile speciale.

Art.92.– Atribufliunile consilierilor de coordonare sunt:
a) Cercetarea activitæflii desfæøuratæ în stræinætate de personalul legafliilor, consu-

latelor øi oricæror servicii publice organizate de stat pe teritoriul stræin, afaræ de øefii
de misiune;

b) Constatarea, în colaborare cu øeful misiunii respective, a meritelor agenflilor
diplomatici, consulari, economici øi culturali, recomandarea avansærii ordinare sau
pentru merite excepflionale, menflinerii în grad sau rechemærii acestor agenfli, prin
rapoarte confidenfliale adresate ministrului, având avizul øefului de misiune
respectiv;

c) Referire asupra modului cum funcflioneazæ serviciile publice exterioare, lega-
fliunile sau secfliunile lor politice, economice, consulare sau culturale, consulatele øi
orice alte agenflii, oficii sau institute de orice naturæ;
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d) Propunerea de mæsuri pentru îmbunætæflirea condifliunilor de funcflionare øi
coordonare, prin rapoarte adresate direct ministrului, în urma cercetærilor fæcute øi
întoværæøite de avizul øefului de misiune respectiv;

e) Cercetarea în genere a oricæror servicii, oficii sau delegafliuni lucrând în
stræinætate øi a personalului lor, prin rapoarte confidenfliale adresate ministrului.

Art.93.– Membrii Consiliului de coordonare, control øi recomandare îøi
îndeplinesc atribufliunile lor în administraflia centralæ øi în administraflia exterioaræ.

Art.94.– Consiliul de coordonare, control øi recomandare se întruneøte cel puflin
o datæ la 2 luni, când propune ministrului, prin raport comun, mæsurile de ordin general
øi recomandærile de principiu în urma cercetærilor øi acfliunii de informare întreprinse
la exterior de fiecare dintre membrii sæi.

Consiliul se întruneøte de 2 ori pe an, în lunile ianuarie øi iulie, sub preøedinflia
secretarului general administrativ, când examineazæ statutele personale ale
personalului exterior, dæ notele calificative øi face propunerile de înaintare.

Art.95.– Consilierii de coordonare, control øi recomandare nu pot lua nici o mæsuræ
directæ în legaflii, ci pot numai sæ atragæ atenflia øefului de misiune asupra constatærilor
lor, competenfla lor fiind o competenflæ de coordonare øi de selecflionare a
personalului prin cunoaøterea activitæflii tuturor agenflilor exteriori ai statului.

Rapoartele cuprinzând mæsuri privitoare la coordonarea serviciilor øi activitæflii,
ca øi recomandærile øi rechemærile propuse în acord cu øeful de misiune, vor fi fæcute
în acest spirit færæ a atinge inifliativa øi dreptul de tutelæ ierarhicæ øi jurisdicfliune
disciplinaræ a øefului de misiune asupra personalului subordonat legafliunii respective.

CAPITOLUL V
Organele de administrare exterioaræ

SECfiIUNEA I
Dispozifliuni generale

Art.96.– Organele de administrare exterioaræ ale Ministerului Regal al Afacerilor
Stræine sunt serviciile publice organizate de Ministerul Regal al Afacerilor Stræine
pe teritoriul altor state în conformitate cu prezenta lege, precum øi conform convenfliilor
sau acordurilor internaflionale, cutumelor øi reciprocitæflii.

Art.97.– Organele de administrare exterioaræ sunt:
1. Legafliile;
2. Consulatele;
3. Oficiile sau institutele tehnice (economice, consulare, culturale sau altele).
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SECfiIUNEA II
Legafliile

Art.98.– Legafliile sunt serviciile publice exterioare, organizate de Ministerul Regal
al Afacerilor Stræine pe teritoriul altor state, în conformitate cu convenfliunile øi
cutumele dreptului internaflional, cu prerogativele øi imunitæflile privitoare la serviciile
diplomatice øi agenflii lor.

Art.99.– Legafliunile au o competenflæ generalæ de reprezentare a suveranitæflii
româneøti øi de apærare a intereselor româneøti în stræinætate, precum øi atribufliuni
de ordin economic, juridic, notarial øi cultural, care se exercitæ prin organele diplo-
matice, economice, consulare øi culturale ale legafliunii, conform legii de faflæ, legilor
øi regulamentelor în vigoare øi conform practicii internaflionale sau principiilor
generalmente admise.

Competenfla legafliilor øi serviciilor lor este prevæzutæ de legi øi regulamente øi se
exercitæ în conformitate cu regulile dreptului internaflional, convenfliunile øi cutumele
internaflionale.

Art.100.– Legafliunile sunt conduse de miniøtri plenipotenfliari trimiøi ai M.S.
Regelui, acreditafli la intrarea în funcfliune conform regulilor dreptului internaflional.

În lipsa lor, ei pot fi înlocuifli la conducerea acestor servicii de însærcinatul de
afaceri, conform regulilor dreptului internaflional, practicii internaflionale øi
dispozifliilor prezentei legi.

Art.101.– Numærul legafliunilor instituite de statul român este prevæzut în tabloul
anexæ la prezenta lege.

Legafliuni noi se pot înfiinfla prin lege.
Tot prin legi pot fi desfiinflate sau reunite mai multe legafliuni.

SECfiIUNEA III
Consulatele

Art.102.– Consulatele sunt serviciile publice instituite de Ministerul Regal al
Afacerilor Stræine pe teritoriul altor flæri, în conformitate cu regulile dreptului
internaflional øi practica internaflionalæ øi în limitele drepturilor, atribufliunilor øi
teritoriului recunoscute de guvernul statului respectiv.

Competenfla lor este în genere apærarea intereselor private øi aplicarea convenfliilor
øi principiilor consulare.

Art.103.– Consulatele sunt de douæ categorii: consulate bugetare øi consulate
onorifice.

Art.104.– Consulatele bugetare sunt cele prevæzute în tabloul anexæ la prezenta
lege.
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Prin lege se pot înfiinfla noi consulate sau desfiinfla consulatele existente.
Art.105.– Consulatele onorifice se înfiinfleazæ øi se desfiinfleazæ prin decret. Ele

dau titularului lor numai funcfliuni onorifice øi de apærare a intereselor româneøti în
limitele regulilor øi practicii internaflionale.

Art.106.– Consulatele bugetare øi consulatele onorifice pot funcfliona ca servicii
autonome, însæ sunt puse sub autoritatea øefului serviciului diplomatic din flara respec-
tivæ, iar în flærile în care nu existæ legafliuni, sub autoritatea unei legafliuni apropiate
desemnate de minister.

Art.107.– Circumscripflia consulatelor se stabileøte prin decizie ministerialæ øi se
recunoaøte de suveranitatea teritorialæ a funcfliunii în limitele øi condifliile stabilite
de aceasta, conform regulilor øi practicii internaflionale.

Art.108.– Øeful serviciului consular nu poate lipsi decât læsând în locul sæu un
gerant.

Consulii onorifici desemneazæ gerantul pe ræspunderea lor, în baza unei procuri
autentice.

Numele gerantului trebuie sæ fie comunicat în prealabil øefului oficiului diplomatic
de care depinde consulatul; gerantul nu poate intra în funcfliune decât dupæ primirea
aprobærii acestuia.

SECfiIUNEA IV
Oficii øi institute tehnice

Art.109.– Ministerul Regal al Afacerilor Stræine poate institui, în puterea unui jurnal
al Consiliului de Miniøtri øi conform convenfliilor, obiceiurilor sau reciprocitæflii pe
teritoriile statelor stræine, oficii sau institute (consulare, economice, culturale sau altele).

Aceste oficii sau institute sunt supuse îndrumærii øi controlului øefului de misiune.
Legea privitoare la înfiinflarea øi organizarea øcolilor române øi institutelor culturale

din stræinætate, burselor de stat øi condifliunii studenflilor români în stræinætate, stabileøte
condifliile generale de înfiinflare ale institufliilor culturale.

SECfiIUNEA V
Dispozifliuni comune pentru organele de administrare exterioaræ

Art.110.– Nu se pot institui servicii publice în stræinætate øi numi agenfli ai statului
român în stræinætate, decât în cadrul serviciilor organizate de Ministerul Regal al
Afacerilor Stræine øi în condifliunile stabilite de prezenta lege.

Orice însærcinare a oricærui minister sau instituflie de stat, administraflie judefleanæ
sau comunalæ datæ în stræinætate unor funcflionari publici sau agenfli, orice însærcinare
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cu caracter tehnic øi în genere orice delegafliune ce ar depæøi trei luni, nu pot fi fæcute
decât cu aprobarea ministrului Afacerilor Stræine.

Art.111.– În fiecare legaflie funcflioneazæ:
O secfliune politicæ øi diplomaticæ, organizatæ de agenflii diplomatici numifli din

cadrele personalului diplomatic al ministerului pe lângæ legaflia respectivæ øi însærcinafli
de øeful misiunii cu atribuflii politice;

O secfliunea economicæ, îndeplinitæ de agenfli economici numifli din cadrele
personalului economic al ministerului pe lângæ legaflia respectivæ, având sarcina
reprezentærii intereselor economice generale de la stat la stat, a acordurilor economice
øi a executærii lor generale, precum øi a informafliei economice;

O secfliune consularæ, îndeplinitæ de agenfli consulari numifli din cadrele
personalului consular al ministerului pe lângæ legaflia respectivæ sau pe teritoriul
competenflei acelei legafliuni øi având sarcina principalæ a protecfliei intereselor private
øi consulare.

O secfliune culturalæ, de presæ, propagandæ øi informaflie, îndeplinitæ de agenfli
culturali numifli din cadrele personalului cultural al ministerului, pe lângæ legaflia
respectivæ sau pe teritoriul competenflei sale.

Art.112.– Competenfla øi activitatea secfliunilor sau serviciilor diplomatice, politice,
economice, consulare øi culturale de pe lângæ fiecare legafliune se dezvoltæ în domenii
øi materii care constituie atribufliunile respective ale direcfliunii politice, economice,
consulare øi culturale din administraflia centralæ, astfel cum sunt definite øi prevæzute
în legea de faflæ la art.16–44.

Secfliunile øi serviciile diplomatice, economice, consulare øi culturale sunt flinute
sæ vegheze la îndeplinirea aceloraøi atribufliuni în flara unde funcflioneazæ legaflia,
informând direcfliunea respectivæ din Ministerul Regal al Afacerilor Stræine de
îndeplinirea acestei sarcini, prin øeful de misiune.

Art.113.– Acolo unde este necesar, secfliunile se pot dezvolta în servicii sau oficii
autonome sau organiza secflii øi servicii economice,  consulare sau culturale øi în alte
centre decât la sediul legafliunii.

Acolo unde nu este necesar øi unde disponibilitæflile bugetare lipsesc, îndeplinirea
atribufliunilor secfliunilor politice, economice, consulare øi culturale pot fi împærflite
de øeful de misiune cu unul sau doi membri ai legafliunii.

Art.114.– Misiuni speciale temporare, pentru studiul unor probleme sau activitæfli
tehnice sau de specialitate, se pot da unor persoane ataøate pe lângæ organele exterioare,
însæ numai pe termen de 6 luni pânæ la un an, aceasta fie la cererea unor departamente
sau institufliuni stræine de Ministerul Regal al Afacerilor Stræine, fie din însæøi inifliativa
acestui departament.
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Art.115.– Øefii serviciilor diplomatice øi ai serviciilor consulare autonome, în afaræ
de atribufliunile lor de reprezentare a suveranitæflii româneøti, de apærare a intereselor
internaflionale ale României øi de informare øi colaborare în genere, au îndatorirea
de a apæra øi asista pe naflionali în afacerile de interes privat.

Ei elibereazæ øi vizeazæ paøapoartele, conform legilor øi instrucfliunilor;
Ei au atribufliunea de ofifler de stare civilæ, conform legilor flærii øi practicii

internaflionale;
Ei îndeplinesc, în limitele uzurilor øi convenfliilor internaflionale, toate actele

conservatoare în caz de absenflæ sau deces al unui român în stræinætate;
Ei pot autentifica øi legaliza, percepând taxele legale, actele øi documentele dintre

români, precum øi acelea destinate a fi produse în România, în limitele prevæzute de
legile române, de regulile dreptului internaflional øi de legile locului;

Ei exercitæ dreptul de jurisdicfliune, în conformitate cu legile flærii øi îndeplinesc
toate actele privitoare la controlul militar øi al obligafliunilor naflionale ale românilor
aflafli în flara respectivæ.

Agentul diplomatic sau consular, care depæøeøte atribufliunile stabilite, ræspunde
atât faflæ de stat cât øi de particularii lezafli, în afaræ de ræspunderea de drept public.

Art.116.– Øefii oficiilor diplomatice øi consulare pot delega în scris personalului
diplomatic, atribufliuni sau executarea unor acte intrând în competenfla lor generalæ.

Art.117. — Agenflii economici sunt îndatorafli sæ trimitæ, la zi întâi a fiecærei luni,
un raport cuprinzând, pe lângæ activitatea fiecæruia, øi darea de seamæ asupra situafliei
economice din flara respectivæ øi asupra modului cum au fost executate convenfliunile
øi acordurile economice.

Art.118.– Convenfliunile consulare determinæ, iar regulamentele consulare pot
preciza condifliunile de funcflionare specialæ a serviciilor consulare.

Art.119.– Consulatele onorifice au numai atribufliuni administrative øi comerciale;
nu elibereazæ øi nu vizeazæ paøapoarte.

Aceste atribufliuni sunt determinate pentru fiecare consulat onorific prin regula-
mentul consular øi prin instrucfliunile primite, fie de la Ministerul Regal al Afacerilor
Stræine, fie de la legafliunea de care depinde.

Art.120.– Øefii oficiilor diplomatice pot delega în scris unele din atribufliunile lor
agenflilor consulari de pe lângæ legaflia respectivæ, sub a lor ræspundere.

Art.121.– Serviciile culturale sunt îndeplinite de agenflii culturali sau de presæ,
numifli pe lângæ legafliunea respectivæ de ministrul Afacerilor Stræine, în conformitate
cu prezenta lege.

Art.122.– Serviciile militare sunt îndeplinite de cætre ataøaflii militari, numifli pe
lângæ legaflia respectivæ, în conformitate cu legile militare øi regulile dreptului
internaflional.
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Art.123.– Øeful misiunii diplomatice este conducætorul tuturor serviciilor øi øeful
ierarhic al tuturor agenflilor români, funcflionând în flara respectivæ.

El exercitæ dreptul de tutelæ ierarhicæ øi de control, precum øi dreptul de jurisdicfliune
disciplinaræ asupra personalului serviciilor, compunând legaflia øi agenflilor români
funcflionând în flara respectivæ, oricare le°ar fi atribufliunile.

Art.124.– Nici un agent diplomatic, economic, consular, cultural sau orice alt ataøat
pe lângæ legafliuni nu va putea desfæøura altæ activitate decât aceea a competenflei lor
øi nu va putea întreprinde nici o acfliune de inifliativæ sau ræspundere însemnatæ, færæ
autorizarea sau însærcinarea øefului de misiune.

Art.125.– Nici un membru al legafliunii, agent diplomatic, consular, economic,
cultural, militar sau special, nu poate lucra direct cu autoritæflile din flaræ, decât prin
øeful misiunii øi prin Ministerul Regal al Afacerilor Stræine.

Excepflie fac numai ataøaflii militari sau speciali, care, în afaræ de informarea øi
îndeplinirea serviciilor sub controlul øefului de misiune, pot sæ se adreseze øi direct
Ministerului Armatei, respectiv Marelui Stat Major, pentru chestiuni strict militare
øi privind mæsuri confidenfliale sau excepflional de urgente.

Art.126.– Ministerele sau orice institufliuni de stat nu pot comunica øi transmite
instrucfliuni agenflilor lor, decât prin øefii de misiuni, cu excepflia ataøatului militar
sau persoanelor însærcinate cu probleme øi interese militare, care pot excepflional
comunica øi în forma prevæzutæ de art.125, alin.II.

Art.127.– Øeful misiunii diplomatice cerceteazæ activitatea tuturor celor care
funcflioneazæ pe lângæ legaflie, întrunindu°i în conferinfle sæptæmânale pentru stabi-
lirea programului øi îndrumarea activitæflii fiecæruia.

Ele au drept scop sæ organizeze informafliunea, sæ precizeze atribufliunile ce revin
fiecæruia dintre agenfli, sæ controleze activitatea tuturor salariaflilor statului român,
lucrând în sau pe lângæ legafliunea respectivæ øi sæ coordoneze întreaga activitate a
acestora.

Øeful de misiune poate pedepsi disciplinar pe acela care nu participæ la conferinflele
sæptæmânale sau nu executæ programele stabilite în conferinfle, activitæflile hotærâte
øi mæsurile de coordonare luate.

Øeful de misiune poate cere rechemarea membrilor legafliunii sau a personalului
care s°ar face vinovat de omisiuni sau neexecutæri repetate.

Art.128.– Agenflii legafliunii sunt obligafli sæ înainteze øefului de misiune note
sæptæmânale asupra lucrærilor lor în cadrul competenflei legale a fiecæruia sau a
atribufliunilor øi delegafliunii date de øeful de misiune.

Art.129.– Agenflii consulari sunt flinufli sæ înainteze øefului misiunii, la zi întâi a
fiecærei luni, rapoarte asupra situafliei românilor în flara respectivæ, precum øi despre
activitatea lor privind statutul personal, interesele øi drepturile private, contractele,
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relafliile de afaceri, precum øi, în genere, modul cum se dezvoltæ relafliile juridice øi
de afaceri ale românilor în flara respectivæ.

Art.130.– Agenflii culturali øi de presæ au îndatorirea ca, la zi întâi a fiecærei luni,
sæ predea øefului misiunii raportul de activitate, arætând situaflia de presæ øi informafliune
din luna respectivæ în toate problemele care intereseazæ România, precum øi cu privire
la executarea convenfliilor culturale øi rapoartele de presæ, publicafliunile sau articolele
asupra României, precum øi contribuflia personalæ la acfliunea de informare
desfæøuratæ, conform instrucfliunilor.

Art.131.– Tofli agenflii trebuie sæ raporteze øefului de misiune, în conferinfla sæptæ-
mânalæ, despre activitatea lor øi sæ dea un raport, la zi întâi a lunii, asupra relafliunilor
privind România în cadrul competenflei sau însærcinærii lor.

Art.132.– La conferinflele sæptæmânale iau parte în mod obligatoriu membrii
legafliunii aflætori în localitate, precum øi tofli salariaflii statului, ataøafli pe lângæ legafliune
sau având misiuni temporare.

Art.133.– Øeful misiunii poate hotærî conferinfle la care sunt obligafli sæ ia parte
membrii ai legafliunii sau salariafli, funcflionând pe teritoriul flærii respective, dar nu
în oraøul de sediu al legafliunii, precum øi alte persoane, demnitari sau reprezentanfli
ai coloniei øi intereselor româneøti locale.

Art.134.– Øeful de misiune poate, în înflelegere cu Direcfliunea culturalæ din
Ministerul Regal al Afacerilor Stræine, sæ stabileascæ un program de activitate culturalæ,
de informaflie øi propagandæ, folosind elementele locale sau specialiøti, chiar dacæ
aceøtia nu se gæsesc în serviciul statului.

Art.135.– Cel puflin o datæ trimestrial, øeful de misiune va reuni pe tofli membrii
legafliunii sau ataøafli pe lângæ legafliune øi colonia românæ din localitate, pentru a
examina împreunæ toate mæsurile ce urmeazæ a fi luate pentru o bunæ reprezentare
a intereselor româneøti øi înlæturarea oricæror acte sau împrejuræri potrivnice intereselor
României.

Art.136.– Personalul diplomatic, economic, consular øi cultural, precum øi oricare
dintre membrii coloniei româneøti, sunt datori sæ aducæ la cunoøtinflæ øefului misiunii,
în scris sau verbal, orice acte, împrejuræri sau manifestafliuni care ar atinge interesele
româneøti øi sæ semnaleze orice fel de articole, publicafliuni, manifestæri de presæ sau
de propagandæ, care ar atinge prestigiul României sau ar leza interesele statului.

Art.137.– Øefii de misiune pot hotærî ca sæ se dea note, instrucfliuni øi circulæri,
cuprinzând reguli normative, care sunt obligatorii pentru tofli membrii legafliunii sau
personalul românesc din stræinætate, având funcfliuni permanente sau temporare,
neaplicarea acestora putând duce la sancfliunile prevæzute în art.127, alin. 4 øi 5.
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Art.138.– Membrii legafliei sunt obligafli sæ întreflinæ relaflii locale øi sæ informeze
pe øeful misiunii, în conferinfla sæptæmânalæ øi rapoartele lunare, asupra legæturilor
ce au stabilit.

Ministrul are dreptul de a refline pânæ la o treime din salariu celor care se mærginesc
la activitatea tehnicæ øi administrativæ din legaflie.

Art.139.– Øefii de misiune noteazæ personalul legafliunii øi colaboreazæ cu Consiliul
de coordonare, control øi recomandare øi cu Direcfliunea personalului din Ministerul
Regal al Afacerilor Stræine, pentru întocmirea fiøelor personale, dând note calificative:
insuficient, suficient, mulflumitor, bine, foarte bine, excepflional.

Fac propuneri de menflinere, înaintare sau rechemare, pe baza notelor calificative
date øi a activitæflii menflionate în carnetul personal de activitate al fiecærui agent, ca
øi a rapoartelor primite.

Aceleaøi drepturi de notare le au în organele centrale directorii.
Notele calificative sunt confidenfliale. Secretarul general administrativ va putea

totuøi, în cazurile în care ar socoti oportun, sæ aducæ la cunoøtinfla celor interesafli
notele calificative. Funcflionarul, care se crede notat nedrept sau cu rea°credinflæ, are
dreptul sæ cearæ revizuirea notærii de cætre Consiliul de coordonare, control øi
recomandare.

Funcflionarul, care va fi gæsit de Consiliu cæ a cerut revizuirea fæcând o acuzare
de pærtinire ofensatoare sau de rea°credinflæ, va putea fi pedepsit de Consiliu conform
procedurii disciplinare prevæzutæ de prezenta lege.

Art.140.– Øeful de misiune trimite notele øi observafliunile sale confidenfliale asupra
calitæflilor, priceperii øi purtærii tuturor membrilor legafliei, sau celor ataøafli pe lângæ
legaflii sau trimiøi în misiune temporaræ în stræinætate, oricare ar fi departamentul de
care flin.

Art.141.– Øeful de misiune, precum øi tofli membrii legafliei ataøafli permanent sau
temporar pe lângæ legaflie, sunt obligafli sæ procedeze cu concursul autoritæflilor locale
øi al românilor aflætori în stræinætate la organizarea coloniei româneøti locale.

Ei au îndatorirea sæ grupeze pe românii aflætori în flara respectivæ în asociaflii cu
caracter de amiciflie culturalæ sau economicæ, cu caracter naflional sau cu caracter mixt,
sprijinind astfel colaborarea cu cercurile culturale sau economice din flara respectivæ.

Aceste societæfli vor fi îndrumate de legafliune, care va veghea ca în fruntea lor
sæ figureze totdeauna notabili români sau de origine românæ, putând prin prestigiul,
meritele øi atitudinea lor eticæ, sæ serveascæ interesele româneøti.

Art.142.– Øeful de misiune exercitæ un drept de control asupra tuturor supuøilor
statului român, funcflionând pe teritoriul statului, unde îøi îndeplineøte misiunea.

El poate retrage paøaportul sau cere repatrierea supuøilor ale cæror condifliuni morale
sau îndeletniciri pot, prin continuarea lor, sæ atingæ prestigiul øi interesele flærii.
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Art.143.– Øeful de misiune poate sæ recomande, supuøilor români aflafli pe teritoriul
respectiv, îndeplinirea unor servicii de interes general.

Aceste servicii sunt obligatorii în timp de ræzboi, în conformitate cu legea muncii
naflionale. Ele sunt, de asemenea, obligatorii pentru studenflii care primesc burse,
ajutoare sau schimb de la stat, tot în cadrul legii muncii naflionale.

Pentru funcflionarii români trimiøi în misiune în stræinætate, øeful misiunii poate,
de asemenea, sæ hotærascæ anumite îndatoriri, în afaræ de cadrul delegafliunii ce au
primit de la ministerul respectiv.

Art.144.– Corespondenflii de presæ români, recunoscufli de guvernul român øi
funcflionând în flara legafliunii, au îndatorirea sæ participe, în cazul când sunt invitafli,
la conferinflele prevæzute de art.127.

Art.145.– Cei care beneficiazæ de paøapoarte de serviciu sunt supuøi în tot timpul
øederii lor în stræinætate controlului øefului de misiune.

Art.146.– Nerespectarea acestor îndatoriri dæ dreptul øefului misiunii sæ retragæ
paøaportul sau sæ cearæ repatrierea naflionalului respectiv.

PARTEA II
Personalul Ministerului Regal al Afacerilor Stræine

CAPITOLUL I
Dispozifliuni generale

Art.147.– Personalul Ministerului Regal al Afacerilor Stræine se împarte în
urmætoarele categorii:

Personalul de conducere;
Personal diplomatic;
Personal economic;
Personal consular;
Personal cultural;
Personal onorific;
Personal administrativ.
Art.148.– Personalul de conducere al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine se

numeøte øi funcflioneazæ în condifliunile urmætoare:
Ministrul Afacerilor Stræine se numeøte prin decret øi îndeplineøte o funcfliune de

competenflæ øi ræspundere politicæ;
El se numeøte, funcflioneazæ øi îøi înceteazæ misiunea conform legilor øi drepturilor

privitoare la puterea centralæ a statului, la membrii guvernului øi la funcfliunile politice.
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Secretarii generali ai Ministerului Regal al Afacerilor Stræine sunt funcflionari de
carieræ øi se numesc prin decret dintre miniøtrii plenipotenfliari.

Art.149.– Personalul diplomatic se compune din:
Miniøtri plenipotenfliari cl.I;
Miniøtri plenipotenfliari cl.II;
Consilieri de legafliune cl.I;
Consilieri de legafliune cl.II;
Secretari de legafliune cl.I;
Secretari de legafliune cl.II;
Secretari de legafliune cl.III;
Ataøafli de legafliune;
Ataøafli de legafliune stagiari.
Personalul diplomatic se recruteazæ, se numeøte, funcflioneazæ, înainteazæ øi îøi

înceteazæ funcfliunea în conformitate cu dispozifliunile acestei legi.
Consilierii de legafliune cl.I sunt încadrafli în tipul de salarizare 15, tabela A°6,

din Codul funcflionarilor publici; consilierii de legafliune cl.II, în tipul de salarizare
16, tabela A°6, al aceluiaøi cod; ataøaflii de legafliune stagiari în tipul de salarizare
31, tabela A°9, din Codul funcflionarilor publici.

Celelalte funcfliuni, cât øi cele echivalente lor, se menflin în încadrærile existente
la data promulgærii acestei legi.

Art.150.– Personalul economic se compune din:
Consilieri economici de minister (echivalent cu ministru plenipotenfliar cl.II);
Consilieri economici cl.I (echivalent cu consilier de legafliune cl.I);
Consilieri economici cl.II (echivalent cu consilier de legafliune cl.II);
Secretari economici cl.I (echivalent cu secretar de legafliune cl.I);
Secretari economici cl.II (echivalent cu secretar de legafliune cl.II);
Secretari economici cl.III (echivalent cu secretar de legafliune cl.III);
Ataøafli economici (echivalent cu ataøat de legafliune);
Ataøafli economici stagiari (echivalent cu ataøat de legafliune stagiar).
Personalul economic se recruteazæ, se numeøte, funcflioneazæ, înainteazæ øi îøi

înceteazæ funcfliunea în conformitate cu dispozifliunile acestei legi.
Art.151.– Personalul consular se compune din:
Consuli generali°consilieri de minister (echivalent cu ministru plenipotenfliar cl.II);
Consuli generali cl.I (echivalent cu consilier de legafliune cl.I);
Consuli generali cl.II (echivalent cu consilier de legafliune cl.II);
Consuli cl.I (echivalent cu secretar de legafliune cl.I);
Consuli cl.II (echivalent cu secretar de legafliune cl.II);
Consuli cl.III (viceconsuli) (echivalent cu secretar de legafliune cl.III);
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Ataøafli consulari (echivalent cu ataøat de legafliune);
Ataøafli consulari stagiari (echivalent cu ataøat de legafliune stagiar).
Personalul consular se recruteazæ, se numeøte, funcflioneazæ, înainteazæ øi îøi

înceteazæ funcfliunea în conformitate cu dispozifliunile acestei legi.
Art.152.– Personalul cultural (de presæ, propagandæ øi informaflie) se compune

din:
Consilieri culturali de minister (echivalent cu ministru plenipotenfliar cl.II);
Consilieri culturali cl.I (echivalent cu consilier de legafliune cl.I);
Consilieri culturali cl.II (echivalent cu consilier de legafliune cl.II);
Secretari culturali cl.I (echivalent cu secretar de legafliune cl.I);
Secretari culturali cl.II (echivalent cu secretar de legafliune cl.II);
Secretari culturali cl.III (echivalent cu secretar de legafliune cl.III);
Ataøafli culturali (echivalent cu ataøat de legafliune);
Ataøafli culturali stagiari (echivalent cu ataøat de legafliune stagiar).
Personalul cultural se recruteazæ, se numeøte, funcflioneazæ, înainteazæ øi îøi

înceteazæ funcfliunea în conformitate cu dispozifliunile acestei legi.
Art.153.– Personalul organelor de administrare centralæ se numeøte øi funcflioneazæ

în condifliunile urmætoare:
Directorii în administraflia centralæ se numesc în conformitate cu dispozifliunile

legii de faflæ, prin decizie ministerialæ;
Personalul administrafliei centrale compus din funcflionari diplomatici, economici,

consulari sau culturali, fæcând parte din ierarhia personalului diplomatic, economic,
consular sau cultural, îndeplinesc, în direcfliunile respective din administraflia centralæ,
funcfliunile atribuite prin decizie ministerialæ.

În administraflia centralæ funcflioneazæ, pentru activitatea administrativæ propriu°zisæ
øi nespecializatæ, funcflionari numifli în conformitate cu Codul funcflionarilor publici.

Art.154.– Personalul organelor consultative se numeøte prin decizie ministerialæ,
dintre specialiøti, în condifliunile prevæzute de partea I a prezentei legi.

Art.155.– Personalul administrafliei exterioare se numeøte din cadrele personalului
diplomatic, economic, consular øi cultural al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine,
în condifliunile legii de faflæ.

Art.156.– Øefii misiunilor diplomatice în stræinætate se numesc prin decret, dintre
miniøtrii plenipotenfliari clasa I sau clasa II, în conformitate cu legea de faflæ øi se
acrediteazæ potrivit regulilor dreptului internaflional øi cutumelor internaflionale.

Serviciile diplomatice exterioare pot fi conduse în caz de vacanflæ sau de absenflæ
a øefului de misiune, în mod provizoriu øi pânæ la numirea titularului sau reluarea
funcfliunii de cætre øeful de misiune, de cel mai înalt în grad dintre agenflii diplomatici
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ai legafliunii, care în acest timp va purta titlul de însærcinat cu afaceri, funcflionând
în conformitate cu legile øi cutumele internaflionale.

Art.157.– Personalul legafliunilor, respectiv secfliunilor lor diplomatice, economice,
consulare sau culturale, se desemneazæ din cadrele diplomatice, economice, consu-
lare sau culturale ale Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, prin decizie ministerialæ.

Art.158.– Consulatele generale øi consulatele, cu excepflia celor onorifice, se conduc
de agenflii consulari în conformitate cu convenfliile internaflionale, principiile dreptului
internaflional øi cutumele diplomatice øi consulare.

Prin derogare de la paragraful precedent, oficiile consulare existente vor putea fi
conduse în proporflie de 1/3 de funcflionari diplomatici, având un grad corespunzætor
însærcinærilor consulare ce urmeazæ a îndeplini.

Oficiile tehnice (economice, culturale øi de presæ) sunt conduse respectiv de perso-
nalul economic, cultural øi de presæ.

În legafliile øi consulatele pe lângæ care nu existæ secfliuni independente econo-
mice, culturale øi de presæ, activitatea ce ar reveni acestor oficii va fi îndeplinitæ de
funcflionari diplomatici sau consulari desemnafli de øeful misiunii în acest scop.

Personalul tuturor acestor servicii exterioare se desemneazæ din cadrele perso-
nalului Ministerului Afacerilor Stræine, prin deciziune ministerialæ.

Art.159.– În afaræ de personalul administrafliei exterioare, prevæzut de aceastæ lege,
funcflioneazæ în serviciile exterioare ale Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, ca
ataøafli pe lângæ aceste servicii, ataøaflii militari, desemnafli de Ministerul de Ræzboi,
conform legilor militare.

Art.160.– Pe lângæ serviciile exterioare pot funcfliona delegafli tehnici, cu însærcinæri
speciale, trimiøi de alte departamente, cu aprobarea Ministerului Regal al Afacerilor
Stræine, fiind salarizafli øi fæcând parte din cadrele acelor departamente, sau consilieri
øi ataøafli speciali, învestifli cu o anumitæ delegafliune sau misiune tehnicæ, trimiøi
temporar de cætre Ministerul Regal al Afacerilor Stræine, prin deciziune ministerialæ,
care va preciza atribufliunile øi durata însærcinærii.

Art.161.– Mai pot funcfliona în serviciile exterioare ale statului român, cu caracter
onorific øi færæ calitatea de funcflionar public, consuli onorifici, numifli în conformitate
cu prevederile acestei legi øi principiile dreptului internaflional øi ale legilor suveranitæflii
locale, dintre notabilii locali sau, dacæ legea localæ permite, dintre notabilii de origine
românæ.

Art.162.– Pe lângæ personalul diplomatic, economic, consular, cultural sau de
ataøaflii tehnici øi specialiøtii cu care se încadreazæ serviciile exterioare, pot funcfliona,
în cadrul legafliunilor, consulatelor sau oficiilor consulare, economice sau altele øi
personal administrativ, precum øi dactilografi(e), interprefli, personal de serviciu, numifli
în conformitate cu Codul funcflionarilor publici.
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Ei sunt numifli prin decizie ministerialæ øi ocupæ funcfliunile øi primesc salariile
prevæzute de Codul funcflionarilor publici øi de disponibilitæflile serviciului exterior
respectiv.

Art.163.– Personalul serviciilor centrale øi exterioare ale Ministerului Regal al
Afacerilor Stræine, cu excepflia consulilor onorifici øi a funcflionarilor administrativi,
nu poate fi numit în funcfliune, decât în conformitate cu normele de recrutare, formare
a cadrelor øi conform ierarhiei prevæzute în legea de faflæ.

CAPITOLUL II
Condifliuni de admisibilitate øi numire în cadrele personalului  

diplomatic, economic, consular øi cultural

Art.164.– Pentru a putea fi numit în cadrele personalului diplomatic, economic,
consular sau cultural al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, se cere întrunirea
urmætoarelor condifliuni generale:

1. Sæ fii român, având exercifliul tuturor drepturilor civile øi politice;
2. Sæ ai vârsta de cel puflin 21 ani øi de cel mult 30 de ani;
3. Sæ fi satisfæcut obligafliunile legii recrutærii;
4. Sæ nu fi suferit nici o condamnare pentru faptele prevæzute la art.139 din Codul

funcflionarilor publici øi nici vreo descalificare moralæ gravæ.
Art.165.– Candidaflii, întrunind condifliunile prevæzute de art.164 øi care vor fi depus

actele øi cererile lor Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, sunt supuøi unui examen
medical, neputând fi numifli în cadrele personalului Ministerului Regal al Afacerilor
Stræine acei a cæror stare de sænætate constituie o împiedecare pentru dezvoltarea unei
munci intense øi prestarea serviciilor datorate.

Art.166.– Pe lângæ condifliunile generale øi de sænætate, candidaflii trebuie sæ întru-
neascæ urmætoarele condifliuni de studii øi pregætire tehnicæ°profesionalæ:

1. Sæ fie licenfliafli sau doctori în drept din flaræ sau din stræinætate, cu diplome
echivalate;

2. Sæ fie diplomafli ai Secfliunii de pregætire a Institutului Regal Român de Cercetæri
Internaflionale øi Øtiinfle Politice;

3. Sæ fi fost admiøi la examenul de ataøafli stagiari.
Art.167.– Ocuparea locurilor de ataøafli stagiari vacante în cadrele personalului

diplomatic, economic, consular øi cultural se va face prin examen.
Numirea se face în ordinea clasificærii.
Art.168.– Comisiunea pentru examenul de ataøat se compune din ministrul

Afacerilor Stræine sau secretarul general desemnat de el, ca preøedinte; din 3 miniøtri
plenipotenfliari sau directori din administraflia centralæ; preøedintele Institutului Regal
de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice øi un profesor al institutului, recomandat
de consiliul institutului, ca membri.
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Art.169.– Examenul va purta asupra urmætoarelor materii:

Pentru personalul diplomatic:

1. Organizarea constituflionalæ øi administrativæ a României;
2. Istoria românilor;
3. Organizarea internaflionalæ øi istoria tratatelor internaflionale;
4. Drept internaflional, public øi privat;
5. Funcfliunea diplomaticæ;
6. Protocol, ceremonial internaflional;
7. Istoria doctrinelor economice;
8. Nofliuni de politicæ comercialæ;
9. Acordurile economice, schimburile øi materiile prime ale României;
10. Geopoliticæ;
11. O lucrare øi o expunere într°o limbæ stræinæ: francezæ, germanæ, englezæ sau

italianæ.

Pentru personalul economic:

1. Istoria naflionalæ øi poziflia internaflionalæ a României;
2. Dreptul convenflional al României (tratatele øi convenfliunile României în

vigoare);
3. Comunicafliile aeriene, feroviare, Dunærea øi Marea Neagræ;
4. Politica vamalæ, a schimburilor øi plæflilor române;
5. Drept internaflional, public øi privat;
6. Organizarea constituflionalæ, administrativæ øi financiaræ a României;
7. Nofliuni de organizare internaflionalæ øi de istorie a tratatelor;
8. Finanfle publice;
9. Politicæ economicæ;
10 Colocviu practic asupra comerflului internaflional, convenfliilor economice øi

tehnicii lor;
11. O lucrare scrisæ într°o limbæ stræinæ (francezæ, germanæ, englezæ sau italianæ);
12. Redactarea unei corespondenfle economice într°o limbæ stræinæ.

Pentru personalul consular

1. Organizarea constituflionalæ, administrativæ øi judiciaræ a României;
2. Drept internaflional, public øi privat;
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3. Elemente de drept civil, comercial øi maritim;
4. Politica comercialæ a României;
5. Geografia politicæ øi comercialæ;
6. Condifliunea stræinilor în România øi a românilor în stræinætate;
7. Dreptul convenflional al României, cu privire specialæ la convenfliile consulare

de stabilire øi alte drepturi private;
8. Funcfliunile consulare, privilegii øi drepturi consulare;
9. Funcfliunile juridice, procedurale øi administrative ale consulilor;
10. O lucrare în limba francezæ, englezæ, germanæ sau italianæ, dupæ alegere;
11. Expunerea, într°una din aceste limbi, a condifliunilor pentru înjghebarea unui

contract sau stabilirea unei succesiuni.

Pentru personalul cultural:

1. Organizarea constituflionalæ, administrativæ øi economicæ a României;
2. Drept internaflional, public øi privat;
3. Permanenflele istoriei universale;
4. Istoria românilor øi a institufliunilor româneøti;
5. Istoria diplomaticæ øi a organizærii internaflionale de la Westfalia øi pânæ azi;
6. Istoria artelor, cu privire specialæ la arta româneascæ (biserica, arta rusticæ,

arhitectura);
7. Geografia politicæ;
8. Politica economicæ;
9. Acordurile culturale ale României;
10. Rase, naflionalitæfli, minoritæfli, miøcarea demograficæ;
11. Presæ, colaborare de presæ, agenflii internaflionale de presæ, tehnica presei inter-

naflionale, informafliune øi propagandæ internaflionalæ;
12. Europa, Bazinul Dunærean, sud°estul Europei;
13. O expunere într°o limbæ stræinæ: englezæ, francezæ, germanæ sau italianæ;
14. O lucrare scrisæ asupra unui subiect privind relafliunile culturale internaflionale.
Art.170.– Candidaflii reuøifli la examenul pentru ocuparea locurilor vacante în cadrele

personalului diplomatic, economic, consular sau cultural, sunt numifli ataøafli stagiari.
Art.171.– La intrarea în funcfliune, ataøaflii stagiari depun juræmântul de credinflæ

prestat de funcflionarii publici, la care se adaugæ: „Jur a pæstra cu sfinflenie secretul
lucrærilor øi îndatoririlor ce mi se vor încredinfla în serviciul Ministerului Regal al
Afacerilor Stræine“.

Art.172.– Ataøaflii stagiari sunt obligafli ca, în cursul primului an de funcfliune, sæ
urmeze cursurile secfliunii de specializare øi lucrærile practice, conform programei
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Institutului Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice, stabilitæ de comun
acord cu ministrul Afacerilor Stræine.

Art.173.– La terminarea cursurilor øi lucrærilor de specializare profesionalæ, ataøaflii
stagiari se prezintæ la o probæ care consistæ dintr°un colocviu trecut înaintea Consiliului
de examen al Institutului Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice.

Art.174.– Diplomaflii secfliunii de specializare a insitutului, care vor prezenta
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine diploma cu menfliunea cel puflin „bine“, pot
dupæ împlinirea a cel puflin un an de funcfliune, ca ataøafli stagiari, sæ fie înaintafli.

Înaintarea se face pe baza rapoartelor øefilor ierarhici la propunerea directorului
respectiv, la gradul de ataøafli de legafliune, ataøafli economici, ataøafli consulari, ataøafli
culturali, — dupæ corpul cæruia aparflin — cu avizul conform al Consiliului de coor-
donare, control øi recomandare.

Art.175.– Numirea de ataøat de legafliune, ataøat economic, ataøat consular sau
ataøat cultural se face prin decizie ministerialæ.

Art.176.– Ataøaflii stagiari, care timp de trei ani de la numire nu vor fi obflinut
diploma de specializare a Institutului Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle
Politice, cu menfliunea cel puflin „bine“ sau nu vor fi fost propuøi de directorul respectiv,
sau nu vor fi recomandafli de cætre Consiliul de coordonare, control øi recomandare,
pot trece în serviciile administrative ale ministerului în funcfliuni corespunzætoare,
fiind încadrafli prin decizie ministerialæ sau pot trece în administraflia altor departa-
mente, dacæ vor fi fost primifli øi încadrafli de acestea.

Art.177.– Ataøaflii stagiari, care timp de 3 ani de la numire nu vor fi fost înaintafli
sau nu vor fi fost încadrafli în personalul administrativ al Ministerului Regal al
Afacerilor Stræine sau în administraflia altor departamente, vor fi considerafli îndepærtafli
din serviciu, prin încetarea de drept a funcfliunii lor.

CAPITOLUL III
Condifliunile de funcflionare øi de înaintare 

în cadrele personalului diplomatic, economic, consular øi cultural

Art.178.– Ataøaflii de legaflie, ataøaflii economici, ataøaflii consulari, ataøaflii culturali,
pot primi funcfliuni în cadrele organelor administrafliei centrale, sale ale administrafliei
exterioare.

Art.179.– Funcflionarii Ministerului Regal al Afacerilor Stræine din cadrele
personalului diplomatic, care vor fi îndeplinit funcfliunile øi însærcinærile lor cu merite
deosebite, pot sæ fie înaintafli în loc vacant de la grad la grad, în urma propunerii
øefilor ierarhici øi a Consiliului de coordonare, control øi recomandare, dupæ împlinirea
urmætoarelor stagii:
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2 ani de la gradul de ataøat de legafliune la gradul de secretar de legafliune cl.III;
3 ani de la gradul de secretar de legafliune cl.III la gradul de secretar de legafliune

cl.II;
3 ani de la gradul de secretar de legafliune cl.II la gradul de secretar de legafliune

cl.I;
3 ani de la gradul de secretar de legafliune cl.I la gradul de consilier de legafliune

cl.II;
2 ani de la gradul de consilier de legafliune cl.II la gradul de consilier de legafliune

cl.I;
1 an de la gradul de consilier de legafliune cl.I la gradul de ministru plenipotenfliar

cl.II;
3 ani de la gradul de ministru plenipotenfliar cl.II la gradul de ministru plenipotenfliar

cl.I;
Numirile de la gradul de ataøat de legafliune pânæ la gradul de consilier de legafliune

cl.II, inclusiv se fac prin decizie ministerialæ; pentru gradele superioare acestora, se
fac prin decret;

Înaintarea funcflionarilor Ministerului Regal al Afacerilor Stræine din cadrele
personalului economic, consular, sau cultural se face conform aceloraøi norme øi con-
diflii de stagiu ca øi pentru personalul diplomatic.

Art.180.– Funcflionarii Ministerului Regal al Afacerilor Stræine din cadrele perso-
nalului diplomatic, consular, economic øi cultural, înaintafli conform dispozifliunilor
art.179, pot fi încadrafli în cadrele personalului organelor administrafliei centrale sau
al organelor administrafliei exterioare.

Art.181.– Pot fi însærcinafli cu conducerea unei misiuni în stræinætate, membrii
Consiliului diplomatic, care vor fi îndeplinit timp de cel puflin cinci ani funcfliunea
de consilier sau profesorii Institutului Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle
Politice, care vor fi îndeplinit cel puflin cinci ani funcfliunea de profesor titular.

Art.182.– Pot fi delegafli øefi de misiune øi încadrafli miniøtri plenipotenfliari cl.II
sau delegafli titulari în Comisiunile Dunærii, persoane din afaræ de cadrul diplomatic,
numai dacæ îndeplinesc în stat o funcflie superioaræ øi reprezintæ o competenflæ notorie.

Aceastæ însærcinare având caracterul unei delegafliuni, cel numit pæstreazæ drepturile
anterioare ale funcfliunii sale øi poate oricând sæ înceteze delegafliunea sa în serviciul
diplomatic, timpul servit în Ministerul Regal al Afacerilor Stræine fiind considerat
ca îndeplinit pentru propria sa funcfliune.

Art.183.– Numærul miniøtrilor plenipotenfliari sau øefi de misiune, numifli conform
dispozifliunilor art.181 øi 182, nu poate sæ treacæ 1/4 din numærul misiunilor diplomatice
prevæzute de lege.
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Delegarea de miniøtri plenipotenfliari sau øefi de misiune, prevæzutæ de articolul
182, nu poate fi fæcutæ decât în proporflie maximum de 1/6 faflæ de numærul serviciilor
diplomatice exterioare existente.

Dreptul la titlul øi rangul de ministru plenipotenfliar înceteazæ pentru aceøtia din
urmæ, o datæ cu funcfliunea pentru care au fost delegafli.

CAPITOLUL IV
Schimbarea cadrului

Art.184.– Consiliul de coordonare, control øi recomandare poate propune, din oficiu
sau la cererea øefilor ierarhici, trecerea dintr°un cadru de personal în un altul a celor
care vor fi considerafli mai apfli pentru alte funcfliuni, decât acelea ale cadrului unde
îøi îndeplinesc funcfliunea.

Art.185.– Consiliul de coordonare, control øi recomandare poate propune trecerea,
cu sau færæ înaintare a funcflionarului, dintr°un cadru într°altul, cu avizul Institutului
Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice, în urma unui colocviu de
specializare profesionalæ, pe care urmeazæ sæ°l treacæ cel recomandat.

Dacæ recomandarea a fost repetatæ de trei ori în trei sesiuni deosebite ale Consiliului
de coordonare, control øi recomandare øi dacæ cel recomandat a trecut colocviul de
specializare øi a depus ministerului certificatul doveditor, ministrul este obligat sæ
facæ numirea, admiflând trecerea dintr°un cadru în altul.

Art.186.– Trecerile din corpul economic, consular sau cultural în corpul diplomatic
nu pot fi admise, chiar dacæ sunt întrunite cerinflele art.185, decât pentru un singur
agent pe an, de fiecare grad al funcfliunii, afaræ dacæ nevoia completærii cadrelor ar
cere o nouæ încadrare a întregului personal diplomatic, economic, consular øi cultural
al ministerului, în care caz Consiliul de coordonare, control øi recomandare poate
propune ministrului trecerea dintr°un cadru în altul în condifliunile arætate, færæ nici
o restricfliune.

Art.187.– Recomandærile de schimbare de cadru, repetate de trei ori în trei sesiuni
ale Consiliului de coordonare, control øi recomandare, sunt obligatorii, atât pentru
ministru, cât øi pentru funcflionarul respectiv.

Funcflionarul, care nu primeøte schimbarea, are dreptul sæ cearæ încadrarea în
personalul administrativ al ministerului, într°o funcfliune echivalentæ sau trecerea în
administraflia de stat, la un alt departament sau institufliune, dacæ acestea încuviinfleazæ.

Art.188.– Agentul diplomatic, economic, consular sau cultural, care dupæ trei
recomandæri de reîncadrare într°un alt corp sau de încadrare într°o funcfliune admi-
nistrativæ nu va fi cerut sau acceptat aceastæ încadrare, pierde calitatea de funcflionar
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public la data comunicatæ de minister, cu dreptul de a°øi regula drepturile la pensie
în cazul când ar întruni condifliunile generale ale legii de pensiuni.

CAPITOLUL V
Drepturile øi îndatoririle personalului din cadrele 

Ministerului Regal al Afacerilor Stræine

SECfiIUNEA I
Stabilitate, obligaflii, încetarea funcfliunii, limita de vârstæ, disciplinæ

Art.189.– Funcflionarii diplomatici, economici, consulari øi culturali beneficiazæ
în tot timpul funcfliunii lor de garanfliile de stabilitate prevæzute de Codul funcflio-
narilor publici, în condifliile øi cu rezervele prevæzute de aceastæ lege.

Art.190.– Funcflionarii diplomatici, economici, consulari øi culturali, precum øi
personalul administrativ øi orice agenfli, funcflionând în administraflia exterioaræ, pot
fi oricând rechemafli în administraflia centralæ.

Art.191.– Personalul diplomatic, economic, consular øi cultural, care va fi funcflionat
4 ani continuu în stræinætate, este obligat sæ facæ un stagiu de cel puflin un an în
administraflia centralæ.

Se excepteazæ øefii de misiune øi însærcinaflii cu afaceri.
Art.192.– Funcflionarii diplomatici, economici, consulari øi culturali sunt datori

sæ°øi împlineascæ funcfliunea, punând toatæ conøtiinfla øi ræspunderea în serviciul statului,
respectând legile Regatului øi conformându°se tuturor legilor, regulamentelor,
instrucfliunilor de organizare øi ordinelor Ministerului Regal al Afacerilor Stræine,
asigurând respectul românilor în flaræ øi stræinætate.

Acei care s°ar îndepærta de la aceste îndatoriri vor fi sancflionafli în conformitate
cu aceastæ lege.

Art.193.– Funcfliunile diplomatice, economice, consulare øi culturale înceteazæ,
în afaræ de dispozifliunile prevæzute în secfliunea II°a a acestui capitol, prin:

a) demisie;
b) limitæ de vârstæ;
c) cerere de retragere;
d) sancfliuni disciplinare.
Art.194.– Funcflionarii diplomatici, economici, consulari øi culturali pot oricând

sæ se demitæ din funcfliunile ce îndeplinesc în flaræ sau stræinætate.
Acei care au demisionat nu pot fi pufli în disponibilitate, nu pot sæ°øi înceteze

funcfliunea pe timp mærginit, nici nu pot fi reprimifli în cadrele Ministerului Regal al
Afacerilor Stræine.
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Art.195.– Limita de vârstæ pentru funcflionarii diplomatici, economici, consulari
øi culturali este aceea prevæzutæ de Codul funcflionarilor publici.

Art.196.– Ministrul Afacerilor Stræine poate prelungi anual limita de vârstæ pentru
miniøtrii plenipotenfliari cl.I, care vor fi fost recomandafli cu unanimitate de cætre
Consiliul de coordonare, control øi recomandare pentru merite excepflionale.

Nu se pot acorda mai mult de trei prelungiri.
Art.197.– Agentul diplomatic, economic, consular øi cultural nu poate ocupa alte

posturi, funcfliuni retribuite de stat, de alte administraflii publice sau private, færæ
autorizarea ministrului, în caz contrar el fiind considerat de drept demisionat sau pus
în retragere.

Funcfliunea de ministru plenipotenfliar sau de membru al Consiliului diplomatic
este compatibilæ cu aceea de profesor universitar.

SECfiIUNEA II
Procedura disciplinaræ. Sancfliuni

Art.198.– Sancfliunile disciplinare se hotæræsc de o comisiune disciplinaræ specialæ
a Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, a cærei jurisdicfliune se întinde asupra tuturor
funcflionarilor diplomatici, economici, consulari øi culturali funcflionând în flaræ sau
stræinætate.

Aceastæ comisiune are ca preøedinte pe secretarul general øi se compune din doi
miniøtri plenipotenfliari din administraflia centralæ øi doi membri ai Consiliului diplo-
matic, numifli prin decizie ministerialæ pe timp de un an.

Directorul personalului îndeplineøte funcfliunea de minister public, îngrijind de
întocmirea actelor de acuzare, de susflinerea lor øi de aplicarea pedepsei acelui judecat.

În caz de împiedecare sau recuzare, ministrul decide înlocuirea membrilor
comisiunii prin alfli miniøtri plenipotenfliari, sau membri ai Consiliului diplomatic.

Art.199.– Pedepsele disciplinare pe care le poate hotærî comisiunea sunt:
Mustrarea scrisæ;
Mustrarea cu pierderea salariului pe timp mærginit;
Øtergerea de pe tabloul de înaintæri pentru unul pânæ la doi ani;
Ieøirea din cadrele ministerului, cu posibilitatea de a fi primit în altæ administraflie

publicæ.
Destituirea.
Ministrul Afacerilor Stræine poate sæ aplice direct pedeapsa mustrærii scrise øi a

pierderii salariului pe maximum øase luni.
Celelalte pedepse se dau de ministru numai cu avizul conform al comisiunii.
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Art.200.– Trimiterea în judecatæ disciplinaræ se face de ministru din oficiu sau la
cererea øefilor ierarhici, ori la propunerea Consiliului de coordonare, control øi
recomandare.

Înaintea comisiunii procedura este scrisæ. Acuzatul are dreptul la apærare printr°o
apærare verbalæ, fæcutæ de un coleg, într°o singuræ øedinflæ a comisiei.

Judecata este scurtæ.
Deciziunile comisiunii se motiveazæ øi se iau cu majoritate de voturi.
Øtergerea din dosarul personal a pedepselor, pânæ la gradul III, nu se poate face

decât prin decizia ministrului, pe baza avizului în unanimitate al Consiliului de
coordonare, control øi recomandare.

SECfiIUNEA III
Retribuflii, concedii

Art.201.– Retribufliunile personalului diplomatic, economic, consular øi cultural,
dupæ categorie øi grad, sunt cele prevæzute în lege øi înscrise în bugetul Ministerului
Regal al Afacerilor Stræine.

Cheltuielile de reprezentare ale øefilor de misiune sau de oficii, precum øi
indemnitæflile de reøedinflæ ale personalului diplomatic, se fixeazæ de ministru pe baza
prevederilor bugetare.

Øeful de misiune are drept la locuinflæ.
Funcflionarii numifli în stræinætate, mutafli sau rechemafli în flaræ în timpul serviciului,

sau încetând funcfliunea lor, au dreptul la plata cheltuielilor de drum, care se stabilesc
prin decizie ministerialæ.

La instalarea într°o funcfliune nouæ øi într°o altæ flaræ, funcflionarii au dreptul la
indemnizaflie egalæ cu 30 la sutæ din salariu, cu accesoriile pe o lunæ, pentru cei
neînsurafli; 40 la sutæ pentru cei însurafli, færæ copii; 50 la sutæ pentru cei însurafli, cu
copii.

Oriunde legea nu cuprinde dispozifliuni privitoare la indemnizaflii speciale, cheltuieli
speciale sau însærcinæri speciale, ministrul poate sæ dispunæ, în conformitate cu normele
stabilite anual de cætre Consiliul de coordonare, control øi recomandare, flinând seama
pentru fiecare funcfliune sau însærcinare de situafliunile ce se prezintæ øi de
disponibilitæflile bugetare.

Art.202.– Dreptul de concediu al funcflionarilor Ministerului Regal al Afacerilor
Stræine este cel prevæzut de Codul funcflionarilor publici.

Concediile øefilor de misiuni se acordæ de ministru, iar concediile personalului
legafliunilor, consulatelor øi oficiilor din stræinætate, se acordæ de directorul perso-
nalului, pe baza propunerii øefului de misiune, consulat, sau oficiu.
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Art.203.– Funcflionarii din cadrul diplomatic, economic, consular øi cultural øi
funcflionarii administrativi ai Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, nu se pot cæsætori
decât cu autorizarea prealabilæ øi în scris a ministrului Afacerilor Stræine.

Aprobarea cæsætoriilor cu stræine nu poate fi încuviinflatæ decât pe baza propu-
nerii Consiliului de coordonare, control øi recomandare.

Art.204.– Consiliul de coordonare, control øi recomandare îndeplineøte pentru
personalul diplomatic, economic, consular øi cultural toate funcfliunile comisiunii de
numiri øi înaintæri, prevæzute de Codul funcflionarilor publici.

CAPITOLUL VI
Consulii onorifici

Art.205.– Numirea de consul onorific se face în conformitate cu principiile dreptului
internaflional øi ale legilor locale, dintre notabili stræini sau, dacæ legea localæ permite,
dintre notabili români sau de origine românæ, funcfliunea de consul onorific neconferind
nici calitatea de funcflionar public, nici dreptul de salariu.

Consulii onorifici sunt agenfli de protecfliune ai românilor øi intereselor româneøti
în stræinætate øi îndeplinesc actele juridice, procedurale øi administrative prevæzute
de legi øi regulamente, ca øi de convenfliunile sau regulamentele consulare, în genere
misiunea lor onorificæ îndeplinindu°se în conformitate cu principiile dreptului
internaflional, cu cutumele consulare øi cu drepturile conferite de statutul teritorial
al funcfliunii.

La intrarea în funcfliune, consulii onorifici sunt flinufli sæ depunæ juræmântul: „Jur
de a îndeplini cu sfinflenie, conform legilor româneøti, misiunea primitæ, pæstrând
secretul lucrærilor øi îndatoririlor încredinflate de Regatul României øi Ministerul Regal
al Afacerilor Stræine, contribuind din toate puterile mele la sprijinirea intereselor øi
drepturilor românilor“.

Funcfliunea de consul onorific înceteazæ prin retragerea însærcinærii de cætre
Ministerul Regal al Afacerilor Stræine sau prin încetarea recunoaøterii dreptului de
a funcfliona de cætre suveranitatea localæ, în conformitate cu principiile dreptului
internaflional, cu cutumele consulare øi regulile generalmente admise.

CAPITOLUL VII
Personalul administrativ

Art.206.– În afaræ de personalul diplomatic, economic, consular øi cultural,
Ministerul Regal al Afacerilor Stræine are personal administrativ pentru funcfliunile
strict administrative din organele de administrare centrale øi organele de administrare
exterioaræ.
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Art.207.– Personalul administrativ este supus în ce priveøte recrutarea, numirea,
dreptul de înaintare, obligafliunile øi încetarea funcfliunii øi oriunde legea de faflæ nu
creeazæ o excepfliune, dispozifliunilor Codului funcflionarilor publici.

Funcflionarii administrativi ai Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, nu pot înainta
peste gradul de director inclusiv în administraflia centralæ øi de øef de serviciu în
administraflia exterioaræ.

Atribufliunile Comisiei de propuneri prevæzutæ de art.85 din Codul funcflionarilor
publici vor fi exercitate, în ce priveøte personalul administrativ al Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine, de cætre Consiliul de coordonare, control øi recomandare.

Prin derogare de la prevederile Codului funcflionarilor publici, personalului admi-
nistrativ al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine i se aplicæ procedura disciplinaræ
øi sancfliunile prevæzute de art.198–200 ale prezentei legi.

Art.208.– Pentru a fi admiøi în posturile administrative ale Ministerului Regal al
Afacerilor Stræine, se cere, pe lângæ condifliunile generale ale funcflionarilor publici,
øi trecerea unui examen de admitere special, ale cærui condifliuni se fixeazæ prin decizie
ministerialæ, flinând seamæ de dispozifliunile Codului funcflionarilor publici.

Candidatul va trebui sæ cunoascæ cel puflin o limbæ stræinæ de necontestatæ folosinflæ
internaflionalæ.

Art.209.– În afaræ de condifliunile generale prevæzute de Codul funcflionarilor publici
pentru a ocupa o funcfliune de dactilografæ sau dactilograf în Ministerul Regal al
Afacerilor Stræine, candidatul trebuie sæ fi trecut un concurs, constând dintr°o probæ
practicæ profesionalæ øi o probæ de cunoaøtere a limbii: franceze, germane, italiene
sau engleze, dupæ alegerea øi nevoile ministerului.

Ministrul Afacerilor Stræine poate sæ acorde stenografilor, dactilografelor øi
funcflionarilor care îndeplinesc sarcini de încredere sau lucreazæ øi pæstreazæ acte de
o excepflionalæ valoare diplomaticæ, pe lângæ salariul prevæzut în buget sau diurne
øi pe lângæ primele øi indemnizafliile acordate tuturor funcflionarilor departamentului,
prime sau indemnizaflii din fonduri speciale.

Art.210.– Pentru interprefli, examenul de admitere se face în fafla unei comisiuni
prezidatæ de secretarul general øi de doi profesori universitari specialiøti.

Art.211.– Stenografii pot înainta pânæ la gradul de director inclusiv ca øi funcflionarii
administrativi.

Dactilografii(ele) pot înainta pânæ la gradul de øef de serviciu, urmând de asemenea
ierarhia prevæzutæ de Codul funcflionarilor publici.

Art.212.– Translatorii°interprefli se numesc dintre candidaflii care îndeplinesc
condifliunile generale de admisibilitate în funcfliunile publice, absolvenfli de liceu sau
a unei øcoli echivalente cunoscând bine, în vorbæ øi scris, cel puflin o limbæ stræinæ.

Modul de înaintare øi salarizare a translatorilor°interprefli este acela prevæzut de
Codul funcflionarilor publici.
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PARTEA III
Dispozifliuni tranzitorii øi finale

Art.213.– La 1 aprilie 1944, serviciile exterioare ale Ministerului Propagandei
Naflionale vor trece la Ministerul Regal al Afacerilor Stræine, împreunæ cu bugetul
respectiv øi fondurile pentru materiale sau altele privind activitatea în stræinætate.

Art.214.– Ministerul Regal al Afacerilor Stræine va proceda la revizuirea øi
încadrarea:

a) Personalului Direcfliunii economice;
b) Personalului consular din administrafliunea centralæ øi exterioaræ;
c) Personalului din serviciile exterioare ale Ministerului Propagandei Naflionale,

Direcfliunii presei, Direcfliunii de studii øi propagandæ din acelaøi minister trecute la
Ministerul Afacerilor Stræine;

d) Personalul cultural funcflionând în stræinætate pe lângæ øcoli, universitæfli sau
alte institufliuni salariafli de Ministerul Regal al Afacerilor Stræine, Ministerul Culturii
Naflionale øi al Cultelor sau Ministerul Propagandei Naflionale.

Art.215.– La revizuirea personalului economic, consular øi de presæ se va fline seamæ
de:

a) Titlurile øi pregætirea profesionalæ;
b) Activitatea desfæøuratæ în cadrul serviciului ce a prestat;
c) Posibilitæflile bugetare øi nevoile de completare ale Ministerului Regal al

Afacerilor Stræine.
Art.216.– Revizuirile øi încadrærile se fac în conformitate cu dispozifliunile prezentei

legi, pânæ la 1 iunie 1944.
Ministrul poate fline seama de avizul organelor competente din Ministerul Afacerilor

Stræine øi Ministerul Propagandei Naflionale øi de avizul comisiunii mixte pentru
reorganizarea personalului Ministerului Regal al Afacerilor Stræine øi Ministerului
Propagandei.

Art.217.– Ministrul, pe baza propunerilor fæcute în temeiul articolului precedent
sau din oficiu, poate dispune încadrarea personalului diplomatic, economic, consu-
lar, cultural øi de presæ existent la intrarea în vigoare a acestei legi, fie în posturi
aparflinând cadrelor economice, consulare, culturale øi de presæ, fie în posturi admi-
nistrative în administraflia centralæ sau exterioaræ a departamentului.

Revizuirile øi încadrærile vor fline seamæ de disponibilitæflile bugetare existente la
1 aprilie 1944 øi vor putea acorda alte grade decât acelea pe care le°a avut personalul
revizuit øi încadrat anterior acestei proceduri.

Decretele sau deciziunile de încadrare în personalul diplomatic, economic, consular
øi cultural, ca øi acelea de trecere dintr°un corp într°altul sau dintr°un grad într°altul,
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acelea de trecere din aceste corpuri în cadrele administrative ale departamentelor,
de punere în retragere din oficiu sau de încetare a funcfliunii, date în conformitate
cu dispozifliunile acestei legi, nu pot fi atacate pe nici o cale.

Art.218.– Funcflionarii diplomatici, consulari øi administrativi ai Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine, din administraflia centralæ sau exterioaræ, aflafli în funcfliune la
data publicærii prezentei legi;

Funcflionarii culturali, de presæ øi propagandæ aparflinând Ministerului Propagandei
Naflionale sau oricæror instituflii de stat ce urmeazæ a fi trecufli în cadrele personalului
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine;

Funcflionarii Direcfliei economice sau din serviciile exterioare economice øi
comerciale, care nu au fost încadrafli;

Pot cere în termen de 30 zile de la comunicarea scrisæ ce li se va face cu privire
la neîncadrare, transferarea în administraflia Ministerului Propagandei Naflionale sau
în oricare instituflie de stat, în limita locurilor bugetare, sau numirea lor într°un alt
serviciu de stat.

Dacæ la expirarea acestui termen nu vor fi obflinut numirea sau încadrarea în
administraflia altor departamente, funcflionarii care au minimum de ani de serviciu
împlinifli, conform legii generale de pensiuni, vor putea cere regularea drepturilor la
pensie, beneficiind de dispensa limitei de vârstæ.

Ei vor beneficia de un spor de timp de 5 ani, calculabil la pensie, færæ ca acest
spor sæ poatæ trece timpul ce l°ar mai fi avut de servit pânæ la împlinirea limitei de
vârstæ, prevæzutæ de legile în vigoare.

Funcflionarii care nu vor fi obflinut încadrarea în alte departamente sau numirea
în alte servicii øi nici nu vor fi cerut regularea drepturilor la pensie îøi înceteazæ de
drept funcfliunea la expirarea termenului acordat.

Trecerea la pensie øi încetarea funcfliunii nu sunt susceptibile de nici un control
jurisdicflional.

Funcflionarii, care nu vor fi obflinut încadrarea sau numirea în alte servicii øi urmeazæ
a°øi regula drepturile la pensie, vor primi drept ajutor salariul pe trei luni, conform
Codului funcflionarilor publici.

Funcflionarii, care nu vor fi obflinut încadrarea sau numirea în alte servicii øi care
nu pot beneficia de legea generalæ de pensiuni, pentru regularea drepturilor la pensie,
vor putea primi un ajutor, care va fi fixat de ministru, flinând seama de timpul servit
la stat øi de situaflia familiei aceluia a cærui funcfliune a încetat.

Art.219.– În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, vor putea fi puøi din
oficiu în retragere pentru a°øi exercita drepturile la pensie cu dispensa limitei de vârstæ:

a) Miniøtrii plenipotenfliari care au vârsta de 55 ani împlinifli;
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b) Consilierii de legafliune, consulii generali øi consulii care au vârsta de 50 ani
împlinifli;

c) Secretarii de legafliune care au vârsta de 45 ani împlinifli;
d) Consilierii economici øi ataøaflii comerciali care au vârsta de 45 ani împlinifli;
e) Personalul administrativ care are vârsta de 45 ani împlinifli.
Dispozifliunile art.92 din legea nr.446/943 nu se aplicæ funcflionarilor puøi în

retragere în temeiul acestui articol.
Funcflionarii puøi din oficiu în retragere, potrivit acestui articol, vor beneficia de

un spor de timp, egal cu cel ce ar mai fi putut servi pânæ la împlinirea limitei de vârstæ,
færæ ca acest spor sæ depæøeascæ 5 ani øi cu obligaflia de a depune sumele cuvenite
pentru completarea reflinerilor.

Art.220.– Miniøtrii plenipotenfliari cl.I, având la data publicærii prezentei legi vârsta
de 60 ani øi mai mult de 30 ani servifli la stat, vor putea beneficia de pensia gradului
cuvenit pentru 35 ani de serviciu, depunând sumele cuvenite pentru completarea
reflinerilor.

Art.221.– Posturile aflate vacante la publicarea prezentei legi, precum øi acelea
care vor deveni vacante pânæ la 1 august 1944, se vor ocupa prin numiri, înaintæri
øi încadræri prin derogare de la condifliunile prevæzute de Codul funcflionarilor publici,
de legea nr.192/944, pentru unele mæsuri financiare excepflionale, în conformitate
cu dispozifliunile prezentei legi, ministrul putând acorda, prin derogare de la
condifliunile de înaintare, dispensa de stagiu.

Art.222.– Consiliul Institutului de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice poate
propune sæ fie dispensafli de concurs aceia care, fiind doctori în drept ori în øtiinflele
economice, au o activitate profesionalæ merituoasæ de cel puflin 10 ani øi au publicat
lucræri de valoare în domeniul relafliunilor internaflionale.

Art.223.– Funcflionarii, încadrafli pe baza dispozifliunilor art.213 pânæ la art.222,
sunt definitivi în funcfliunile lor øi se bucuræ de toate drepturile acordate prin aceastæ
lege.

Art.224.– Pânæ la completarea locurilor øi încadrarea definitivæ a personalului
diplomatic, economic, consular øi cultural în condifliunile prezentei legi øi pânæ la
formarea cadrelor în conformitate cu dispozifliunile prevæzute de art.166 øi 172,
cursurile øi pregætirea prealabilæ a candidaflilor pentru intrarea în cadrele personalului
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine se vor face de Institutul Regal de Cercetæri
Internaflionale øi Øtiinfle Politice, în conformitate cu un program ce va fi stabilit de
preøedintele acestuia, candidaflii putând fi dispensafli de urmarea cursurilor, lucrând
numai în colocvii, conferinfle øi cu lucræri practice fixate de Consiliul institutului.

Art.225.– Prin derogare de la dispozifliunile prezentei legi, timp de 5 ani de la
punerea sa în aplicare, urmând Institutul Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle
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Politice, vor putea sæ se prezinte, la concursul pentru intrarea în corpul economic øi
consular, doctorii în øtiinflele economice ai Academiilor de Înalte Studii Comerciale
øi Industriale din flaræ, diplomaflii în øtiinflele economice cu diplome echivalente titlului
de doctor în øtiinflele economice, iar pentru funcfliunea de ataøat cultural øi de presæ
licenfliafli în litere, care, vor fi obflinut diploma acestui institut cu menfliunea cel puflin
„bine“.

Art.226.– În termen de trei luni de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Regal
al Afacerilor Stræine va întocmi øi publica în Monitorul Oficial tabloul firmelor
individuale øi al societæflilor admisibile la export øi import, flinând seama de valoarea
øi reputaflia întreprinderii, precum øi de activitatea desfæøuratæ în cadrul acordurilor
øi convenfliilor economice în vigoare.

Art.227.– În termen de øase luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, pot fi
rechemafli în activitate de serviciu miniøtri plenipotenfliari puøi în retragere sau în
disponibilitate, care au îndeplinit funcfliunea de øefi de misiune cel puflin 7 ani
neîntrerupfli.

Înainte de a proceda la rechemarea în activitate de serviciu a miniøtrilor pleni-
potenfliari prevæzufli la paragraful precedent, ministrul va putea cere øi avizul Consiliului
de coordonare, control øi recomandare.

Art.228.– În mod excepflional pentru durata ræzboiului, oficiile consulare vor putea
fi conduse de funcflionari diplomatici, având gradul de miniøtri plenipotenfliari sau
consilieri de legafliune, într°o proporflie depæøind limita de 1/3 prevæzutæ de art.158
ale legii de faflæ.

Art.229.– Legea pentru organizarea Ministerului Regal al Afacerilor Stræine din
16 iulie 1938, împreunæ cu modificærile ei ulterioare, se abrogæ.

TABLOUL
DE ORGANIZARE AL 

MINISTERULUI REGAL AL AFACERILOR STRÆINE

ADMINISTRAfiIUNEA CENTRALÆ
Direcfliuni

I. Direcfliunea cabinetului

1. Serviciul de cabinet, legæturæ øi informafliuni.
2. Serviciul cifrului:
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a) Biroul de descifrare (Cifrul A);
b) Biroul confecflionærii cifrului (Cifrul B).
3. Serviciul curierilor.
4. Serviciul stenografilor øi bibliotecii:
a) Biroul stenografilor;
b) Biroul bibliotecii.

II. Direcfliunea politicæ

1. Diviziunea afacerilor generale.
2. Diviziunea românilor de peste hotare.
3. Serviciul fiøelor øi dosarelor politice.
4. Secfliunea Dunærii.
5. Oficiul de studii.

III. Direcfliunea economicæ

1. Diviziunea I°a:
a) Secfliunea Europei Centrale;
b) Secfliunea Europei Nordice;
c) Secfliunea transporturilor øi problemelor generale.
2. Diviziunea II°a:
a) Secfliunea occidentalæ;
b) Secfliunea orientalæ;
c) Secfliunea secretariatului (cuprinzând øi arhiva).
3. Diviziunea III°a:
a) Secfliunea acordurilor economice øi a aplicærii lor;
b) Secfliunea de studii, documentare øi invenfliuni.
° Biroul schimburilor øi plæflilor pe flæri.
° Biroul agricol øi industrial.
° Biroul comercial øi transporturi.
° Biroul financiar.
° Biroul contractelor de stat.
° Biroul executærii contingenflelor øi plæflilor internaflionale.
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IV. Direcfliunea consularæ øi judiciaræ

1. Diviziunea afacerilor consulare.
2. Diviziunea afacerilor judiciare.
3. Diviziunea afacerilor administrative.
4. Serviciul interpreflilor.
5. Serviciul de contencios.

V. Direcfliunea culturalæ, a presei øi informafliunilor

1. Diviziunea afacerilor generale.
2. Secfliunea secretariatului (cuprinzând øi arhiva).

VI. Direcfliunea protocolului

1. Diviziunea protocolului.
2. Diviziunea ceremonialului.
3. Biroul pentru primirea stræinilor.
4. Cancelaria ordinelor.
5. Serviciul tratatelor.
6. Comisiunea ordinelor.

VII. Direcfliunea personalului øi administrafliei

1. Serviciul personalului.
2. Serviciul arhivelor generale.
a) Secfliunea arhivelor øi tratatelor vechi, politico°economice;
b) Secfliunea arhivelor curente.
3. Serviciul registraturii:
a) Biroul registraturii;
b) Biroul expedifliei.
4. Serviciul M.O.N.T. øi A.P.:
a) Secfliunea M.O.N.T.;
b) Secfliunea A.P.
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Organe consultative

1. Consiliul diplomatic:
a) Secfliunea politicæ;
b) Secfliunea economicæ;
c) Secfliunea juridicæ;
d) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
e) Secretariatul.
2. Consiliul de coordonare, control øi recomandare a personalului.
3. Comisiunea specialæ de disciplinæ.

ADMINISTRAfiIUNEA EXTERIOARÆ
I. Legafliuni

1. Legafliunea Ankara:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

2. Legafliunea Atena:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

3. Legafliunea Belgrad.

4. Legafliunea Berlin:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

5. Legafliunea Berna:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
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b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

6. Legafliunea Bratislava:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

7. Legafliunea Bruxelles.

8. Legafliunea Budapesta:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

9. Legafliunea Buenos Aires.

10. Legafliunea Cairo.

11. Legafliunea Copenhaga:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

12. Legafliunea Haga.

13. Legafliunea Helsinki:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

14. Legafliunea Lisabona:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
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b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

15. Legafliunea Londra.

16. Legafliunea Madrid:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

17. Legafliunea Mexico.

18. Legafliunea Moscova.

19. Legafliunea Oslo.

20. Legafliunea Rio de Janeiro.

21. Legafliunea Roma:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

22. Legafliunea Santiago de Chile.

23. Legafliunea Sofia:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

24. Legafliunea Stockholm:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
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c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

25. Legafliunea Teheran.

26. Legafliunea Tirana.

27. Legafliunea Tokio:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

28. Legafliunea Varøovia.

29. Legafliunea Vatican:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

30. Legafliunea Vichy:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ;
b) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
c) Secfliunea economicæ;
d) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

31. Legafliunea Washington.

32. Legafliunea Zagreb:
a) Secfliunea politico°diplomaticæ øi culturalæ;
b) Secfliunea economicæ;
c) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

II. Consulate

1. Consulatul general Alexandria.

2. Consulatul general Barcelona:
a) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
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b) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

3. Oficiul consular Belgrad:
a) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
b) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

4. Consulatul general Berlin:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

5. Oficiul consular Bruxelles:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

6. Consulatul general Budapesta:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

7. Consulatul general Cluj:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

8. Consulatul Colonia:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

9. Consulatul Dresda:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

10. Consulatul general Dublin.

11. Consulatul general Geneva:
a) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
b) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

12. Consulatul general Hamburg:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

13. Consulatul Ianina:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

14. Consulatul general Istanbul:
a) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
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b) Secfliunea economicæ;
c) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

15. Consulatul general Milano:
a) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
b) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

16. Consulatul general Montreal.

17. Consulatul general New York.

18. Consulatul general Oradea:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

19. Consulatul general Paris:
a) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
b) Secfliunea consularæ øi administrativæ;
c) Secfliunea economicæ.

20. Consulatul Pireu:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

21. Consulatul general Praga:
a) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
b) Secfliunea economicæ;
c) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

22. Consulatul general Rusciuk:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

23. Consulatul general Salonic.

24. Consulatul Skoplje:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

25. Consulatul general Tirana:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

26. Oficiul consular Utrecht:
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Secfliunea consularæ øi administrativæ.

27. Consulatul general Varna:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

28. Consulatul Vidin:
Secfliunea consularæ øi administrativæ.

29. Consulatul general Viena:
a) Secfliunea culturalæ øi de presæ;
b) Secfliunea economicæ;
c) Secfliunea consularæ øi administrativæ.

Delegafliunea românæ pentru chestiunile Dunærii.

Dat în Bucureøti, la 8 aprilie 1944

ANTONESCU
Mareøal al României

øi
Conducætorul Statului

Vicepreøedintele Consiliului de Miniøtri
øi ministrul Afacerilor Stræine

Mihai A. Antonescu

Nr.864

(Monitorul Oficial, nr.85 din 10 aprilie 1944, pp.3 369–3 399)
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61

LEGE PENTRU ÎNFIINfiAREA ØI ORGANIZAREA 
INSTITUTULUI REGAL ROMÂN 

DE CERCETÆRI INTERNAfiIONALE ØI ØTIINfiE POLITICE

ANTONESCU
Mareøal al României

øi
Conducætorul Statului

Asupra raportului dlui vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministrul
Afacerilor Stræine, cu nr.22 041 din 20 martie 1944,

În baza dispozifliunilor decretelor°legi nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din
7 septembrie 1940

Am decretat øi decretæm:

LEGEA nr. 216
pentru înfiinflarea øi organizarea Institutului Regal Român

de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice

CAPITOLUL I
Organizarea

SECfiIUNEA I
Dispozifliuni generale

Art.1.– Se înfiinfleazæ Institutul Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice.
Art.2.– Institutul Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice este aøezæmânt

de înalte studii internaflionale, organ profesional de pregætire øi specializare a perso-
nalului diplomatic, economic, consular øi cultural, de presæ, propagandæ øi informaflie
al Regatului, precum øi organ consultativ øi de pregætire documentaræ al statului øi
al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, în orice domeniu privind politica externæ
øi relafliunile internaflionale ale României.

Art.3.– Ca organ øtiinflific de înalte studii internaflionale øi øtiinfle politice, institutul
contribuie la dezvoltarea cercetærilor privind øtiinflele politice în genere, politica
externæ, organizarea internaflionalæ øi colaborarea între nafliuni.
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Institutul urmæreøte sæ întemeieze o øcoalæ româneascæ de drept internaflional øi
cercetæri internaflionale, stabilind în acelaøi timp un sistem øtiinflific în politica generalæ
øi în relafliunile economice ale României.

Institutul organizeazæ cenacluri øtiinflifice, conferinfle publice pe cicluri de probleme,
urmærind, fie informarea øi popularizarea unor teme de organizare internaflionalæ sau
privind interesele politice ale României, fie studiul øi înfæfliøarea aprofundatæ a unor
probleme speciale interesând viafla internaflionalæ a României sau a regiunii.

Art.4.– Pentru realizarea scopului, institutul studiazæ toate problemele politice,
economice, financiare øi comerciale româneøti care intereseazæ viafla internaflionalæ
a României øi politica sa exterioaræ;

Publicæ reviste periodice, fiøe documentare, monografii øi lucræri, cu preocuparea
principalæ de a stabili un sistem de gândire øi documentare românesc în organizarea
internaflionalæ øi politica externæ;

Contribuie la dezvoltarea cercetærilor de politicæ externæ, în legæturæ cu Bazinul
Dunærean, sud°estul Europei øi organizærile regionale în genere;

Stabileøte legætura cu institufliunile de stat øi private similare din flæri stræine, precum
øi cu specialiøtii stræini;

Asiguræ participarea României la congrese, conferinfle øi manifestæri internaflionale,
organizând øi flinând la dispoziflia statului, delegafliunilor øi speciliøtilor români care
participæ la congrese, conferinfle, studii internaflionale, materialul documentar;

Dæ burse pentru studii de specializare øi acordæ subvenflii pentru studii øi cercetæri
asupra trecutului øi organizærii relafliunilor internaflionale ale României øi drepturilor
românilor;

Editeazæ reviste, ziare de propagandæ øi periodice, exprimând ordinea politicæ
româneascæ sau regionalæ øi înfæfliøând temeiurile øtiinflifice ale drepturilor României;

Organizeazæ o bibliotecæ de cercetæri internaflionale specializatæ, la îndemâna cer-
cetætorilor români øi a Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.

Art.5.– Institutul de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice, ca organ profe-
sional de pregætire øi specializare, organizeazæ cursuri, colocvii, lucræri practice,
îndrumæri, conferinfle øi concursuri pentru formarea cadrelor personalului diplomatic,
economic, consular øi cultural, precum øi învæflæmântul de specializare profesionalæ
pentru personalul Ministerului Regal al Afacerilor Stræine øi ataøaflii români în
stræinætate, cum øi pentru funcflionari de stat de specialitate.

Art.6.– Pentru realizarea acestui scop, institutul dispune de douæ secfliuni: secfliunea
de pregætire øi secfliunea de specializare.

Secfliunea de pregætire organizeazæ învæflæmântul practic pentru candidaflii la postu-
rile de ataøafli stagiari ai Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, precum øi pentru
orice ataøafli români mergând în stræinætate, ca øi pentru orice student înscris în
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condifliunile legii de faflæ øi care s°ar prezenta la examenul de diplomæ al acestei secfliuni
în vederea ocupærii unor funcfliuni de stat sau particulare.

Fiecare sesiune de învæflæmânt practic profesional dureazæ 2–6 luni øi constæ din:
cursuri de aprofundare øi sintezæ pe cicluri, colocvii, lucræri practice, cercetæri øi lucræri
individuale, iniflierea în activitatea administrativæ øi introducerea în administraflia
internaflionalæ a statului, conform programelor stabilite pentru fiecare sesiune.

Secfliunea de specializare a institutului organizeazæ învæflæmântul aprofundat øi prac-
tic de specializare profesionalæ, pentru personalul Ministerului Regal al Afacerilor
Stræine în genere øi ataøaflii stagiari în special, în vederea obflinerii gradului de ataøat
de legaflie, ataøat economic, ataøat consular sau ataøat cultural, precum øi în vederea
trecerii dintr°un corp în altul, conform legii cadrelor personalului diplomatic, economic,
consular øi cultural al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, ca øi pentru orice student
al institutului înscris la aceastæ secfliune øi care s°ar prezenta la examenul de diplomæ
de specializare a institutului, în vederea ocupærii unor funcfliuni de stat sau particulare.

Fiecare sesiune de învæflæmânt de specializare øi aprofundare dureazæ 2–6 luni øi
constæ din: cursuri pe cicluri, colocvii, lucræri practice, conferinfle øi lucræri de apli-
cafliune în administraflia de stat, conform programelor stabilite pentru fiecare sesiune.

Art.7.– Institutul Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice este organ
consultativ al guvernului øi al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, putând da
avize în orice chestiune privind politica externæ øi relafliunile internaflionale ale
României, documentarea internaflionalæ øi susflinerea drepturilor øi intereselor inter-
naflionale ale României.

Art.8.– Pentru realizarea acestui scop, institutul poate da avize cu caracter general
sau special asupra problemelor ce îi sunt supuse de guvern, de Ministerul Regal al
Afacerilor Stræine sau de orice instituflie de stat øi particulari, avizele sale purtând
semnætura membrilor Consiliului de îndrumare al institutului.

Institutul poate pregæti documentarea pentru orice chestiune interesând guvernul
român, precum øi organiza pregætirea documentaræ a participærii României la conferinfle
internaflionale.

Institutul poate studia øi întocmi monografii, cercetæri øi studii de orice naturæ,
în orice chestiune tehnicæ sau juridicæ, privitoare la acfliunea diplomaticæ øi repre-
zentarea intereselor româneøti economice, culturale, politice sau juridice peste hotare.

Art.9.– Institutul este organ de stat funcflionând în conformitate cu dispozifliunile
prezentei legi.

Art.10.– Sediul institutului este la Facultatea de Drept din Bucureøti, institutul
plætind Facultæflii de Drept o contribuflie de întreflinere pentru sælile ce i°ar fi puse la
dispoziflie øi materialul folosit.
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SECfiIUNEA II
Organe de conducere

Art.11.– Institutul este condus de un preøedinte, ajutat de un secretar general øi
un director de studii, precum øi de Consiliul de îndrumare al institutului.

Ministrul Afacerilor Stræine este de drept preøedinte de onoare al Consiliului de
îndrumare.

Art.12.– Preøedintele institutului se numeøte dintre profesorii de drept internaflional
ai Facultæflii de Drept din Bucureøti.

Preøedintele este organul de reprezentare al institutului în afaræ øi conduce întreaga
activitate de organizare, didacticæ øi consultativæ a institutului.

Preøedintele pæstreazæ funcfliunea sa atât timp cât îndeplineøte pe aceea de profesor
de drept internaflional.

Consiliul de îndrumare cu majoritate de douæ treimi øi numai pentru motive de
abateri profesionale grave de la ræspunderile funcfliunii, pentru care va fi fost judecat
øi pedepsit, poate cere înlocuirea preøedintelui.

Art.13.– Secretarul general al institutului este organul de conducere al activitæflii
administrative øi de organizare generalæ a institutului, pe baza normelor stabilite de
preøedintele institutului øi de Consiliul de îndrumare.

Secretarul general se numeøte dintre profesorii sau conferenfliarii de drept
internaflional din flaræ, membrii Consiliului diplomatic sau miniøtrii penipotenfliari,
pe termen de 5 ani, cu drept de reînnoire la propunerea preøedintelui institutului, în
urma votului majoritæflii Consiliului de îndrumare.

Art.14.– Directorul de studii al institutului este organul de urmærire øi organizare
a activitæflii didactice a institutului; el vegheazæ la executarea programelor stabilite
de preøedintele institutului øi Consiliul de îndrumare.

Directorul de studii se numeøte dintre profesorii de drept internaflional din flaræ
sau dintre miniøtrii plenipotenfliari în funcfliune pe termen de 2 ani, cu drept de reînnoire
a însærcinærii date, la propunerea preøedintelui institutului øi a Consiliului de îndrumare.

Art.15.– Consiliul de îndrumare al institutului se compune din preøedintele
institutului, din secretarii generali ai Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, decanul
Facultæflii de Drept, secretarul general al institutului øi directorul de studii al institutului,
care sunt membri de drept;

Din 4 profesori universitari titulari de drept internaflional, drept comparat, istorie
universalæ, istorie diplomaticæ, economie sau sociologie de la universitæflile din flaræ,
numifli pe termen de 5 ani øi din 4 profesori ai institutului numifli pe termen de 3 ani
dintre profesorii universitari de drept internaflional, de drept public, economie sau
finanfle ori miniøtri plenipotenfliari.

Art.16.– Numirea preøedintelui institutului, a secretarului general øi a directorului
de studii se face prin decret la propunerea ministrului Culturii Naflionale øi al Cultelor.
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Numirea membrilor Consiliului se face prin decret la propunerea ministrului
Culturii Naflionale øi al Cultelor, de acord cu ministrul Afacerilor Stræine øi decanul
Facultæflii de Drept la constituirea institutului, iar dupæ aceea la recomandarea
preøedintelui øi a majoritæflii Consiliului de îndrumare.

SECfiIUNEA III
Membrii institutului

Art.17.– Institutul poate avea membri de onoare, membri activi, membri cores-
pondenfli.

În termen de 3 luni de la înfiinflarea institutului, Consiliul de îndrumare întocmeøte
lista membrilor de onoare, activi øi corespondenfli ai institutului, care vor fi chemafli
sæ lucreze pentru institut pentru îndeplinirea scopurilor de documentafliune øtiinflificæ,
informafliuni øi studii øtiinflifice în genere.

SECfiIUNEA IV
Corpul profesoral al institutului

Art.18.– Activitatea didacticæ øi de studii se îndeplineøte în institut prin corpul
profesoral al institutului.

Corpul profesoral se compune din profesori titulari, profesori invitafli, conferenfliari
øi asistenfli.

Art.19.– Profesorii titulari ai institutului se numesc dintre profesorii universitari
titulari, dintre miniøtrii plenipotenfliari, dintre membrii Înaltei Curfli de Casaflie øi ai
Consiliului legislativ, sau, în mod excepflional, dintre personalitæflile cu activitate
profesionalæ de reputaflie notorie øi ocupând, în viafla culturalæ, militaræ sau economicæ
a flærii, înalte funcfliuni øi demnitæfli, sau având lucræri de specialitate în materiile predate
în institut øi bucurându°se de un renume øtiinflific incontestabil.

În termen de 30 de zile de la înfiinflarea institutului, preøedintele institutului øi
Consiliul de îndrumare întocmesc tabloul cadrelor profesorilor titulari ai institutului.

Tabloul aprobat de Ministerul Afacerilor Stræine øi Ministerul Culturii Naflionale
øi al Cultelor se publicæ în Monitorul Oficial.

Modificæri în tabloul profesorilor institutului nu se pot face decât în urma deciziei
Consiliului de îndrumare al institutului luatæ cu majoritate de douæ treimi.

Profesorul titular, care timp de 5 sesiuni de cursuri sau lucræri practice va fi fost
chemat de Consiliul de îndrumare sæ lucreze în secfliunea de pregætire sau de
specializare, este de drept profesor definitiv al institutului øi poartæ acest titlu pânæ
la încetarea funcfliunii de profesor, ministru plenipotenfliar sau membru al Înaltei Curfli
de Casaflie, dupæ care poate purta titlul de profesor onorar al institutului.
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Art.20.– Profesorii invitafli se numesc dintre miniøtrii plenipotenfliari, profesorii
universitari, membrii Înaltei Curfli de Casaflie, agregaflii sau conferenfliarii universitari
definitivi sau, în mod excepflional, dintre personalitæflile cu activitate profesionalæ de
reputaflie notorie øi ocupând în viafla culturalæ, militaræ sau economicæ a flærii, înalte
funcfliuni øi demnitæfli, sau având lucræri de specialitate în materiile predate în institutut
øi bucurându°se de un renume øtiinflific incontestabil.

Profesorii invitafli se numesc pe termen limitat, pentru un an sau o sesiune øcolaræ,
fie dintre profesorii institutului prevæzufli în tabloul cadrelor profesorilor titulari ai
institutului, în conformitate cu art.19, al.2, fie prin chemare, hotærâtæ cu majoritate
absolutæ de Consiliul de îndrumare.

Art.21.– Conferenfliarii institutului se numesc dintre conferenfliarii universitari,
consilierii de legafliune cl.I, consulii generali ai Ministerului Regal al Afacerilor Stræine,
preøedinflii sau membrii Curflilor de Apel sau dintre personalitæflile din viafla juridicæ
øi profesionalæ a flærii, cu reputaflie notorie øi având lucræri de specialitate în materiile
ce se predau în institut în aceleaøi condiflii ca øi profesorii invitafli, temporari sau
definitivi, conform art.19 øi 20.

Conferenfliarii definitivi se numesc prin decizie ministerialæ semnatæ de ministrul
Afacerilor Stræine øi ministrul Culturii Naflionale øi al Cultelor, la propunerea Consi-
liului de îndrumare, luatæ cu majoritate de voturi.

Art.22.– Asistenflii institutului se numesc dintre asistenflii universitari, secretarii
de legafliune cl.I, doctorii în drept, øtiinfle economice, politice, magistraflii sau specialiøtii
având lucræri în materiile ce se predau în institut, în aceleaøi condifliuni ca øi profesorii
invitafli, temporari sau definitivi, conform art.19 øi 20.

Numirea asistenflilor se face prin decizie ministerialæ, semnatæ de ministrul
Afacerilor Stræine øi ministrul Culturii Naflionale øi al Cultelor, la propunerea Con-
siliului de îndrumare, luatæ cu majoritate de voturi.

Art.23.– Numai profesorii titulari definitivi au dreptul sæ poarte titlul de profesor
al Institutului Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice.

Numai conferenfliarii øi asistenflii definitivi, adicæ dupæ 5 sesiuni de funcfliune, au
dreptul sæ poarte titlul de conferenfliar, respectiv asistent, al Institutului Regal de
Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice.

SECfiIUNEA V
Personalul administrativ

Art.24.– Institutul de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice are un personal
administrativ numit prin decizia preøedintelui institutului øi comunicatæ Ministerului
Regal al Afacerilor Stræine øi Ministerului Culturii Naflionale øi al Cultelor, care
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îngrijesc de publicarea în Monitorul Oficial, decizia de numire având caracter de
decizie ministerialæ.

Art.25.– Funcfliunile administrative ce pot fi atribuite sunt:
— Secretari specializafli ai institutului (cu un salariu echivalent celui de director

øi putând avea trei gradaflii, ce se vor acorda dupæ aceleaøi norme øi vor corespunde
aceloraøi tipuri de salarizare).

— Directori administrativi ai institutului (cu un salariu echivalent celui de director
øi putând avea trei gradaflii, ce se vor acorda dupæ aceleaøi norme øi vor corespunde
aceloraøi tipuri de salarizare).

— Secretari administrativi ai institutului (cu un salariu echivalent celui de øef de
serviciu øi putând avea trei gradaflii, ce se vor acorda dupæ aceleaøi norme øi vor cores-
punde aceloraøi tipuri de salarizare).

Institutul va putea angaja dupæ necesitæflile serviciului øi în limita disponibilitæflilor
bugetare stenografi, bibliotecari, traducætori, dactilografi, arhivari, precum øi alfli
funcflionari administrativi, conform Codului funcflionarilor publici.

Art.26.– Personalul specializat administrativ øi de cancelarie al institutului poate
fi recrutat øi din funcflionarii publici prin delegaflie sau detaøare, primind salariul
funcfliunii øi gradului corespunzætor.

De asemenea, pot fi numifli funcflionari — angajafli pe termen sau pentru anumite
lucræri — ai institutului, dintre funcflionarii administrativi care, pæstrând funcfliunile
lor, vor îndeplini serviciile cerute de activitatea administrativæ a institutului, fiind
plætifli din fondurile speciale de alocaflii de personal, preøedintele institutului stabilind
sumele ce se cuvin fiecæruia pentru munca øi serviciile efectiv prestate, aceasta prin
derogare de la Codul funcflionarilor publici øi legile respective în vigoare.

CAPITOLUL II
Activitatea institutului

SECfiIUNEA I
Activitatea øtiinflificæ

Art.27.– Institutul ca aøezæmânt de culturæ øi înalte studii politice øi internaflionale
în genere, precum øi ca organ de dezvoltarea legæturilor internaflionale, îøi îndepli-
neøte scopurile sale:

1. Organizând øedinfle ale membrilor institutului în cenacluri, conferinfle, colocvii
øi lucræri practice;

Institutul fline øedinfle plenare, øedinfle pentru anumite probleme, consilii de redac-
fliune sau consilii speciale cu anumifli membri ai institutului, convocafli pentru asemenea
lucræri;
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2. Organizând cicluri de conferinfle publice pentru aprofundarea diferitelor probleme
sau popularizarea temelor politicii externe øi ale organizærii internaflionale;

3. Organizând fiøe documentare, monografii øi lucræri de aprofundare;
4. Stabilind o activitate regionalæ øi legæturi cu institutele similare, organele de

stat, private, învestite cu problemele organizærii internaflionale din statele vecine în
vederea creærii unui sistem de gândire øi de organizare regionalæ;

5. Organizând acfliuni de propagandæ øi de popularizare asupra politicii externe
române, ordinii economice øi organizærii regionale a sud°estului øi Bazinului Dunærean;

6. Pregætind materialul documentar, studiile øi lucrærile în vederea conferinflelor
internaflionale la cererea Ministerului Regal al Afacerilor Stræine sau pentru repre-
zentarea øtiinflei øi ordinii spirituale româneøti în congrese øi conferinfle;

7. Organizând activitatea editorialæ prin lucræri practice øi monografice privind
organizarea internaflionalæ øi sistemul românesc în ordinea economicæ øi politicæ
externæ, øi anume:

a) Un anuar al institutului, rezumând lucrærile institutului;
b) O publicafliune periodicæ de informafliune generalæ asupra României în orga-

nizarea internaflionalæ øi în relafliunile economice, cu privire specialæ øi asupra trecutului
românesc øi misiunii internaflionale a poporului român;

c) Revista sud°estului european;
d) Orice publicafliuni periodice sau monografice în domeniul organizærii inter-

naflionale øi politicii externe sau economiei internaflionale.
8. Acordând burse, subvenflii, premii sau orice sprijin autorilor, publicafliunilor øi

studiilor în domeniul activitæflii institufliunii.
Art.28.– Membrii institutului pot fi remunerafli pentru lucrærile lor speciale sau

primi drepturi de autor pentru lucrærile øi articolele depuse institutului sau editate
de acesta.

Consiliul de îndrumare al institutului, la propunerea preøedintelui, stabileøte
indemnizafliile øi remunerafliile speciale pentru activitatea efectiv prestatæ, ca øi bursele,
premiile sau subvenfliile ce se acordæ din bugetul institutului.

SECfiIUNEA II
Activitatea didacticæ

Art.29.– Institutul ca organ didactic pentru pregætirea profesionalæ øi specializarea
personalului diplomatic, economic, consular øi cultural al Ministerului Regal al
Afacerilor Stræine, precum øi pentru tofli cei care ar primi misiuni în stræinætate sau
care ar îndeplini în flaræ funcfliuni privind relafliile internaflionale, îøi îndeplineøte
activitatea sa didacticæ prin organizarea învæflæmântului în cele douæ secfliuni ale
institutului, secfliunea de pregætire øi secfliunea de specializare, precum øi prin orice
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cursuri, conferinfle, colocvii, lucræri practice, organizate în sesiuni obiønuite sau spe-
ciale, precum øi prin examinarea tuturor candidaflilor øi conferirea diplomelor sau
certificatelor de studii, în urma examenelor date de aceøtia.

Art.30.– În termen de 60 zile de la publicarea prezentei legi, preøedintele øi Consiliul
de îndrumare al institutului vor stabili:

a) Tabloul profesorilor institutului;
b) Tabloul profesorilor invitafli pentru prima sesiune de cursuri øi lucræri a insti-

tutului øi repartizarea lor la secfliunea de pregætire øi la secfliunea de specializare;
c) Personalul ajutætor, conferenfliarii øi asistenflii, care ajutæ pe profesorii titulari

sau invitafli în îndeplinirea sarcinilor lor didactice;
d) Durata sesiunilor din cursul anului øi publicarea programului primei sesiuni a

cursurilor, lucrærilor practice, lucrærilor de îndrumare profesionalæ øi de inifliere în
activitatea practicæ administrativæ;

e) Condifliunile examenului de diplomæ;
La începutul fiecærui an didactic, în luna octombrie, Consiliul de îndrumare al

institutului stabileøte øi publicæ programele sesiunilor din cursul anului øcolar urmætor.
Sesiunile sau cursurile extraordinare care pot fi cerute de Ministerul Regal al

Afacerilor Stræine, în vederea completærii unor cadre, vor fi publicate de institut în
termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii Ministerului Regal al Afacerilor
Stræine.

Art.31.– Profesorii chemafli pentru lucrærile unei sesiuni pot participa la øedinflele
Consiliului de îndrumare pentru organizarea învæflæmântului øi mæsurile didactice,
la invitaflia preøedintelui.

Art.32.– Sesiunile de cursuri øi lucræri ale institutului sunt de 2–6 luni.
Art.33.– Pânæ la organizarea completæ a institutului øi completarea cadrelor Ministe-

rului Regal al Afacerilor Stræine, Consiliul de îndrumare al institutului, la cererea
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, poate organiza sesiuni de pregætire de 1–2
luni, urmate de examene pentru selecflionarea candidaflilor.

Art.34.– Nu se pot preda în Institutul de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice
decât cursuri de specializare øi aprofundare, de pregætire øi îndrumare practicæ profe-
sionalæ øi niciodatæ cursuri generale.

Institutul poate înscrie în program øi cere studenflilor sæi de la secfliunea de pregætire
sau secfliunea de specializare sæ urmeze cursurile generale ce se predau în universitate
øi sæ treacæ examenul asupra acestor cursuri generale cu profesorii respectivi ai uni-
versitæflii sau poate fline examene în institut asupra cursurilor generale predate în
universitate.

Art.35.– Programele sesiunilor sau ale materiilor de examen vor cuprinde cursurile
de specializare, colocviile, lucrærile practice, precum øi activitatea de inifliere admi-
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nistrativæ în serviciile diplomatice, economice, consulare øi culturale sau pregætirea
informativæ a candidaflilor.

Programele sesiunilor se publicæ la sediul institutului øi la Ministerul Regal al
Afacerilor Stræine.

Art.36.– Cursurile øi lucrærile institutului, prevæzute de program, se întocmesc,
se publicæ øi se flin pe cicluri.

Dupæ fiecare oræ de curs, profesorul are o jumætate de oræ de inifliere bibliograficæ
øi colocvii îndrumætoare cu studenflii.

Profesorii sunt obligafli sæ dea institutului, fie prelegerile în vederea tipæririi sau
litografierii, fie cel puflin programa analiticæ a lecfliilor cu rezumatul lor øi indicafliuni
bibliografice complectatoare asupra materiei generale, precum øi tabloul sinoptic asupra
principalelor chestiuni, materii øi întrebæri de examen.

Art.37.– Cursurile ce se predau în institut sunt organizate pe cicluri øi sesiuni.
Un tablou sintetic de materii grupate pe cicluri øi anexat la prezenta lege, fæcând

parte dintr°însa, stabilesc ciclurile de cursuri ce vor fi urmærite de institut în activitatea
lui didacticæ.

Art.38.– Preøedintele øi Consiliul institutului stabileøte programul fiecærei sesiuni
de cursuri, lucræri øi examene.

Art.39.– Preøedintele institutului cu concursul consiliului profesoral stabileøte
programa analiticæ a cursurilor øi lucrærilor ce se predau în institut.

Art.40.– Preøedintele institutului comunicæ Ministerului Regal al Afacerilor Stræine
programele întocmite.

Ministerul Regal al Afacerilor Stræine poate propune în termen de 15 zile com-
pletarea programelor, flinând seama de nevoile speciale de formare a personalului
sau de mai buna specializare practicæ a acestuia, ca øi de nevoile de cadre.

Art.41.– Preøedintele øi Consiliul institutului, de acord cu preøedinflia Consiliului,
Ministerul Regal al Afacerilor Stræine, Ministerul Economiei Naflionale, Ministerul
de Finanfle, Marele Stat Major al Armatei, pot întocmi programe øi organiza cursuri
øi examene de specializare pentru o mai bunæ încadrare a agenflilor de orice grad, ca
øi pentru funcflionarii de stat øi ofiflerii destinafli unei activitæfli internaflionale sau de
interes internaflional.

Art.42.– Se pot înscrie în institut:

La secflia de pregætire

a) Studenflii anului IV al Facultæflilor de Drept;
b) Licenfliaflii øi doctorii în drept, litere, filosofie, øtiinfle economice øi financiare

øi ai academiilor comerciale;
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c) Ofiflerii;
d) Funcflionarii de stat, având cel puflin bacalaureatul øi în special cei din Ministerul

Afacerilor Stræine, Finanfle, Economie Naflionalæ;
e) Bacalaureaflii;
f) Profesorii secundari.

La secflia de specializare

a) Licenfliaflii øi doctorii în drept, litere, filosofie, øtiinfle economice øi financiare
øi ai academiilor comerciale;

b) Ataøaflii stagiari, precum øi orice funcflionar din cadrele diplomatice, econo-
mice, consulare øi culturale ale Ministerului Regal al Afacerilor Stræine;

c) Ofiflerii;
d) Funcflionarii de stat, având cel puflin bacalaureatul.
Se pot înscrie în institut øi auditori, putând obfline certificate în condifliile ce se

vor stabili de Consiliul institutului.
Art.43.– La sfârøitul fiecærei sesiuni de cursuri, lucræri practice øi inifliere

profesionalæ, ale cæror programe se executæ în institut cu îndrumarea directorului de
studii, se flin examene.

Programele examenelor se publicæ de secretarul general al institutului, fie o datæ
cu programul sesiunii de cursuri øi lucræri practice, fie cel mai târziu 30 de zile înainte
de examenul de diplomæ.

Art.44.– Diplomele poartæ inscripflia: „Institutul Regal Român de Cercetæri
Internaflionale øi Øtiinfle Politice“.

Ele menflioneazæ øi secfliunea de pregætire sau de specializare a institutului øi cuprind
numele candidatului, sesiunea de cursuri øi lucræri urmatæ, seria de examene la care
s°a prezentat candidatul, media obflinutæ în notafliune: „bine“, „foarte bine“, „magna
cum laudae“.

Diplomele se dau de preøedintele institutului øi sunt contrasemnate de secretarul
general.

Art.45.– Candidaflii, care nu vor fi obflinut notafliunile de mai sus, pot obfline un
certificat de absolvire, în cazul când au primit notafliunea cel puflin „suficient“, având
dreptul sæ se prezinte din nou la concurs în trei sesiuni urmætoare.

Candidaflii care nu obflin timp de trei sesiuni diploma øi nici certificatul, sunt excluøi
din institut.

Art.46.– Diplomele dau drepturile prevæzute de legea Ministerului Regal al
Afacerilor Stræine øi un drept de preferinflæ la numirea øi înaintarea în orice serviciu
de stat sau al institufliilor de utilitate publicæ având legæturæ cu activitatea internaflionalæ
economicæ, financiaræ øi culturalæ øi flærile stræine în genere.
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Diplomaflii institutului au, la egalitate, un drept de preferinflæ la avansare øi ocuparea
locurilor vacante pânæ la gradul de consilier de legaflie, consilier economic, consul
general øi consilier cultural. Între diplomaflii institutului ordinea de preferinflæ este
aceea a mediei.

De asemenea, diplomaflii institutului au la egalitate un drept de preferinflæ la avansare
în orice serviciu de stat sau al institufliilor de utilitate publicæ, având o activitate de
legæturi internaflionale economice, financiare, culturale øi în special în administraflia
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, Finanfle, Economia Naflionalæ (Industrie øi
Comerfl) øi Camere de Comerfl.

Art.47.– Deciziunile luate de preøedintele institutului sau de Consiliul de îndrumare,
cu majoritate de voturi, constituiesc norme de funcflionare ale institutului.

SECfiIUNEA III
Activitatea consultativæ

Art.48.– Institutul Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice ca organ
consultativ al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine, al guvernului øi al oricærei
institufliuni de stat sau particularilor, purtând asupra organizærii øi intereselor
internaflionale îøi îndeplineøte funcfliunile sale:

1. Emitând avize consultative asupra tuturor problemelor ce i°au fost supuse.
Avizele se semneazæ de membrii Consiliului de îndrumare al institutului øi de

membrii institutului care ar fi fost invitafli, øi se iau cu majoritate de voturi a membrilor
prezenfli la elaborarea avizului.

2. Întocmind lucræri asupra tuturor problemelor tehnice øi de specialitate ce i°ar
fi fost cerute.

Lucrærile se întocmesc sub conducerea preøedintelui institutului, a Consiliului de
îndrumare øi a profesorilor institutului.

3. Pregætind monografii, studii, documentæri sau altele, la cererea Ministerului
Regal al Afacerilor Stræine, a guvernului sau oricærei instituflii, asupra problemelor
ce i se prezintæ.

Art.49.– Pentru aceste lucræri membrii institutului, ai corpului didactic øi ai corpului
profesoral, pot primi indemnizafliuni speciale din bugetul institutului.

CAPITOLUL III
Fonduri, gestiune, mijloace

Art.50.– Institutul Regal Român de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice are
personalitate juridicæ.
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El poate primi subvenflii øi donaflii de la institufliuni particulare cu autorizaflia
Ministerului Afacerilor Stræine, pentru acelea care ar depæøi 5 milioane lei øi a
Consiliului de îndrumare pentru acelea inferioare acestei sume.

Art.51.– Preøedintele este organ de reprezentare al institutului în justiflie øi în orice
acte juridice care angajeazæ patrimoniul institutului.

Activitatea pe care o desfæøoaræ preøedintele institutului este neremuneratæ.
Art.52.– Secretarul general este organul administrativ care conduce øi ræspunde

de gestiunea øi activitatea financiaræ a institutului.
Art.53.– Institutul se întrefline din subvenflia de minimum 20 milioane, acordatæ

anual de stat din bugetul Ministerului Culturii Naflionale øi al Cultelor, cu afectafliunea
specialæ: „Pentru Institutul Regal Român de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice“,
care va fi integrat pe lângæ bugetul Universitæflii din Bucureøti, Facultatea de Drept;
din subvenflia acordatæ anual din bugetul Ministerului Regal al Afacerilor Stræine,
precum øi din orice subvenflii acordate de stat sau de orice alte institufliuni publice
sau particulare; din taxe de studii øi orice alte venituri întâmplætoare.

Veniturile se vor concentra într°un cont la C.E.C.
Art.54.– Institutul percepe taxe de studii øi diplomæ, care se fixeazæ de Consiliul

de îndrumare.
Art.55.– La începutul fiecærui an de activitate, secretarul general întocmeøte un

buget al institutului, care se supune Consiliului de îndrumare, pentru verificare øi
aprobare.

Bugetul se întocmeøte flinând seama de fondurile øi veniturile anuale menflionate
la art.54.

Art.56.– Secretarul general al institutului va depune în fiecare an, prin serviciul
de contabilitate al Universitæflii, actele justificative de întrebuinflarea subvenfliei primitæ
în conformitate cu prevederile acestei legi.

Art.57.– Cheltuielile de personal øi material necesare întreflinerii øi funcflionærii
institutului vor fi aprobate de preøedinte sau delegatul sæu.

Art.58.– Legea asupra contabilitæflii publice se aplicæ institutului cu urmætoarele
derogæri:

1. Angajarea de cheltuieli se poate face prin bunæ învoialæ pânæ la valoarea de
lei 500.000.

2. Peste aceastæ sumæ, este necesaræ aprobarea Consiliului de îndrumare al
institutului.

3. Angajamentele prin bunæ învoialæ pot fi scutite de oferte când ele nu pot fi
obflinute.

4. Dispozifliunile art.67 øi 69 din legea contabilitæflii publice nu sunt aplicabile
institutului.
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5. Cheltuielile institutului nu vor fi supuse examinærii comisiei pentru realizarea
de economii de pe lângæ Ministerul Finanflelor.

6. În cursul executærii bugetului, creditele prevæzute pentru cheltuieli pot fi majorate
dacæ vor exista sporuri de venituri pentru acoperire.

7. Aceste majoræri de cheltuieli, precum øi viramentele de la un articol la altul,
vor putea fi fæcute prin hotærârea Consiliului de îndrumare.

8. Dispozifliunile art.41 din legea contabilitæflii publice nu se aplicæ institutului.
Art.59.– Conturile de execuflie bugetaræ se vor supune spre verificare trimestrial

unei comisii de doi referendari, delegafli de Înalta Curte de Conturi, sub preøedinflia
unui consilier de Curte.

Art.60.– La sfârøitul fiecærui exercifliu bugetar, se va întocmi un cont anual de
execuflie bugetaræ, care se va supune Înaltei Curfli de Conturi pentru descærcarea øi
pronunflarea declarafliunii de conformitate.

Art.61.– Sumele prevæzute ca subvenflie pentru Institutul Regal de Cercetæri
Internaflionale øi Øtiinfle Politice în bugetele pe 1944–1945, al Ministerului Culturii
Naflionale øi al Cultelor øi al Ministerului Afacerilor Stræine, vor fi ordonanflate în
întregime îndatæ dupæ publicarea prezentei legi.

Toate dispozifliunile privitoare la executarea bugetului de cheltuieli øi gestionare,
prevæzute în articolele de mai sus, se aplicæ øi pentru aceastæ sumæ în intervalul pânæ
la 1 aprilie 1944.

Anexa I la legea pentru înfiinflarea øi organizarea Institutului Regal 
Român de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice

Tabloul cursurilor ce se predau la institut 
Ciclul I

1. Permanenflele istoriei universale — ordinea continentelor, raselor øi popoarelor;
2. Sintezæ de istorie diplomaticæ — antichitatea, Westfalia (1648), Utrecht (1713),

Viena (1815), Paris (1856), Berlin (1878), Paris (1918);
3. Cursuri de sintezæ de geopoliticæ — permanenfle geografice, pæmântul, conti-

nentele, regiunile — permanenfle geoistorice, rasa, poporul, miøcærile de popoare,
colonizærile, migrafliunile — permanenfle economice øi politice, materiile prime, spaflii
complimentare, spaflii vitale, zonæ de interese, asocieri geografice (sinchorii), asocieri
politice: imperii, federaflii, grupuri regionale, grupuri continentale;

4. Sintezæ asupra Europei, asupra echilibrului popoarelor europene, grupurilor de
rasæ øi regiunilor europene;

5. Popoarele Bazinului Dunærean øi evoluflia istoricæ;
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6. Sud°Estul Europei, funcfliunile sale internaflionale, organizarea øi evoluflia rapor-
turilor popoarelor Sud°Estului;

7. Permanenflele istorice ale neamului românesc — misiunea europeanæ în Bazinul
Carpaflilor, la Dunære øi Marea Neagræ, unitatea pæmântului dacic, misiunea ræsæriteanæ,
misiunea modernæ la Gurile Dunærii, misiunea în Sud°Est øi Bazinul Dunærean;

8. Sintezæ asupra principalelor epoci ale istoriei românilor øi asupra învæflæmintelor
lor;

9. Principalele tratate øi convenflii politice øi economice în istoria românilor.
10. Organizarea internaflionalæ, constante øi marile principii;
11. Justiflia internaflionalæ — organe jurisdicflionale.

Ciclul II

1. Marile principii ale dreptului internaflional public øi privat;
2. Funcfliunea diplomaticæ (misiunea agenflilor, organizarea serviciilor diplomatice,

pregætirea profesionalæ a agenflilor diplomatici, economici, consulari øi culturali);
3. Protocol, ceremonial internaflional øi român;
4. Dreptul convenflional al României — tratatele øi convenfliile române în vigoare;
5. Convenfliile consulare, de stabilire øi alte drepturi private;
6. Condifliunea stræinilor în România øi a românilor în stræinætate;
7. Funcfliunile juridice, procedurale øi administrative ale agenflilor României;
8. Sintezæ asupra ordinii de drept public øi ordinii de drept privat a României

(organizarea constituflionalæ, administrativæ øi financiaræ a României — marile principii
— institufliile juridice româneøti — statul în organizarea internaflionalæ);

9. Convenfliunile de extradiflie øi convenfliunile judiciare;
10. Libertatea mærilor, regimul maritim, condifliunea vaselor øi echipajelor în timp

de pace øi în timp de ræzboi;
11. Legile øi cutumele ræzboiului terestru, maritim øi aerian;
12. Condifliunea prizonierilor øi ræniflilor;
13. Regimul proprietæflii publice øi private în timp de ræzboi — dreptul de ocupa-

fliune — convenfliile României privitoare la regulile ræzboiului øi dispozifliunile legis-
lative privind proprietatea inamicæ, neutræ, nebeligerantæ øi cobeligerantæ;

14. Competenfla specialæ a serviciilor diplomatice în raport cu serviciile consu-
lare, cu serviciile economice øi serviciile culturale (serviciile diplomatice); activita-
tea politicæ; serviciile economice; raporturi economice de la stat la stat; serviciile
consulare; raporturi economice private, protecfliunea juridicæ a naflionalului, ocrotirea
intereselor private; serviciile culturale de presæ øi propagandæ; informaflie, legæturi
culturale, schimburi, cooperare spiritualæ.
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Ciclul III

1. Cursuri de sintezæ asupra ordinii economice mondiale, materiilor prime øi marilor
drumuri de comunicaflie;

2. Cursuri de sintezæ asupra ordinii economice mondiale, ordinii economice
regionale, ordinii economice româneøti;

3. Structura economiei româneøti — ordinea agraræ, ordinea industrialæ; state agrare,
state industriale, economie complimentaræ europeanæ øi mondialæ;

4. Materii prime øi schimburile economice ale României;
5. Sinteza asupra evolufliei schimburilor øi plæflilor române, statistica import øi

export;
6. Sinteza asupra tehnicii øi tratatelor economice øi comerciale (plæfli, monedæ,

schimb, clearing, contracte de comerfl, piefle, clauza nafliunii celei mai favorizate, clauza
preferenflialæ, politica vamalæ a României);

7. Comunicafliile aeriene, feroviare, fluviale, maritime, marile drumuri comerciale
internaflionale, cu privire specialæ la Dunære øi Marea Neagræ øi sistemul
comunicafliilor României;

8. Ordinea economicæ a Bazinului Dunærean — ordinea economicæ a Sud°Estului,
colaborarea statelor agrare din Sud°Est, organizarea industrialæ a Sud°Estului;

9. Colocvii asupra negocierilor economice, tehnica negocierilor, tehnica tratatelor
de comerfl, navigaflie, schimburi øi plæfli;

10. Colocvii practice asupra comerflului internaflional, schimburilor României,
plæflilor României, negocierilor economice øi raporturilor economice ale Regatului
cu diferite flæri pe articole de import øi export, tabloul disponibilitæflilor României,
ale flærilor europene øi extra°europene, în producflia øi circulaflia mondialæ;

11. Cursuri de sintezæ asupra finanflelor internaflionale: monedæ, schimb, clearing,
plæfli.

Dubla impunere, evaziunea fiscalæ, tehnica financiaræ a taxelor vamale øi tarifelor
ca echilibru economic øi al preflurilor.

Creditul internaflional; tehnica împrumuturilor internaflionale.
Clauze financiare din tratate de pace øi consecinflele financiare ale ræzboaielor;
12. Cursuri de sintezæ asupra politicii economice;
13. Serviciile economice, organe de legæturæ între state; politica economicæ a

României; datoriile agentului economic.

Ciclul IV

1. Cursuri asupra funcfliunilor consulare, privilegii øi drepturi consulare;
2. Funcfliuni juridice, procedurale øi administrative ale consulilor;
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3. Vegherea la executarea convenfliilor economice, consulare, de stabilire øi juridice,
aplicarea convenfliilor de extradiflie, legile øi cutumele consulare;

4. Datoria de protecflie a persoanelor øi intereselor private; instituflii juridice
internaflionale cu drepturile private româneøti;

5. Funcfliunile procedurale, notariale øi administrative ale agenflilor consulari;
instituflii de proceduræ pentru aprofundarea funcfliunilor notariale øi procedurale ale
consulilor;

6. Obligafliunile consulilor în materie de drept maritim;
7. Obligafliunile consulilor în materie de drept militar, repatriere, control al

românilor în stræinætate;
8. Drept comparat — instituflii juridice permanente;
9. Unificarea dreptului cu privire specialæ la unificarea dreptului economic;
10. Drept penal internaflional — principii generale.

Ciclul V

1. Rase, naflionalitæfli, miøcare demograficæ;
2. Echilibru politic, echilibru social în organizarea internaflionalæ — minoritæfli

etnice øi religioase în România; românii de peste hotare;
3.România, factor european — misiunea de civilizaflie, organizarea tehnicæ øi

culturalæ a poporului român la Dunære øi în Sud°Est:
4. Funcfliunile europene ale Sud°Estului, organizarea øi raporturile poporului român

în Bazinul Dunærean, în Balcani øi faflæ de marile puteri mondiale;
5. Structura poporului român, institufliile României, valorificarea lor culturalæ;
6. Convenfliile culturale ale României øi organizarea politicii culturale a

Regatului;
7. Cursuri de sintezæ asupra presei naflionale øi internaflionale — misiunea agentului

cultural øi de presæ; organizarea serviciilor culturale, de presæ øi propagandæ;
8. Publicitatea, legæturi cu presa stræinæ, organizarea internaflionalæ a presei øi

propagandei româneøti;
9. Raporturi culturale cu flærile înconjurætoare øi marile nafliuni mondiale;
10. Ordinea naflionalæ øi ordinea internaflionalæ;
11. Cursuri de sintezæ asupra institufliilor politice, economice, sociale øi culturale

ale României;
12. România øi ordinea europeanæ;
13. România øi Europa Centralæ;
14. România øi Balcanii;
15. România øi Occidentul;
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16. România øi Ræsæritul;
17. România øi echilibrul european øi mondial;
18. Latinitate, germanism, anglo°saxoni, slavi, neo°slavi, Asia.

Ciclul VI

1. Siguranfla internaflionalæ a României;
2. Tehnica informafliei — informafliune internaflionalæ, colportaj, spionaj, agenflii

internaflionale, informaflie politicæ economicæ, militaræ;
3. Instituflii militare øi de apærare naflionalæ;
4. Comunicaflii, granifle naturale, ordine economicæ de apærare naflionalæ.

Ciclul VII

1. Limba românæ, limba francezæ, limba germanæ, limba englezæ, limba italianæ,
limba spaniolæ — colocvii de pregætire, lucræri practice.

Dat în Bucureøti, la 8 aprilie 1944

ANTONESCU
Mareøal al României

øi
Conducætorul Statului

Vicepreøedintele Consiliului de Miniøtri
øi ministrul Afacerilor Stræine

Mihai A. Antonescu

Nr.865

(Monitorul Oficial, nr.85 din 10 aprilie 1944, pp.3 400–3 409)
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62

LEGE PRIVITOARE LA ÎNFIINfiAREA ØI ORGANIZAREA 
ØCOLILOR ROMÂNE ØI INSTITUTELOR CULTURALE 

DIN STRÆINÆTATE, BURSELOR DE STAT ØI 
CONDIfiIEI STUDENfiILOR ROMÂNI ÎN STRÆINÆTATE

ANTONESCU
Mareøal al României

øi
Conducætorul Statului

Asupra raportului dlui vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministrul
Afacerilor Stræine, cu nr.22 041 din 20 martie 1944,

În baza dispozifliunilor decretelor°legi nr.3 052 din 5 septembrie øi nr.3 072 din
7 septembrie 1940

Am decretat øi decretæm:

LEGEA nr. 217
privitoare la înfiinflarea øi organizarea øcolilor române øi 

institutelor culturale din stræinætate, burselor de stat 
øi condifliei studenflilor români în stræinætate

Art.1.– Statul român poate înfiinfla øi organiza în stræinætate „øcoli române“ sau
„institute culturale“, care vor funcfliona potrivit legii de faflæ.

Art.2.– Înfiinflarea øcolilor române sau institutelor culturale se hotæræøte prin jurnal
al Consiliului de Miniøtri, la propunerea ministrului Culturii Naflionale øi al Cultelor
øi a ministrului Afacerilor Stræine.

Art.3.– Scopul øcolilor øi institutelor este:
a) Adâncirea øi dezvoltarea relafliunilor culturale ale României øi colaborærii

internaflionale spirituale;
b) Adâncirea cunoaøterii relafliunilor istorice, politice øi economice ale României

cu alte flæri;
c) Cercetarea arhivelor øi documentelor privitoare la relafliunile acestor flæri cu

România;
d) Formarea specialiøtilor øi completarea cadrelor de învæflæmânt superior prin

pregætirea elementelor excepflionale trimise în stræinætate la studii de aprofundare øi
specializare;
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e) Sprijinirea elementelor excepflionale ale elitei româneøti, care urmæresc studii
de perfecflionare în domeniul øtiinflelor øi artelor;

f) Folosirea marilor centre pedagogice pentru formarea øi specializarea elemen-
telor excepflionale ale øcolii, culturii øi artelor române sau pentru perfecflionarea øi
instruirea filologicæ øi aprofundarea cunoaøterii limbilor stræine;

g) Propagarea cunoaøterii poporului român, a istoriei øi elementelor civilizafliei
sale peste graniflæ;

h) Organizarea de manifestæri culturale, conferinfle, expoziflii, publicafliuni, prin
care spiritualitatea româneascæ sæ se poatæ face cunoscutæ într°un mediu stræin;

i) Dezvoltarea øtiinflei øi artei româneøti, prin participarea tinerelor elemente de
valoare la viafla spiritualæ din principalele centre ale lumii.

Art.4.– Øcolile române øi institutele culturale din stræinætate sunt persoane juridice.
Art.5. — Øcolile române øi institutele culturale din stræinætate se încadreazæ din

punctul de vedere bugetar, al conducerii tehnice øi al organizærii lor culturale, în
Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor.

Ele se organizeazæ din punct de vedere naflional øi funcflioneazæ sub supravegherea
øefului de misiune diplomaticæ din flara respectivæ.

Art.6.– Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor øi Ministerul Regal al Afacerilor
Stræine stabilesc în fiecare an programele de activitate, normele de funcflionare, precum
øi modul în care trebuie sæ asigure participarea øi reprezentarea culturii române pe
plan internaflional sau conlucrarea cu institufliunile culturale de stat sau particulare.

Art.7.– Øcolile române øi institutele culturale din stræinætate îøi realizeazæ scopul
lor prin:

a) Organizæri de internate, sæli de studii, ateliere øi biblioteci la dispoziflia ele-
mentelor excepflionale care merg în stræinætate pentru specializarea lor în domenii
øtiinflifice, literare sau artistice, fie ca membri ai øcolilor øi institutelor, fie ca bursieri
ai statului, în condifliunile acestei legi;

b) Acordarea de premii, subvenflii øi orice alte mijloace pentru sprijinirea studiilor
de aprofundare sau de specializare ale aceloraøi elemente;

c) Îndrumarea øi controlarea activitæflii øtiinflifice øi studiilor de specializare ale
membrilor lor øi ale bursierilor de stat, precum øi ale tuturor studenflilor români aflætori
în flara sau centrul unde funcflioneazæ øcoala românæ sau institutul cultural respectiv;

d) Organizarea de cercetæri de monumente istorice, vizite øtiinflifice, conlucræri
øi colaboræri cu institutele culturale locale;

e) Organizarea de expoziflii cu lucrærile membrilor sau editarea de publicafliuni
ale lucrærilor întocmite de membrii sau bursierii øcolii sau institutului respectiv;

f) Editarea de publicafliuni, lucræri periodice, lucræri monografice sau studii øi
cercetæri de orice naturæ;
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g) Organizarea de cursuri, conferinfle øi orice lucræri de specializare, cu concursul
marilor personalitæfli de culturæ din flara respectivæ;

h) Organizarea de centre de acfliune øi informafliune asupra României, civilizafliei
øi culturii sale øi stabilirea de legæturi cu toate institufliunile øi aøezæmintele culturale,
publice sau private, din flara respectivæ.

Art.8.– Øcolile române øi institutele culturale pot avea:
a) Membri;
b) Bursieri.
Art.9.– Membrii øcolilor române øi institutelor  culturale din stræinætate se aleg

dintre cei mai de seamæ licenfliafli sau doctori ai facultæflilor de filosofie, litere øi drept,
dintre doctorii în medicinæ øi în øtiinfle, precum øi dintre diplomaflii politehnicilor sau
ai øcolilor superioare de arte frumoase.

Numirea membrilor se face de cætre Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor
cu avizul Institutului Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice.

Cererile pentru trimiterea ca membri ai øcolilor române øi institutelor culturale
din stræinætate se adreseazæ Ministerului Culturii Naflionale la 1 septembrie sau la 1
aprilie al fiecærui an.

Cererile de numire ca membri ai øcolilor române sau institutelor culturale din
stræinætate trebuiesc sæ fie întoværæøite de recomandarea motivatæ a consiliului
facultæflilor sau øcolilor superioare respective luatæ cu majoritate de douæ treimi.

Cererile întoværæøite de recomandæri se supun Consiliului de îndrumare al
Institutului Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice. Numirea se face în
ordinea recomandærii.

Numirea se face pe termen de un an, cu dreptul de prelungire pe încæ un an, pe
baza unui raport motivat al directorului øcolii române sau institutului cultural respectiv.

Art.10.– Bursierii øcolilor române øi institutelor culturale din stræinætate sunt aleøi
dintre licenfliaflii sau doctorii facultæflilor de filosofie, litere øi drept, dintre doctorii
facultæflilor de medicinæ, diplomaflii politehnicilor øi ai øcolilor superioare de arte
frumoase.

Numirea lor se face de cætre Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor pe bazæ
de concurs.

Nu pot fi primifli la concursul de bursæ decât cei recomandafli de consiliul facultæflilor
sau øcolilor superioare respective cu majoritate de douæ treimi.

Concursul se organizeazæ în fiecare an, publicându°se, cu cel puflin 15 zile înainte
de concurs, numærul tuturor burselor pe care le acordæ statul pentru studii în stræinætate,
condifliunile concursului, precum øi cele pe care trebuie sæ le îndeplineascæ fiecare
candidat.
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Organizarea concursului este de atributul Institutului Regal de Cercetæri Interna-
flionale øi Øtiinfle Politice pentru specialitæflile filosofie, economie, finanfle, øtiinfle politice
øi drept, iar pentru celelalte specialitæfli de atributul Ministerului Culturii Naflionale
øi al Cultelor.

Numirea ca bursieri ai statului se va face în ordinea clasificærii.
Bursierii vor fi trimiøi sæ lucreze pe lângæ øcoala românæ sau institutul cultural

respectiv.
Art.11.– Membrii øcolilor române øi institutelor culturale din stræinætate fac lucræri

de specializare în acord cu profesorul de specialitate din flaræ, care i°a recomandat
pentru trimiterea în stræinætate øi cu sprijinul directorului øcolii române sau institutului
cultural respectiv.

Bursierii statului lucreazæ în universitæflile, øcolile sau atelierele unde li s°a admis
recomandarea, sub directa îndrumare øi controlul directorului øcolii române sau
institutului cultural respectiv.

Art.12.– Acolo unde nu funcflioneazæ o øcoalæ românæ sau institut cultural, bursierii
statului sunt obligafli sæ lucreze sub controlul serviciului sau agentului cultural de pe
lângæ legaflia respectivæ.

Art.13.– Nici o trimitere pentru studii de specializare øi aprofundare nu poate fi
fæcutæ, sau burse de pregætire tehnicæ sau specializare nu pot fi acordate, de nici o
institufliune de stat, decât prin Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor, în urma
concursului organizat, potrivit art.10.

Art.14.– Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor øi Ministerul Regal al Afacerilor
Stræine pot trimite pe lângæ øcolile române øi institutele culturale din stræinætate, pe
o duratæ determinatæ, profesori universitari dispunând de o reputaflie deosebitæ sau
membri ai corpului didactic ajutætor, de o valoare excepflionalæ, care sæ colaboreze
cu directorul øcolii sau institutului, atât la organizarea øcolii øi institutului respectiv,
sau la sprijinirea activitæflii membrilor øi bursierilor din flara respectivæ, cât øi la
promovarea relafliunilor culturale øi la organizarea colaborærii spirituale dintre România
øi flara respectivæ.

Art.15.– Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor øi Ministerul Regal al Afacerilor
Stræine pot trimite temporar pe lângæ øcolile române øi institutele culturale din
stræinætate, scriitori de un renume naflional unanim recunoscut, membri ai Academiei
Române, artiøti de mare reputaflie naflionalæ, care sæ colaboreze în aceleaøi scopuri
cu direcfliunea øcolii sau institutului øi sæ facæ astfel cunoscute afirmærile literelor øi
artelor române.

Trimiterea se face pe baza avizului conform al Institutului Regal de Cercetæri
Internaflionale øi Øtiinfle Politice.
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Art.16.– Directorii øcolilor române øi institutelor culturale, profesorii øi perso-
nalitæflile care colaboreazæ cu aceøtia la conducerea øcolii, institutului sau activitatea
culturalæ dintr°o flaræ stræinæ, precum øi serviciile øi agenflii culturali de pe lângæ
legafliunile române în stræinætate, sunt obligafli, în afaræ de îndatoririle lor, de a realiza
scopurile øcolilor române øi institutelor culturale din stræinætate, astfel cum sunt definite
la art.3, de a veghea, sub controlul øefului de misiune românæ din stræinætate, la
condifliunea øi organizarea studenflilor români din acea flaræ.

Art.17.– Studenflii români de la universitæflile stræine, indiferent dacæ primesc ori
nu ajutorul statului, stau sub controlul øi supravegherea Ministerului Culturii Naflionale
øi al Cultelor øi al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.

Art.18.– Înlesnirile de orice naturæ pentru studenflii români de la øcolile de învæ-
flæmânt superior din stræinætate se acordæ numai de Ministerul Culturii Naflionale øi
al Cultelor, dându°se precædere specialitæflilor pentru care nu se pot face studii în flaræ.
Acordarea oricæror înlesniri, ajutoare, schimburi sau altele asemenea, se face conform
art.10.

Art.19.– Bursele øi înlesnirile se acordæ în raport cu necesitæflile culturale øi tehnice
ale flærii. Rectorii universitæflilor, politehnicilor, precum øi directorii øcolilor superi-
oare speciale, vor prezenta rapoarte Ministerului Culturii Naflionale øi al Cultelor,
pânæ la sfârøitul fiecærui an øcolar. Ministerul, pe baza acestor rapoarte, va fixa numærul
anual de burse øi ajutoare, care urmeazæ sæ revinæ fiecærei specializæri urmate în
stræinætate de studenflii români, precum øi repartizarea aproximativæ a studenflilor pe
flæri øi localitæfli. Aceastæ repartiflie se comunicæ rectorilor øi decanilor, precum øi
Institutului Regal de Cercetæri Internaflionale, în vederea procedurii prevæzutæ de art.10.

În cazurile în care schimbul valutar este reglementat de convenfliuni speciale,
repartiflia se va face prin înflelegere între pærflile semnatare ale convenfliei respective,
færæ derogare de la procedura øi principiile acestei legi.

Înainte de acordarea înlesnirilor, Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor, va
lua avizul consiliului institufliunii de învæflæmânt unde solicitatorii øi°au fæcut studiile.

Art.20.– Controlul studenflilor români din stræinætate se exercitæ în flærile unde
România are institute culturale ori øcoli române, de cætre øefii misiunilor diplomatice,
prin directorii acestora. În flærile unde nu se gæsesc astfel de institufliuni ori øcoli,
controlul se exercitæ prin lectorii români. Asupra studenflilor din centrele unde nu se
gæsesc lectori øi asupra studenflilor cu titlu academic superior celui pe care îl are lectorul
respectiv, controlul va fi exercitat direct de cætre øeful misiunii diplomatice øi de cætre
ataøatul militar.

În flærile cu mai multe lectorate, fiecare lector va avea de supravegheat o anumitæ
regiune ce se va fixa de Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor, de acord cu øeful
misiunii.
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Art.21.– Studenflii români în stræinætate vor fi organizafli în societæfli academice.
Preøedintele societæflii studenflilor dintr°un centru de învæflæmânt superior va fi

desemnat, la începutul fiecærui an øcolar, de cætre øeful misiunii diplomatice, care
va putea cere, directorului institutului român ori al øcolii române, lista studenflilor
celor mai merituoøi.

Numele preøedintelui va fi comunicat Ministerului Culturii Naflionale øi al Cultelor.
Societæflile vor întrefline legæturi cu organizafliile studenfleøti din flara respectivæ,

vor participa la manifestærile acestora øi vor mijloci eventual schimbul de studenfli,
cum øi participarea la cursurile de varæ.

Societæflile studenflilor români vor organiza manifestæri culturale, care, pe de o parte,
sæ constituie un mijloc de proprie educaflie, iar pe de altæ parte, sæ facæ cunoscute
mediului local, cultura øi aspirafliunile naflionale româneøti. La aceste manifestæri va
asista obligatoriu øi un reprezentant al autoritæflilor româneøti.

Art.22.– Preøedintele societæflii studenfleøti va supraveghea de aproape conduita
membrilor societæflii, care pe lângæ împlinirea îndatoririlor øcolare, sunt obligafli sæ
contribuie prin conduita lor la bunul nume al flærii, abflinându°se de la orice acte care
l°ar putea atinge.

Art.23.– Pentru coordonarea activitæflii studenfleøti dintr°o flaræ stræinæ, studenflii
vor putea fi convocafli la o adunare academicæ generalæ anualæ.

În flærile unde funcflioneazæ institute ori øcoli române, adunarea va fi prezidatæ de
directorul institutului ori al øcolii, asistat de un reprezentant al legafliei. În flærile unde
nu funcflioneazæ institut românesc ori øcoalæ românæ, adunarea va fi prezidatæ de
lectorul desemnat de Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor sau de un delegat
al øefului misiunii din flara respectivæ.

Art.24.– Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor va procura societæflilor
studenfleøti, pe baza raportului øefului misiunii sau a directorului øcolii române,
mijloacele necesare pentru excursiuni colective sau schimburi de studenfli.

Art.25.– În centrele unde se aflæ studenfli numeroøi se vor putea organiza pe lângæ
øcolile române, institutele culturale sau serviciile culturale ale legafliunii, colegii, cæmine
sau case studenfleøti cu sæli de lecturæ, biblioteci øi cantine.

Art.26.– Øcolile române øi institutele culturale din stræinætate pot avea filiale în
centrele importante din flara respectivæ, dacæ aceasta intereseazæ viafla øi miøcarea
culturalæ româneascæ.

Filialele se creeazæ prin jurnal al Consiliului de Miniøtri, la propunerea Ministerului
Culturii Naflionale øi al Cultelor øi a Ministerului Afacerilor Stræine, cu avizul conform
al Institutului Regal de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice.

Art.27.– Øcolile române øi institutele culturale din stræinætate se conduc de un
director numit prin decret, dupæ propunerea ministrului Culturii Naflionale øi al Cultelor,
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cu avizul ministrului Afacerilor Stræine, dintre profesorii universitari titulari, având
cel puflin 15 ani de activitate didacticæ, care vor fi fost recomandafli pentru ocuparea
postului de Academia Românæ.

Directorul este organ de conducere øi organizare, de ræspundere øi control pentru
întreaga activitate a øcolii române sau institutului cultural respectiv.

În îndeplinirea atribufliunilor sale, directorul poate fi ajutat de un subdirector, numit
de Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor, cu avizul Institutului Regal de Cercetæri
Internaflionale øi Øtiinfle Politice.

Art.28.– Pe lângæ conducerea institutului pot fi numifli profesori sau personalitæfli
de seamæ ale culturii øi artelor româneøti, în condifliunile art.14 øi 15, pe timp de
maximum 6 luni.

Aceøtia, împreunæ cu directorul, care prezideazæ øedinflele øi cu øeful serviciului,
secfliunii sau agentului cultural din legafliunea românæ respectivæ, constituie consiliul
de conducere al øcolii române sau institutului cultural.

Directorul institutului, în colaborare cu consiliul — acolo unde existæ un asemenea
consiliu — întocmeøte programele anuale de activitate, pe care le supune pentru aviz
øefului de misiune diplomaticæ din flara respectivæ øi le trimite spre aprobare Ministe-
rului Culturii Naflionale øi al Cultelor.

Art.29.– Directorul øcolii sau institutului este obligat ca la sfârøitul fiecærui an sæ
întocmeascæ un raport general asupra activitæflii institufliunii, precum øi asupra situafliunii
studenflilor români din flara respectivæ, pe care le înainteazæ Ministerului Culturii
Naflionale øi al Cultelor øi Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.

Art.30.– Øeful de misiune diplomaticæ exercitæ controlul asupra øcolii sau institu-
tului cultural din flara misiunii, asupra personalului de conducere, membrilor, ca øi
bursierilor sau studenflilor români din flara respectivæ.

Art.31.– Personalul øcolilor române øi institutelor culturale este obligat sæ sprijine
acfliunea naflionalæ de organizare a coloniei româneøti, a asociafliilor române øi a
asociafliilor studenfleøti, precum øi programele întocmite de øeful de misiune, în confor-
mitate cu legea de organizare a Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.

Art.32.– Directorii øcolilor române sau institutelor culturale române din stræinæ-
tate îndrumeazæ øi coordoneazæ activitatea lectorilor de limba românæ din flara
respectivæ.

Acolo unde nu se gæsesc øcoli sau institute, activitatea lectorilor este controlatæ
de øeful de misiune respectiv.

Art.33.– Pentru a spori prestigiul øcolii româneøti faflæ de stræini, în tot timpul øederii
lor în øcolile române sau institutele culturale din stræinætate, precum øi în tot timpul
studiilor lor, membrii acestor institufliuni, bursierii statului, precum øi tofli studenflii
români aflafli la studii într°o flaræ stræinæ, sunt îndatorafli sæ dea dovada celui mai
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credincios respect al flærii øi al demnitæflii în stræinætate, respectând în acelaøi timp
îndatoririle lor de membri ai øcolii sau institutului, bursieri ai statului sau studenfli
români în stræinætate.

Abaterile de la aceastæ îndatorire atrag îndepærtarea din øcoala românæ sau institutul
cultural respectiv, retragerea bursei sau retragerea paøaportului, la cererea øefului de
misiune, pe baza propunerii motivate a directorului øcolii române sau institutului
cultural respectiv, sau a øefului secfliunii sau agentului cultural de pe lângæ legafliune.

Art.34.– Studenflii care vor sævârøi greøeli, de naturæ sæ scadæ prestigiul naflional
sau sæ atingæ interesele statului, vor fi sancflionafli, în afaræ de penalitæflile prevæzute
de legile flærii, cu suspendarea bursei sau a avantajului de schimb øi cu retragerea
paøaportului.

Studenflii astfel sancflionafli vor fi excluøi pentru totdeauna de la orice acordæri de
burse sau avantaje.

Art.35.– Abaterile de la disciplina demnitæflii studenfleøti româneøti, precum øi
netrecerea examenelor la timp, vor fi sancflionate cu mustrarea, cu retragerea bursei,
pierderea înlesnirilor de valutæ sau rechemarea în flaræ.

Mustrarea se aplicæ de øeful misiunii diplomatice, iar celelalte sancfliuni de
Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor, dupæ cererea øefului de misiuni.

Art.36.– Cheltuielile de personal øi material necesare funcflionærii institufliunilor
culturale române din stræinætate sunt fixate de Ministerul Culturii Naflionale øi al
Cultelor, cu avizul Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.

Ministerul Finanflelor nu poate înscrie în buget alocafliuni øi sume constituind
bugetul acestor institufliuni în stræinætate, decât cu avizul conform al Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine, pe baza oportunitæflii sau activitæflii øi a serviciilor efectiv prestate
sau activitæflii efectiv dovedite øi comunicate Ministerului Regal al Afacerilor Stræine
de øeful de misiune respectiv.

Ordonanflarea cheltuielilor prevæzute în buget se face semestrial cu anticipaflie pe
numele directorului respectiv.

Gestiunea anualæ va fi justificatæ cu acte, care se vor înainta ministerului în cel
mult trei luni de la închiderea exercifliului bugetar, împreunæ cu contul de execuflie
al bugetului de venituri.

Descærcarea gestiunii se dæ de Înalta Curte de Conturi.
O datæ cu actele justificative øi conturile de execufliune se înainteazæ øi o dare de

seamæ asupra situafliei financiare.
Soldul eventual la 31 martie al fiecærui an va fi pæstrat în cancelaria institufliunii,

urmând a fi reflinut øi værsat la stat de cætre minister din sumele înscrise în buget pe
exercifliul urmætor.
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Art.37.– Bugetul anual al øcolii sau institutului va prevedea salariile øi cheltuie-
lile de personal, întreflinere øi material pentru membrii øi bursierii øcolii sau institutului,
precum øi orice alte cheltuieli necesare funcflionærii acestor institufliuni.

Art.38.– Personalul de conducere øi administrativ va avea dreptul, pe lângæ salariul
øi indemnitæflile cuvenite funcflionarilor publici, la o indemnitate pentru stræinætate,
care va fi stabilitæ prin decizia ministrului Culturii Naflionale øi al Cultelor øi a
ministrului Afacerilor Stræine.

Directorul poate avea dreptul øi la o indemnitate de cheltuieli de reprezentare,
stabilitæ de asemenea de ministrul Culturii Naflionale øi al Cultelor øi ministrul
Afacerilor Stræine.

Personalul va putea primi remunerafliile astfel stabilite, precum øi salariul funcfliei
publice pe care ar defline°o în flaræ øi de la care sunt puøi de drept în concediu în timpul
funcflionærii în stræinætate.

Art.39.– Directorul øcolii române sau institutului cultural este obligat sæ locuiascæ
în stræinætate cel puflin în tot timpul anului øcolar, dar nu mai puflin de nouæ luni.

Art.40.– Personalul administrativ, funcflionând pe lângæ øcolile române sau insti-
tutele culturale din stræinætate, este numit în conformitate cu Codul funcflionarilor
publici.

Numirile se fac de cætre Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor, cu avizul
conform al Ministerului Regal al Afacerilor Stræine øi numai în limitele locurilor
bugetare prevæzute pentru fiecare dintre øcolile române sau institutele culturale înscrise
în bugetul Ministerului Culturii Naflionale øi al Cultelor.

Art.41.– Legea nr.440 din 1941, pentru organizarea øcolilor române de la Roma
øi Paris, ræmâne în vigoare, scopurile precumpænitoare ale acestora completându°se
cu normele prevæzute în prezenta lege.

Dispozifliunile privitoare la recrutarea membrilor øi personalului øcolilor, potriv-
nice legii de faflæ, se abrogæ.

Art.42.– Institutul român din Germania se va reorganiza în conformitate cu pre-
vederile prezentei legi.

Dispozifliunile contrarii sunt øi ræmân abrogate.
Art.43.– Institutul român din Albania va fi reorganizat potrivit legii de faflæ.
Dispozifliunile legilor decretate sub nr.2 625 din 1938 øi 3 685 din 1940, cum øi

ale legii nr.304 din 1943, ræmân în vigoare în mæsura în care nu sunt contrarii legii
de faflæ.

Art.44.– Se abrogæ legea nr.953 din 1941 øi regulamentul nr.18 din 1943.
Art.45.– Ministerul Culturii Naflionale øi al Cultelor øi Ministerul Regal al Afacerilor

Stræine vor putea publica statute sau întocmi regulamente interioare pentru funcflio-
narea fiecæreia din institufliunile culturale din stræinætate.
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Jurnalele Consiliului de Miniøtri, prin care se înfiinfleazæ instituflii culturale, pot
preciza scopurile øi organizarea fiecæruia, în cadrele generale ale prezentei legi.

Dat în Bucureøti, la 8 aprilie 1944

ANTONESCU
Mareøal al României

øi
Conducætorul Statului

Vicepreøedintele Consiliului de Miniøtri
øi ministrul Afacerilor Stræine

Mihai A. Antonescu

Nr.866

(Monitorul Oficial, nr.85 din 10 aprilie 1944, pp.3 410–3 414)
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DECRET°LEGE PENTRU DESFIINfiAREA MINISTERULUI PROPAGANDEI
NAfiIONALE ØI TRECEREA SERVICIILOR SALE, GRUPATE ÎN DIRECfiIUNEA

PRESEI ØI A INFORMAfiIILOR, LA MINISTERUL AFACERILOR STRÆINE

Legea nr. 462

MIHAI I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine nr.114 942/944,
Væzând jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.589/1944,
În baza dispozifliunilor înaltului decret regal nr.1 626, publicat în Monitorul Oficial

nr.202 din 2 septembrie 1944,
Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
pentru desfiinflarea Ministerului Propagandei Naflionale

Art.1.– Se desfiinfleazæ Ministerul Propagandei Naflionale.23)

Atribufliunile, ce potrivit legii revin Ministerului Propagandei Naflionale, vor fi
exercitate de Ministerul Afacerilor Stræine.

Serviciile Ministerului Propagandei Naflionale trec la Ministerul Afacerilor Stræine.
Ele vor fi grupate într°o singuræ direcfliune, denumitæ „Direcfliunea presei øi a
informafliilor“, care va cuprinde øi actuala Direcfliune culturalæ, de presæ, propagandæ
øi informaflii din Ministerul Afacerilor Stræine. Se excepteazæ Direcfliunea
contabilitæflii, Direcfliunea administrativæ, care se vor contopi respectiv cu Direcfliunea
contabilitæflii øi Direcfliunea personalului din Ministerul Afacerilor Stræine.

Art.2.– Bugetul 1944–1945 al Ministerului Propagandei Naflionale se desfiinfleazæ.
Creditele ræmase disponibile la data desfiinflærii acestui buget, se vor deschide pe seama
Ministerului Afacerilor Stræine.

Dat în Bucureøti, la 20 septembrie 1944

MIHAI

Ministrul Afacerilor Stræine Ministrul Finanflelor
Grigore Niculescu°Buzeøti General de divizie Gh. Potopeanu

Nr.1 702
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*

Raportul dlui ministru al Afacerilor Stræine cætre M.S. Regele

Sire,
Regimul democratic instaurat la 23 august 1944, având deplina adeziune a nafliunii

române, nu are nevoie de un instrument de dirijare politicæ a opiniei publice prin
metodele de propagandæ ale regimurilor dictatoriale.

Pentru acest motiv, supun Maiestæflii Voastre, proiectul de lege pentru desfiinflarea
Ministerului Propagandei Naflionale.

Întrucât unele servicii ale Ministerului Propagandei Naflionale pot fi utilizate în
cadrul relafliunilor internaflionale conduse de Ministerul Afacerilor Stræine, am prevæzut
trecerea tuturor atribufliunilor acelui departament la Ministerul Afacerilor Stræine,
urmând ca serviciile care nu øi°ar avea locul aci sau care ar fi de prisos sæ fie ulterior
trecute în alte departamente, ori desfiinflate.

Legea de faflæ este astfel menitæ a asigura o funcflionare unitaræ a serviciilor de
presæ øi informaflii la Ministerul Afacerilor Stræine, unde ele se integreazæ în mod
firesc.

Sunt cu cel mai profund respect,
Sire,

al Maiestæflii Voastre
prea plecat øi prea supus servitor,

Ministrul Afacerilor Stræine
Grigore Niculescu°Buzeøti

Nr.114 942 1944, septembrie 18

(Monitorul Oficial, nr.218 din 21 septembrie 1944, pp.6 364–6 365)
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DECRET°LEGE PRIVITOR LA PURIFICAREA 
ADMINISTRAfiIILOR PUBLICE

Legea nr. 486
MIHAI I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al Românie,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Agriculturii

øi Domeniilor, ad°interim la Ministerul Justifliei, cu nr.50 521 din 7 octombrie 1944,
Væzând jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.635/944;
În baza dispozifliunilor înaltului decret regal nr.1 626, publicat în Monitorul Oficial

nr.202 din 2 septembrie 1944,
Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
privitor la purificarea administrafliilor publice

Art.I. Funcflionarii statului, judeflelor, comunelor, regiilor publice, administrafliilor
comerciale, direcfliunilor speciale, institute øtiinflifice sau de cercetæri, camere profe-
sionale, serviciilor adunærilor legiuitoare øi în general ale oricærui serviciu public sau
ai institufliunilor a cæror buget este supus aprobærii autoritæflilor de stat, numifli, încadrafli
sau angajafli sub orice formæ dupæ 20 februarie 1938 øi pânæ la 23 august 1944, vor
putea fi licenfliafli din serviciu.

Funcflionarul licenfliat din serviciu are dreptul la o indemnitate reprezentând salariul
cu alocafliile øi indemnitæflile prevæzute de art.25 øi 26 din Codul funcflionarilor publici
øi cu sporul de scumpete øi anume:

pe o lunæ, dacæ vechimea lui este de cel puflin un an;
pe douæ luni, dacæ vechimea lui este de cel puflin doi ani;
pe trei luni, dacæ vechimea lui este de cel puflin trei ani.
Art.II. Vor fi licenfliafli din serviciu færæ nici o indemnitate, indiferent de data la

care au fost numifli, încadrafli sau angajafli, funcflionarii care:
a) În executarea serviciului au avut o atitudine abuzivæ ori o flinutæ nedemnæ;
b) S°au pus sub orice formæ în slujba unor interese stræine de acelea ale nafliunii

române;
c) Au militat sub orice formæ în vreo organizafliune politicæ sau paramilitaræ:

legionaræ, fascistæ sau hitleristæ, sau au servit prin orice mijloace scopurile unor
organizafliuni dictatoriale,

Sunt exceptafli de la aplicafliunea prevederilor art.2, lit.c, acei funcflionari care, prin
acte concrete øi bine dovedite, pot stabili cæ au pæræsit organizafliunile politice
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sus°indicate øi s°au încadrat în lupta pentru cucerirea libertæflilor democratice øi pentru
înlæturarea fascismului din România încæ înaintea datei de 23 august 1944.

Art.III. Toate înaintærile sau încadrærile fæcute dupæ data de 20 februarie 1938
sunt revizuibile. Funcflionarii care au fæcut obiectul unor asemenea înaintæri sau
încadræri ilegale, nejustificate sau abuzive, vor fi reîncadrafli, færæ însæ a se putea acorda
celor ce se gæseau în serviciu la data de 20 februarie 1938 un grad inferior celui ce°l
deflineau la acea datæ.

De asemenea, potrivit aceloraøi norme, vor putea fi reîncadrafli funcflionarii numifli
direct în grade superioare în virtutea unor legi de excepfliune.

Art.IV. În vederea aplicærii acestei legi, ministrul sau øeful administrafliei va institui
o comisiune24) compusæ din trei membri dintre funcflionarii superiori ai ministerului
sau institufliei respective. În ceea ce priveøte corpul judecætoresc, aceøti trei membri
vor fi aleøi dintre membrii Înaltei Curfli de Casaflie øi Justiflie. Pentru serviciile
exterioare, ministrul sau øeful institufliei va putea institui comisiuni pe regiuni care
vor procura Comisiunii centrale toate datele necesare, sub garanflia deplinei sinceritæfli.

Comisiunile instituite vor putea face cercetæri înlæuntrul departamentului sau
institufliei prin toate mijloacele ce le stau la dispoziflie.

Directorul personalului este îndatorat a semnala în scris comisiunii toate abaterile
ce°i sunt cunoscute.

Art.V. Comisiunea va face propuneri ministrului sau øefului administrafliei, care
va aprecia øi decide.

Stabilirea øi concluziunile de fapt ale comisiunii, aprobate de ministrul sau øeful
institufliunii, nu vor putea fi atacate sau contestate pe nici o cale.

Art.VI. Licenflierile øi reîncadrærile se vor face prin decret regal sau prin decizie
ministerialæ, conform prevederilor legilor organice sau a Codului funcflionarilor publici.

Art.VII. Dispozifliunile art.I, literele a øi b din art.II øi ale art.III ale prezentului
decret°lege înceteazæ de a mai fi aplicabile trei luni dupæ publicarea în Monitorul
Oficial.

Consiliul de Miniøtri va putea prelungi aplicarea lor cu încæ trei luni.
Dispozifliunile art.II, litera c, sunt aplicabile færæ termen.
Art.VIII. Toate dispozifliunile contrarii din legile generale sau speciale sunt øi ræmân

abrogate.

Dat în Bucureøti, la 7 octombrie 1944

MIHAI
Ministrul Justifliei ad°interim

D.D. Negel

Nr.1 837
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Raportul dlui ministru al Agriculturii øi Domeniilor,
ad°interim la Departamentul Justifliei,

cætre M.S. Regele

Sire,
Am onoarea a supune aprobærii øi înaltei semnæturi a Maiestæflii Voastre decre-

tul°lege pentru purificarea administrafliilor publice, în textul cæruia s°au fæcut precizæri
de naturæ a clarifica intenfliunile legiuitorului.

1944, octombrie 7

Sunt cu cel mai profund respect,
Sire, 

al Maiestæflii Voastre 
prea plecat supus servitor,

Ministrul Justifliei ad°interim
D.D. Negel

Nr.50 521

(Monitorul Oficial, nr.233 din 8 octombrie 1944, pp.6 559–6 560)
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DECRET°LEGE PENTRU EPURAREA PRESEI

Legea nr. 102
MIHAI I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine, cu nr.3 593 din 6 februarie 1945,
Væzând øi jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.235 din 1945;
În baza dispozifliunilor înaltului decret regal nr.1 626 din 31 august 1944, publicat

în Monitorul Oficial nr.202 din septembrie 1944,
Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
pentru epurarea presei

Art.I. Vor fi sancflionafli cu pedepsele prevæzute la art.2, ziariøtii, publiciøtii øi
colaboratorii presei, care, înainte de 23 august 1944, prin scrisul sau acfliunea lor în
presæ, s°au fæcut vinovafli de una din faptele urmætoare:

a) S°au pus în slujba hitlerismului sau a fascismului, servind astfel interese stræine
de acelea ale nafliunii române;

b) Au fost stipendiafli de cætre puterile Axei pentru propagandæ în favoarea politicii
lor;

c) Au pregætit opinia publicæ pentru intrarea în Axæ øi au îndemnat la ræzboiul
nedrept împotriva Nafliunilor Unite;

d) Au militat pentru idei contrare principiilor democratice, ori, influenflafli de
concepflii antidemocratice, au îndemnat la acte de teroare, rebeliuni, schingiuiri øi
omoruri sau au participat la ele.

Art.II. Sancfliunile pentru faptele prevæzute la art.1 sunt urmætoarele:
1. Admonestarea scrisæ.
2. Suspendarea activitæflii de la 6 luni la 5 ani.
3. Interzicerea definitivæ.
Suspendarea øi interzicerea privesc exercifliul dreptului de a scrie în presæ øi de

a publica orice lucrare cu caracter politic.
Sancfliunile prevæzute de acest articol se aplicæ deosebit de alte pedepse pe care

legile le°ar prevedea.
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Art.III. Pedeapsa pentru suspendarea activitæflii, de la 6 luni la 5 ani, poate fi agravatæ
pânæ la cel mult de douæ ori termenul prevæzut pentru acei care, în timpul suspendærii,
vor fi scris în presæ sau publicat vreo lucrare politicæ.

Se va retrage autorizaflia de apariflie, de la 7 zile la 1 an, publicafliilor care, cu bunæ
øtiinflæ, vor tipæri materialul redactat de cei suspendafli sau cærora li s°au interzis definitiv
sæ scrie în presæ.

Pentru tipærirea cu bunæ øtiinflæ a lucrærilor cu caracter politic, publicate de un autor
care intræ în prevederile acestei legi, se vor aplica proprietarilor de edituri sau
imprimerii, pedeapsa confiscærii lucrærii øi amendæ de la 50 000 la 1 000 000 lei.

Art.IV. Dupæ terminarea lucrærilor Comisiunii prevæzutæ la art.V, agravarea pedepsei
de suspendare, precum øi confiscarea øi amenda vor fi pronunflate de tribunal dupæ
procedura dreptului comun, sesizat de organizafliile profesionale ale ziariøtilor.

Art.V. O comisiune25) compusæ dintr°un preøedinte øi patru membri, tofli ziariøti
profesioniøti, numitæ de Ministerul Afacerilor Stræine, va proceda în termen de trei luni,
la cercetarea øi întocmirea de liste ale persoanelor care intræ în prevederile acestei legi.

Ea va pronunfla admonestarea pentru abaterile uøoare øi, prin încheieri motivate
adresate Consiliului de Miniøtri, va propune suspendarea sau interzicerea pentru
abaterile grave.

Termenul de trei luni va putea fi prelungit prin decizia Ministerului Afacerilor
Stræine, pe maximum încæ trei luni.

Comisiunea va putea desemna un secretar dintre ziariøtii profesioniøti.
Hotærârile comisiunii se iau cu majoritatea membrilor numifli în comisiune.
Hotærârea de suspendare sau interzicere va fi datæ printr°un jurnal al Consiliului

de Miniøtri.
Art.VI. Comisiunea se va informa pe orice cale øi nu este obligatæ sæ arate mijloacele

prin care a ajuns la constatarea sa. Ea va cita prin scrisoare recomandatæ pe cel cercetat,
dacæ acesta are domiciliul real øi cunoscut în flaræ, iar interesatul se va putea apæra
prin toate mijloacele de probæ, personal, prin mandatar sau prin memoriu.

Cei cu domiciliul necunoscut vor fi invitafli prin citafliune publicatæ în Monitorul
Oficial, cu cel puflin 10 zile libere înainte de cercetare.

Art.VII. Toate dispozifliunile contrare acestui decret°lege sunt øi ræmân abrogate.

Dat în Bucureøti, la 9 februarie 1945

MIHAI

Ministrul Afacerilor Stræine
Const. Viøoianu

Nr.392
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Raportul dlui ministru al Afacerilor Stræine cætre M.S. Regele

Sire,
Dintre domeniile în care se impune o epuraflie face parte øi presa care are un rol

de îndrumætor al opiniei publice.
Epuraflia este cu atât mai necesaræ în acest domeniu cu cât este inadmisibil ca

persoane care au militat prin presæ øi lucræri politice împotriva principiilor democratice
ori s°au pus în slujba unor interese stræine de cele ale nafliunii române sau au pregætit
ræzboiul alæturi de Axæ împotriva Nafliunilor Unite øi în favoarea hitlerismului øi a
fascismului sæ poatæ continua a juca un rol de conducere a opiniei publice în actualul
regim democratic.

Ministerul Afacerilor Stræine care, prin desfiinflarea Ministerului Propagandei, a
preluat atribufliunile de reglementare a presei øi a informafliilor øi pe de altæ parte,
prin atribufliunile sale fireøti are a veghea asupra menflinerii bunelor relafliuni cu
Nafliunile Unite, socoteøte necesar sæ intervinæ pentru ca eliminarea din presæ a acelora
care au lucrat împotriva Nafliunilor Unite sæ fie fæcutæ cât mai grabnic.

fiinând seama de propunerile de modificare a legilor de epurare prezentate pânæ
în prezent, actualul proiect de decret°lege a introdus o gradaflie a sancfliunilor, potrivit
cu gravitatea faptelor sævârøite.

Decizia de interzicere sau de suspendare a exercifliului dreptului de a scrie în presæ
urmeazæ a se pronunfla prin jurnalul Consiliului de Miniøtri, întrucât ministrul unui
departament nu poate sæ decadæ dintr°un drept persoane care nu fac parte din admi-
nistraflia dependentæ de el.

Autorizat fiind de Consiliul de Miniøtri, respectuos supun Maiestæflii Voastre pentru
aprobare øi semnare proiectul de decret°lege alæturat.

Sunt cu cel mai profund respect,
Sire,

al Maiestæflii Voastre 
prea plecat øi prea supus servitor,

Ministrul Afacerilor Stræine
Const. Viøoianu

Nr.3 593 1945, februarie 6

(Monitorul Oficial, nr.34 din 12 februarie 1945, p.978)
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DECRET°LEGE PENTRU ABROGAREA LEGII NR. 216 DIN 1944, 
PRIVIND ÎNFIINfiAREA ØI ORGANIZAREA INSTITUTULUI REGAL ROMÂN 

DE CERCETÆRI INTERNAfiIONALE ØI ØTIINfiE POLITICE

Legea nr. 103

MIHAI I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine, cu nr.1 293 din 22 ianuarie 1945,
Væzând jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.236 din 9 februarie 1945;
În baza dispozifliunilor înaltului decret regal nr.1 626 din 31 august 1944, publicat

în Monitorul Oficial nr.202 din 2 septembrie 1944,
Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
pentru abrogarea legii nr.216 din 1944, pentru înfiinflarea øi organizarea 
Institutului Regal Român de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice, 

publicatæ în Monitorul Oficial nr.85 din 10 aprilie 1944

Art. unic.– Legea nr.216 din 1944, pentru înfiinflarea øi organizarea Institutului
Regal Român de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice, publicatæ în Monitorul
Oficial nr.85 din 10 aprilie 1944, este øi ræmâne abrogatæ.

Dat în Bucureøti, la 12 februarie 1945

MIHAI
Ministrul Afacerilor Stræine

Const. Viøoianu

Nr.395
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Raportul dlui ministru al Afacerilor Stræine cætre M.S. Regele

Sire,
Printre creafliunile artificiale ale regimului de dictaturæ a fost øi aceea a unui Institut

de Cercetæri Internaflionale øi Øtiinfle Politice, întemeiat prin legea nr.216 din 1944.
cu o organizare confuzæ øi greoaie øi urmærind satisfacerea unor interese personale,
acest institut, care urma sæ aibæ o oarecare dependenflæ de Ministerul Afacerilor Stræine,
nici nu a luat fiinflæ în fapt.

Socotind cæ dezvoltarea studiilor asupra relafliunilor internaflionale nu ar putea fi
stimulatæ  decât în cadrul firesc al învæflæmântului universitar sau, mai bine, al unei
øcoli libere de øtiinfle politice, am întocmit alæturatul proiect de decret°lege pentru
abrogarea legii nr.216 din 1944, publicatæ în Monitorul Oficial nr.85 din 10 aprilie
1944, pe care respectuos îl supun Maiestæflii Voastre spre înaltæ aprobare øi semnæturæ.

Sunt cu cel mai profund respect,
Sire,

al Maiestæflii Voastre
prea plecat øi prea supus servitor,

Ministrul Afacerilor Stræine
Const. Viøoianu

Nr.1 293

(Monitorul Oficial, nr. 35 din 13 februarie 1945, pp.1 001–1 002)
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DECRET°LEGE PENTRU ABROGAREA LEGII NR. 217 DIN 1944, 
PRIVIND ÎNFIINfiAREA ØI ORGANIZAREA ØCOLILOR ROMÂNE ØI

INSTITUTELOR CULTURALE DIN STRÆINÆTATE, BURSELOR DE STAT 
ØI CONDIfiIEI STUDENfiILOR ROMÂNI ÎN STRÆINÆTATE

Legea nr. 104

MIHAI I
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor

Stræine cu nr.1 292 din 22 ianuarie 1945,
Væzând jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.237 din 9 februarie 1945;
În baza dispozifliunilor înaltului decret regal 1 626 din 31 august 1944, publicat

în Monitorul Oficial nr.202 din 2 septembrie 1944,
Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
pentru abrogarea legii nr.217 din 1944, 

privitoare la înfiinflarea øi organizarea øcolilor române øi 
institutelor culturale din stræinætate,

burselor de stat øi condifliei studenflilor români în stræinætate, 
publicatæ în Monitorul Oficial nr.85 din 10 aprilie 1944

Art. unic.– Legea nr.217 din 1944, privitoare la înfiinflarea øi organizarea øcolilor
române øi institutelor culturale din stræinætate, burselor de stat øi condifliei
studenflilor români în stræinætate, publicatæ în Monitorul Oficial nr.85 din 10 aprilie
1044, este øi ræmâne abrogatæ.

Dat în Bucureøti, la 12 februarie 1945

MIHAI
Ministrul Afacerilor Stræine

Const. Viøoianu

Nr.396
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Raportul dlui ministru al Afacerilor Stræine cætre M.S. Regele

Sire,
În cadrul organizærii date Ministerului Afacerilor Stræine de fostul regim, organizare

care de altminteri în cea mai mare parte a ei nici nu a fost aplicatæ, legea nr.217 din
1944, privitoare la organizarea øi înfiinflarea øcolilor române øi institutelor culturale
în stræinætate, burselor de stat øi condifliei studenflilor români în stræinætate, instituia
un regim de selecfliune øi control inspirat de principiile dictatoriale.

În aceste condifliuni, am întocmit alæturatul proiect de decret°lege pentru abrogarea
legii nr.217 din 1944, publicatæ în Monitorul Oficial nr.85 din 10 aprilie 1944, pe
care, autorizat fiind de Consiliul de Miniøtri prin jurnalul nr.237 din 9 februarie 1945,
respectuos îl supun Maiestæflii Voastre, spre înaltæ aprobare øi semnæturæ.

Sunt cu cel mai profund respect,
Sire,

al Maiestæflii Voastre
prea plecat øi prea supus servitor,

Ministrul Afacerilor Stræine
Const. Viøoianu

Nr.1 292 1945, ianuarie 22

(Monitorul Oficial, nr.35 din 13 februarie 1945, p.1 002)
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DECIZIE MINISTERIALÆ PRIN CARE SE INSTITUIE UN OFICIU DE STUDII 
PE LÂNGÆ MINISTERUL AFACERILOR STRÆINE

Prin decizia ministerialæ nr.5 182 din 26 februarie 1945, se instituie, pe data
prezentei deciziuni, pe lângæ Ministerul Afacerilor Stræine, un Oficiu de studii, ale
cærui atribufliuni vor fi: strângerea materialului documentar øi pregætirea oricæror studii
de caracter øtiinflific, în legæturæ cu problemele româneøti, precum øi cercetarea
arhivelor istorice ale ministerului.

(Monitorul Oficial, nr.63 din 17 martie 1945, p.2 024)
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DECIZIE MINISTERIALÆ PRIVITOARE LA REORGANIZAREA 
DIRECfiIUNII AFACERILOR ECONOMICE A 

MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

Noi, ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine,
Având în vedere referatul nr.14 007 din 8 iunie 1945 al Direcfliunii afacerilor

economice, privitor la reorganizarea acelei direcfliuni,
Decidem:
Art.1.– Pentru o cât mai bunæ orânduire a serviciului, lucrærile Direcfliunii afacerilor

economice vor fi repartizate în 5 secfliuni având fiecare atribufliunile fixate mai jos:

a) Secflia economicæ øi financiaræ internaflionalæ
Urmærirea tuturor problemelor în legæturæ cu organizarea economicæ mondialæ.

Pregætirea lucrærilor, reprezentarea øi apærarea intereselor României la toate
conferinflele economice, financiare øi monetare internaflionale. Lucrærile economice
în vederea Conferinflei de pace, studiul, urmærirea øi directiva generalæ în aplicarea
obligafliunilor flærii, din viitoarele tratate.

b) Secflia politicæ comercialæ
Integrarea politicii comerciale în cadrul politicii generale a statului român. Studiul

acordurilor comerciale cu celelalte state, inifliativa negocierilor comerciale bilaterale,
constituirea comisiunilor respective øi directiva negocierilor cu stræinætatea.

c) Secflia comunicaflii internaflionale
Coordonarea acfliunii øi politicii statului român în domeniul comunicafliilor inter-

naflionale, terestre, maritime øi fluviale, aeriene, radio°telegrafice øi telefonice, tele-
grafo°poøtale etc. Repartizarea, împreunæ cu departamentele tehnice, a intereselor
statului român la conferinflele internaflionale cu acest caracter øi legætura cu organismele
internaflionale øi institufliile sau organismele româneøti interesate.

d) Secflia juridico°economicæ
Lucrærile în legæturæ cu proprietatea industrialæ, capitalurile stræine în România,

chestiuni vamale, dubla impunere, impozite asupra persoanelor øi bunurilor româ-
neøti în stræinætate øi a persoanelor øi bunurilor stræine în România.

e) Secflia informaflii øi documentare internaflionale
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Studiul øi evidenfla problemelor economice øi financiare internaflionale. Studiul
situafliunii economice a statelor cu care întreflinem raporturi comerciale. Redactarea
unui buletin de documentare internaflionalæ, cu ajutorul legafliunilor øi oficiilor noastre
din stræinætate øi a institufliunilor internaflionale, de studii øi colaborare economicæ øi
difuzarea informafliilor øi a documentærii necesare, organelor economice de stat øi
private româneøti.

Art.2.– Øefii secfliunilor care se vor alege dintre consilierii economici, cât øi
personalul respectiv vor fi desemnafli prin ordin de serviciu de directorul afacerilor
economice.

Art.3.– Dnii directori al afacerilor economice øi al personalului sunt însærcinafli
cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni.

Datæ la 28 iunie 1945

p. ministru, 
V. Stoica

Nr.16 756

(Monitorul Oficial, nr.153 din 10 iulie 1945, p.5 833)
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DECRET°LEGE PENTRU MODIFICAREA ART.58 ØI 59 
DIN LEGEA PENTRU ORGANIZAREA MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

(LEGEA NR. 215/1944)

Legea nr. 556
MIHAI I
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului dlui vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri, ministru al

Afacerilor Stræine, cancelar al Ordinelor, cu nr.18 438 din 1945,
Væzând øi jurnalul Consiliului de Miniøtri cu nr.1 044 din 1945,
Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
pentru modificarea art.58 øi 59 din legea pentru organizarea 

Ministerului Afacerilor Stræine nr.215 din 1944

Art.1.– Se modificæ, dupæ cum urmeazæ, dispozifliunile art.58 øi 59 din legea pentru
organizarea Ministerului Afacerilor Stræine cu nr.215 din 1944:

Art.58. Comisiunea ordinelor se compune din 5 persoane: 2 Mari Cruci øi 2 Mari
Ofifleri ai Ordinelor, jumætate militari øi jumætate civili, la care se adaugæ directorul
Cancelariei ordinelor.

Art.59. Cancelaria ordinelor are în administrarea sa distincfliunile onorifice
naflionale, care, potrivit statutelor lor constitutive, intræ în competenfla Ministerului
Afacerilor Stræine, precum øi cererile de autorizare pentru portul decorafliunilor stræine.

Propunerile de decorare cu distincfliunile naflionale de mai sus nu pot fi fæcute decât
prin ministrul Afacerilor Stræine, cancelar al Ordinelor.

Art.2.– Toate dispozifliunile contrare acestui decret°lege sunt abrogate.
Art.3.– Vicepreøedintele Consiliului de Miniøtri, ministru al Afacerilor Stræine,

cancelar al Ordinelor, este însærcinat cu executarea prezentului decret°lege.

Dat în Bucureøti, la 13 iulie 1945

MIHAI
Vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri,

ministru al Afacerilor Stræine
cancelar al Ordinelor

Gh. Tætæræscu

Nr.2 172
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Raportul dlui vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri
øi ministru al Afacerilor Stræine, cancelar al Ordinelor,

cætre M.S. Regele

Sire,
Prin dispozifliunile art.59 din legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor

Stræine din 1944, administrarea tuturor distincfliunilor onorifice naflionale, afaræ de
decorafliunile de ræzboi øi cele ale Casei Maiestæflii Voastre, a fost trecutæ la departa-
mentul Afacerilor Stræine.

Deoarece la alcætuirea acestui articol nu s°a flinut seamæ de menirea realæ øi
adeværatele atribufliuni ale Cancelariei ordinelor, care este de a administra distinc-
fliunile onorifice cu caracter general, iar nu øi cele având caracter de specialitate, cum
sunt „Meritul Sanitar“, „Meritul Agricol“, „Meritul Cultural“ etc., trecute prin articolul
sus°menflionat în administrarea Ministerului Afacerilor Stræine, am onoare a ruga
respectuos pe Maiestatea voastræ sæ binevoiascæ a semna, dacæ va aproba, proiectul
de decret°lege aci alæturat, prin care administrarea distincfliunilor onorifice urmeazæ
a trece din nou la departamentele în competenfla cærora intræ potrivit statutelor lor
constitutive.

Prin acest proiect de decret°lege se propune de asemenea abrogarea art.58, care
prevede o compunere prea largæ a Comisiunii ordinelor, care întrece cu mult scopul
limitat în vederea cæruia a fost instituitæ øi anume de a exercita controlul øi selecflionarea
propunerilor de decorare, pentru acordarea unor distincfliuni onorifice, limitate prin
dispozifliunile prezentului decret°lege.

Sunt al fiærii
øi al Maiestæflii Voastre,

prea plecat øi prea supus servitor,
Vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi

ministru al Afacerilor Stræine,
cancelar al Ordinelor,

Gh. Tætæræscu

Nr.18 438/945

(Monitorul Oficial, nr.157 din 14 iulie 1945, p.5 970)
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71

DECRET°LEGE PENTRU ORGANIZAREA 
MINISTERULUI AFACERILOR STRÆINE

Legea nr. 134

MIHAI I
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului vicepreøedintelui Consiliului de Miniøtri øi ministrul nostru

secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine cu nr.7 987 din 7 martie 1946,
Væzând jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.1 549 din 31 decembrie 1945;
În baza dispozifliunilor înaltului decret regal cu nr.1 626 din 31 august 1944, publicat

în Monitorul Oficial nr.202 din 2 septembrie 1944,
Am decretat øi decretæm:

DECRET°LEGE
pentru organizarea Ministerului Regal al Afacerilor Stræine26)

TITLUL I
Organizare øi atribufliuni

CAPITOLUL I
Dispozifliuni generale

Art.1.– Ministrul Afacerilor Stræine reprezintæ guvernul român în relafliunile sale
internaflionale øi exercitæ direcfliunea superioaræ øi controlul politicii externe a
guvernului øi a raporturilor României cu statele stræine øi institufliunile internaflionale.

El are în atribufliunile sale încheierea øi interpretarea tratatelor, convenfliunilor øi
acordurilor de orice naturæ øi poate asocia organelor Ministerului Afacerilor Stræine,
reprezentanfli sau delegafli tehnici ai altor departamente, a cæror activitate este legatæ
de materia sau scopurile unor asemenea negocieri sau obligafliuni internaflionale.

Nici o mæsuræ administrativæ de ordin intern, atingând drepturile ori interesele
unor state sau supuøi stræini, nu poate fi luatæ færæ consinflæmântul prealabil al Ministe-
rului Afacerilor Stræine.

În calitate de cancelar al Ordinelor, ministrul Afacerilor Stræine are administrarea
decorafliunilor naflionale intrând în competenfla sa, potrivit dispozifliunilor cuprinse
în statutele respective.
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Art.2.– Serviciile Ministerului Afacerilor Stræine se împart în:
a) Administraflia centralæ;
b) Serviciul exterior.
Aceste servicii sunt puse sub autoritatea ministrului.
Art.3.– Toate actele øi documentele emanând de la Ministerul Afacerilor Stræine

sunt semnate sau vizate de cætre ministru. Ele pot fi de asemenea vizate sau semnate,
în numele acestuia øi în virtutea unei delegaflii, de secretarul general sau de øefii
diviziunilor.

Art.4.– Actele øi documentele Ministerului Afacerilor Stræine sunt proprietatea
statului øi se depun în arhivele administrafliei centrale, legafliunilor sau consulatelor.

Nici un act sau document al Ministerului Afacerilor Stræine nu poate fi dat publi-
citæflii, nici chiar în fragmente, decât cu autorizafliunea specialæ a ministrului. Abaterile
de la aceastæ normæ vor fi sancflionate cu pedepse disciplinare prevæzute la art.71.

CAPITOLUL II
Administraflia centralæ

Art.5.– Ministrul Afacerilor Stræine este asistat de unul sau mai mulfli secretari
generali numifli prin decret regal dintre ambasadori sau miniøtri plenipotenfliari de
carieræ sau persoane din afara carierei diplomatice, având pregætirea øi experienfla
necesaræ.

Art.6.– Secretarul general supravegheazæ øi coordoneazæ lucrærile diferitelor servicii
ale departamentului.

Ministrul poate delega secretarului general oricare dintre atribufliunile ce nu sunt
de competenfla sa exclusivæ.

Parte dintre atribufliunile secretarului general pot fi delegate prin deciziune ministe-
rialæ unui alt funcflionar superior al departamentului.

Art.7.– Øefii diviziunilor øi øefii adjuncfli, numifli prin deciziune ministerialæ dintre
funcflionarii superiori ai departamentului, conduc øi supravegheazæ serviciile ce le
sunt încredinflate, fiind ræspunzætori de lucrærile funcflionarilor în subordine. Ei supun
ministrului øi secretarului general chestiunile mai însemnate, tratate în serviciile
respective.

Ministrul poate delega øefilor diviziunilor oricare dintre atribufliunile ce nu sunt
de competenfla sa exclusivæ.

Prin derogare de la dispozifliunile de mai sus, directorul øi directorii adjuncfli ai
fondurilor øi contabilitæflii sunt numifli potrivit dispozifliunilor legii pentru trecerea
directorilor øi subdirectorilor de contabilitate la Ministerul Finanflelor, publicatæ în
Monitorul Oficial nr.58 din 11 martie 1936.
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Art.8.– Administrafliunea centralæ a Ministerului Afacerilor Stræine cuprinde:
I. Secretariatul general, øi
II. Urmætoarele diviziuni:
1. Diviziunea cifrului øi a cabinetului ministrului.
2. Diviziunea protocolului, a cancelariei ordinelor øi a tratatelor.
3. Diviziunea afacerilor politice.
4. Diviziunea afacerilor consulare, judiciare øi administrative.
5. Diviziunea personalului.
6. Diviziunea arhivelor diplomatice, a registraturii øi a expedifliei.
7. Direcfliunea fondurilor øi a contabilitæflii.
La acestea se mai adaugæ urmætoarele organe consultative:
1. Consiliul juridic.
2. Oficiul de studii.
Art.9.– a) Diviziunea cifrului øi a cabinetului ministrului are în atribufliunile ei:
Corespondenfla ministrului, audienflele la ministru, chestiunile de naturæ confi-

denflialæ pe care ministrul øi le rezervæ sau care nu intræ în atribufliunile celorlalte
diviziuni øi direcfliuni, asigurarea legæturilor între ministru, secretarul general øi
diferitele servicii ale departamentului, cifrarea øi descifrarea, alcætuirea øi paza cifrului;

b) Diviziunea protocolului, a cancelariei ordinelor øi a tratatelor are în atribufliunile
ei:

Ceremonialul Ministerului Afacerilor Stræine øi ordinea de precædere a demni-
tarilor øi funcflionarilor statului, stabilite de acord cu preøedintele Consiliului de Miniøtri
øi Curtea Regalæ; audienflele solicitate de corpul diplomatic Maiestæflii Sale Regelui
øi membrilor Familiei Regale; chestiunile în legæturæ cu imunitæflile diplomatice,
întocmirea scrisorilor de acreditare øi de rechemare, precum øi a patentelor consulare,
transmiterea cererilor de agrement pentru miniøtrii stræini în România øi pentru miniøtrii
români în stræinætate, îndeplinirea formalitæflilor în legæturæ cu numirea consulilor
stræini în România; eliberarea, potrivit legilor, regulamentelor øi instrucfliunilor în
vigoare, a paøapoartelor diplomatice pentru funcflionarii sæi; organizarea vizitelor øi
primirea misiunilor civile øi militare stræine.

fiinerea registrelor generale øi particulare, precum øi a fiøelor privitoare la decora-
fliunile naflionale, intrând în competenfla ministrului Afacerilor Stræine, cancelar al
Ordinelor, potrivit dispozifliunilor cuprinse în statutele respective; observarea øi
executarea prevederilor acestor statute; examinarea propunerilor de decoræri ale
diferitelor departamente; propunerile de decorarea stræinilor care sunt de resortul
exclusiv al ministrului Afacerilor Stræine, cancelar al Ordinelor, precum øi rapoar-
tele cætre Maiestatea Sa Regele øi pregætirea decretelor aferente autorizærilor pentru
portul de decorafliuni stræine; întocmirea anuarului decorafliunilor.
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Întocmirea deplinelor puteri, expedifliunea, ratificarea, publicarea, înregistrarea
øi pæstrarea în original a tratatelor, convenfliunilor, acordurilor øi declarafliunilor inter-
naflionale; pæstrarea în original a planurilor, actelor øi documentelor privitoare la
fruntariile flærii; publicarea textelor, tratatelor, convenfliunilor, acordurilor øi declara-
fliunilor internaflionale, precum øi a suplimentelor anuale la „Condica tratatelor“.

În orice chestiune de ceremonialul în legæturæ cu prezenfla unor oaspefli oficiali
sau personalitæfli stræine, departamentele, autoritæflile sau institufliunile de stat, vor cere
avizul prealabil al Diviziunii protocolului øi a Cancelariei ordinelor din Ministerul
Afacerilor Stræine; acest aviz va fi obligatoriu;

c) Diviziunea afacerilor politice are în atribufliunile ei:
Relafliunile politice ale României cu statele stræine øi cu institufliunile internaflionale;

negocierea tratatelor, convenfliunilor øi acordurilor internaflionale de naturæ politicæ,
precum øi chestiunile în legæturæ cu aplicarea øi interpretarea lor; studiul politicii
generale a statelor stræine, congresele øi actele internaflionale cu caracter politic;
chestiunile în legæturæ cu øcolile øi bisericile române din stræinætate øi cu cele stræine
în România; chestiunile privitoare la regimul Dunærii øi al Mærii Negre; chestiunile
privitoare la fruntarii; serviciul cartografic; studiul aspectelor politice ale chestiunilor
de care Ministerul Afacerilor Stræine este sau poate fi chemat a se ocupa.

Pe lângæ aceastæ diviziune funcflioneazæ:
1. Direcfliunea afacerilor economice øi
2. Serviciul de presæ.
1. Direcfliunea afacerilor economice studiazæ situafliunea comercialæ, economicæ

øi financiaræ a flærilor stræine, precum øi problemele economice care decurg din tratatele
de pace øi de care se ocupæ în special Organizafliunea Nafliunilor Unite øi conferinflele
internaflionale. Referæ asupra tuturor chestiunilor economice øi financiare care cad
în atribufliunile Ministerului Afacerilor Stræine øi este organul de legæturæ pentru toate
aceste chestiuni între Ministerul Afacerilor Stræine øi celelalte ministere sau institufliuni
interesate.

2. Serviciul de presæ adunæ øi sistematizeazæ materialul informativ asupra României
øi asupra flærilor stræine, în colaborare cu Ministerul Informafliilor;

d) Diviziunea afacerilor consulare, judiciare øi administrative are în atribufliunile ei:
Negocierea tratatelor convenfliunilor øi acordurilor consulare øi a celor privitoare

la starea civilæ, precum øi chestiunile în legæturæ cu aplicarea øi interpretarea lor;
chestiunile de administraflie consularæ; actele de stare civilæ române øi stræine; actele
privitoare la bunurile românilor din stræinætate; actele notariale, legalizæri øi vize de
acte diverse, repatrieri; aplicarea legilor militare românilor aflafli în stræinætate;
corespondenfla øi lucrærile privitoare la jurisdicfliunea consularæ; întocmirea,
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interpretarea øi aplicarea regulamentului øi a tarifului consular; completarea øi flinerea
la zi a „Manualului consular“.

Negocierea tratatelor, convenfliunilor øi acordurilor judiciare, a celor de extrædare,
a celor de protecfliune a proprietæflii individuale, literare øi artistice øi a celor de
proprietate industrialæ øi mærci de fabricæ, precum øi chestiunile în legæturæ cu aplicarea
øi interpretarea lor; chestiunile de statut personal; notificarea actelor judiciare române
øi stræine, transmiterea comisiunilor rogatorii øi intervenfliunile pentru executarea
hotærârilor tribunalelor arbitrale sau a sentinflelor civile øi comerciale stræine în România
øi române în stræinætate; chestiunile de drept internaflional public øi privat, în afaræ
de cele rezervate altor diviziuni.

Negocierea, în înflelegere cu celelalte departamente, autoritæfli sau institufliuni intere-
sate, a oricæror tratate, convenfliuni øi acorduri internaflionale ce nu sunt de competenfla
altor diviziuni.

Negocierea tratatelor, convenfliunilor øi acordurilor de stabilire, a celor sanitare,
veterinare øi de patologie agricolæ, a celor de meteorologie, precum øi chestiunile în
legæturæ cu aplicarea øi interpretarea lor; chestiunile privitoare la autorizarea de intrare
øi øedere în flaræ a stræinilor, la aplicarea legilor asupra controlului stræinilor, paøa-
poartelor øi migrafliunilor, precum øi la expulzæri; chestiunile relative la stabilirea,
dobândirea øi pierderea naflionalitæflii, chestiunilor în legæturæ cu interesele supuøilor
români în stræinætate øi ale supuøilor stræini în România; chestiunile în legæturæ cu
activitatea Crucii Roøii Internaflionale, precum øi cele privitoare la prizonierii øi ræniflii
de ræzboi øi la neutralitatea spitalelor øi ambulanflelor militare.

Serviciul contenciosului are în atribufliile sale orice lucræri judiciare øi de contencios
în legæturæ cu activitatea Ministerului Afacerilor Stræine, în afaræ de acelea rezervate
Consiliului juridic.

Serviciul interpreflilor este însærcinat cu traducerea oricærui document, corespon-
denflæ oficialæ sau de altæ naturæ øi certificarea acestor traduceri.

e) Diviziunea personalului are în atribufliunile ei:
Lucrærile privitoare la organizarea ministerului øi a serviciilor dependente;

examenele, numirile, înaintærile, transferærile, concediile, precum øi toate lucrærile
privitoare la pozifliunea funcflionarilor din administraflia centralæ øi din serviciul exterior;
fixarea circumscripfliunilor consulare, numirea øi înaintarea consulilor onorari;
întocmirea øi publicarea anuarului ministerului.

Chestiunea privitoare la situafliunea militaræ a funcflionarilor ministerului.
Economatul de aprovizionare.
Serviciul medical.
Serviciul inventarului mobilierului øi al materialului ministerului øi oficiilor din

stræinætate, având în atribufliunile lui: întreflinerea acestor localuri, precum øi studiul
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chestiunilor în legæturæ cu clædirile, cumpærarea sau înzestrarea lor; procurarea øi
întreflinerea obiectelor de inventar, precum øi a instalafliunilor øi a vehiculelor.

Serviciul tehnic.
f) Diviziunea arhivelor, a registraturii øi a expedifliei are în atribufliunile ei:
Clasarea, distribuirea øi pæstrarea corespondenflei øi a actelor de orice naturæ, în

afaræ de acelea rezervate Diviziunii protocolului; întocmirea øi flinerea la zi a fiøelor
øi a registrelor respective; primirea, colaflionarea, pæstrarea øi eventualæ suprimare
de dosare øi arhive, precum øi încheierea proceselor°verbale aferente; întocmirea øi
asigurarea aplicærii regulamentului privitor la organizarea arhivelor în administraflia
centralæ øi în serviciul exterior.

Primirea, înregistrarea øi expedierea corespondenflei; flinerea la zi a registrelor
respective.

g) Direcfliunea fondurilor øi a contabilitæflii are în atribufliunile ei:
Întocmirea øi executarea bugetului ministerului; flinerea registrelor cerute de legea

contabilitæflii publice øi încheierea situafliunilor øi conturilor lunare prevæzute de aceastæ
lege; contabilitatea veniturilor; tipærirea øi distribuirea timbrelor consulare; verifi-
carea øi controlarea, în vederea værsærii la tezaurul statului, a taxelor consulare øi
contabilitatea lor; contabilitatea cheltuielilor de personal øi material, precum øi a
indemnizafliilor øi cheltuielilor de orice naturæ; îndrumarea øi controlul operafliunilor
gestionare ale serviciilor ministerului øi ale institufliunilor dependente de acesta;
corespondenfla cu Înalta Curte de Conturi cu privire la contabilitatea ministerului.

Art.10.– a) Consiliul juridic. 
Acest consiliu este compus dintr°un preøedinte øi cel mult cinci membri, numifli

prin decret regal; ei vor fi aleøi dintre jurisconsulflii de un prestigiu, de o experienflæ
sau o pregætire de specialitate îndeobøte recunoscutæ. Preøedintele Consiliului juridic
va avea rang de ministru plenipotenfliar clasa I, iar membrii de ministru plenipotenfliar
clasa II; ei vor primi o remuneraflie egalæ cu salariul øi accesoriile aferente gradului
de ministru plenipotenfliar cl.I pentru preøedinte øi de ministru plenipotenfliar cl.II pentru
membri. Un funcflionar diplomatic sau consular numit prin decizie ministerialæ va
îndeplini funcfliunea de secretar al consiliului.

În afaræ de atribufliunile pe care ministrul i le poate da prin deciziunea ministerialæ,
Consiliul juridic va referi asupra oricærei chestiuni juridice de care Ministerul Aface-
rilor Stræine este sau poate fi chemat a se ocupa; avizele consiliului au caracter
consultativ.

În toate chestiunile juridice cu caracter internaflional, departamentele, institufliunile
sau autoritæflile de stat vor cere avizul prealabil al Consiliului juridic. Acest aviz o
datæ aprobat de ministrul Afacerilor Stræine, va fi obligatoriu.
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Nici o asociafliune al cærei scop implicæ legæturi de ordin internaflional, de orice
naturæ, nu va putea obfline personalitate juridicæ decât potrivit avizului prealabil al
Consiliului juridic, aprobat de ministrul Afacerilor Stræine.

Membrii Consiliului juridic vor putea apæra, pe baza unei delegafliuni speciale,
interesele statului în fafla organelor internaflionale øi cei care sunt avocafli, în fafla
instanflelor judecætoreøti naflionale.

Membrii Consiliului juridic care profeseazæ avocatura nu vor putea nici pleda,
nici da consultafliuni contra intereselor Ministerului Afacerilor Stræine.

b) Oficiul de studii are în atribufliunile lui:
Strângerea materialului documentar øi pregætirea studiilor cu caracter istoric, politic

sau diplomatic în legæturæ cu apærarea drepturilor øi intereselor României în stræinætate.
Serviciul istoric, geografic øi statistic; cercetarea arhivelor istorice ale ministerului.
Serviciul bibliotecii.

CAPITOLUL III
Serviciul exterior

Art.11.– Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Stræine se compune din:
a) Oficii diplomatice: ambasade øi legafliuni;
b) Oficii consulare: consulate de carieræ øi onorifice.
Ambasadele, legafliunile øi consulatele sunt servicii publice exterioare organizate

de Ministerul Afacerilor Stræine pe teritoriul altor state, în conformitate cu legea de
faflæ øi cu convenfliunile øi cutumele dreptului internaflional, precum øi conform cu
principiile de reciprocitate privitoare la prerogativele øi imunitæflile oficiilor diplo-
matice øi consulare øi ale agenflilor lor (Anexa nr.2).

Art.12.– Oficiile diplomatice øi consulare se vor determina anual prin buget. În
cursul anului bugetar se vor putea înfiinfla prin lege noi oficii diplomatice sau consulare.
Desfiinflarea unor asemenea oficii nu se poate face decât prin lege specialæ.

Art.13.– Oficiile consulare sunt de douæ categorii:
1. Consulatele de carieræ, ai cæror titulari, retribuifli prin buget, sunt aleøi dintre

funcflionarii consulari øi diplomatici;
2. Consulatele onorifice, ai cæror titulari, neretribuifli, sunt recrutafli dintre persoanele

cu vazæ române sau stræine, din oraøul de reøedinflæ.
Înfiinflarea øi desfiinflarea acestor oficii, ca øi numirea øi desærcinarea titularilor

lor se face prin decret regal. Pe lângæ consulatele onorifice pot fi numifli øi funcflionari
de carieræ.

În circumscripfliunea consulatelor de carieræ nu vor putea funcfliona consulate
onorifice.
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Regulamentul consular determinæ condifliunile de funcflionare a oficiilor consulare.
Art.14.– În flærile în care se aflæ o legafliune românæ, consulatele de carieræ øi

consulatele onorifice sunt aøezate sub autoritatea øefului misiunii diplomatice. În flærile
în care nu existæ legafliuni ci numai consulate de carieræ, consulatele onorifice sunt
aøezate sub autoritatea acestora din urmæ.

Art.15.– Întinderea teritorialæ în care se exercitæ jurisdicfliunea øi competenfla fiecærui
oficiu consular se stabileøte prin deciziune ministerialæ.

Art.16.– Øefii oficiilor diplomatice øi oficiilor consulare de carieræ au, în afaræ
de atribufliunile lor politice øi economice, îndatorirea de a apæra øi a asista pe cetæflenii
români în chestiunile de interes privat. Ei elibereazæ øi vizeazæ potrivit legilor,
regulamentelor øi instrucfliunilor în vigoare, paøapoarte, documente de repatriere øi
orice alte acte. Ei au calitatea de ofifleri ai stærii civile øi exercitæ, potrivit legilor flærii,
funcfliunile de notari øi depozitari. Ei îndeplinesc, în limitele uzurilor øi convenfliunilor
în vigoare, toate actele conservatorii în caz de absenflæ sau de deces al unui român
în stræinætate. Ei autentificæ øi legalizeazæ, percepând taxele legale, actele øi docu-
mentele destinate a fi produse în România øi exercitæ, potrivit legilor flærii øi în limitele
uzurilor øi aranjamentelor în vigoare, dreptul de jurisdicfliune.

Øefii oficiilor consulare române din porturile stræine au dreptul de vizitæ øi de poliflie
asupra vaselor navigând sub pavilion român øi executæ, în limitele competenflei lor,
dispozifliunile codului de comerfl privitoare la comerflul maritim øi la navigafliune, asupra
vaselor proprietate privatæ navigând sub pavilion român; ei au dreptul øi de inspecfliune.

Art.17.– Øefii oficiilor diplomatice sau consulare pot delega în scris personalului
diplomatic sau consular de sub ordinele lor unele din atribufliunile prevæzute la articolul
precedent.

Art.18.– Atribufliunile øefilor de oficii consulare onorifice sunt determinate prin
regulamentul consular, precum øi prin instrucfliunile primite de la Ministerul Afacerilor
Stræine sau de la legafliunea respectivæ.

Art.19.– În timpul absenflei oricât de scurte din flara unde este acreditat a øefului
oficiului diplomatic sau în caz de vacanflæ, oficiul diplomatic va fi condus de un însær-
cinat cu afaceri, care va fi funcflionarul diplomatic cel mai înalt în grad.

Art.20.– Din punct de vedere protocolar, funcflionarul diplomatic îndreptæflit a fi
însærcinat cu afaceri are rang îndatæ dupæ ministru.

Art.21.– În timpul absenflei oricât de scurte din flara respectivæ a øefului unui oficiu
consular de carieræ, sau în caz de vacanflæ, oficiul va fi condus de un gerant care va
fi funcflionarul consular cel mai înalt în grad.

În ce priveøte consulatele onorifice, titularul va desemna el însuøi, în caz de absenflæ
øi sub a sa ræspundere, pe gerant, care va lucra în baza unei delegafliuni scrise. Numele

396



acestui gerant va fi comunicat în prealabil, spre aprobare, øefului oficiului diplomatic
de care depinde consulatul.

Art.22.– În afaræ de cazuri de o deosebitæ urgenflæ, oficiile diplomatice øi consulare
nu vor putea comunica direct cu nici un departament, autoritate sau institufliune din
flaræ, decât prin mijlocirea Ministerului Afacerilor Stræine.

Ataøaflii militari, navali øi aeronautici vor comunica direct cu Marele Stat Major
în chestiunile de ordin militar.

De asemenea, ataøaflii comerciali øi ataøaflii de presæ vor putea comunica direct
cu departamentele lor în chestiunile de specialitate. Ataøaflii comerciali øi ataøaflii de
presæ vor fi însæ obligafli a înainta øefului misiunii copii de pe rapoartele lor.

Art.23.– Nici un departament, autoritate sau institufliune de stat nu va putea comu-
nica direct cu legafliunile øi consulatele române sau stræine decât prin mijlocirea
Ministerului Afacerilor Stræine.

Marele Stat Major va comunica direct cu ataøaflii militari, navali øi aeronautici
români sau stræini în chestiunile de ordin militar.

De asemenea, Ministerul Industriei øi Comerflului, Comisariatul General pentru
Comerflul Exterior øi Ministerul Informafliilor vor putea comunica direct cu ataøaflii
lor respectivi în chestiunile de specialitate.

Art.24.– Nici o misiune în stræinætate, civilæ sau militaræ, cu caracter permanent
sau temporar, nu va putea fi încredinflatæ de cætre nici un departament, autoritate sau
institufliune de stat decât cu înøtiinflarea prealabilæ a Ministerului Afacerilor Stræine.
Orice asemenea misiuni vor fi controlate de øeful oficiului diplomatic sau consular
cæruia îi vor fi direct subordonate.

TITLUL II
Personalul

CAPITOLUL IV
Cadre

Art.25.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine se împart în urmætoarele
categorii:

1. Personalul diplomatic.
2. Personalul consular.
3. Personalul administrativ øi de specialitate.
În afaræ de prevederile legii de faflæ, nici o altæ funcfliune nu mai poate fi creatæ

în cadrele Ministerului Afacerilor Stræine decât printr°o lege specialæ.
Art.26.– Personalul diplomatic se încadreazæ în urmætoarele grade:
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1. Ataøat de legafliune.
2. Secretar de legafliune clasa III.
3. Secretar de legafliune clasa II.
4. Secretar de legafliune clasa I.
5. Consilier de legafliune clasa II.
6. Consilier de legafliune clasa I.
7. Ministru plenipotenfliar clasa II.
8. Ministru plenipotenfliar clasa I.
9. Ambasador.
Art.27.– Personalul consular se încadreazæ în urmætoarele grade:
1. Ataøat de consulat.
2. Viceconsul.
3. Consul clasa II.
4. Consul clasa I.
5. Consul general clasa II.
6. Consul general clasa I.
Art.28.– Personalul administrativ øi de specialitate cuprinde în afaræ de gradele

prevæzute în Codul funcflionarilor publici øi gradul de asistent stagiar.
În timpul transferærii lor pe lângæ oficiile diplomatice øi consulare, funcflionarii

administrativi vor purta titlul de cancelar, iar de la gradul de subdirector în sus pe
acela de cancelar°øef.

Personalul de specialitate cuprinde øi pe delegaflii supleanfli øi personalul tehnic
din comisiunile internaflionale cu caracter permanent, pe arhitecflii øi inginerii consilieri
tehnici, precum øi în genere funcflionari diurniøti care pot fi angajafli, prin derogare
de la normele generale în vigoare, la propunerea øefului Diviziunii personalului, spre
a face faflæ necesitæflilor ce s°ar ivi în serviciu.

Acolo unde necesitæflile serviciului exterior o cer, ministerul poate angaja de
asemenea, la propunerea oficiilor diplomatice øi consulare, un personal diurnist
auxiliar, român sau stræin (secretare°dactilografe, cancelari°interprefli, oameni de
serviciu etc.).

Art.29.– Ataøaflii militari, navali øi aeronautici øi adjuncflii lor, de pe lângæ oficiile
diplomatice, vor fi numifli de cætre Marele Stat Major.

Ataøaflii comerciali øi ataøaflii de presæ de pe lângæ oficiile diplomatice øi consulare
vor fi numifli de cætre departamentele lor.

Toate aceste numiri se vor face dupæ o prealabilæ înflelegere cu Ministerul Afacerilor
Stræine, iar ataøaflii vor lucra potrivit directivelor date de øeful oficiului diplomatic
sau consular cærora le sunt direct subordonafli.
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CAPITOLUL V
Admisibilitate, recrutare øi înaintare

Condifliuni generale

Art.30.– În afaræ de cazurile anume prevæzute în legea de faflæ, condifliunile generale
de admisibilitate în Ministerul Afacerilor Stræine sunt cele prevæzute la art.3 din Codul
funcflionarilor publici.

Art.31.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine sunt îndatorafli sæ depunæ la
intrarea în funcfliune urmætorul juræmânt:

„Jur credinflæ Regelui, supunere Constitufliei øi legilor poporului român, jur a pæstra
cu sfinflenie secretul lucrærilor øi îndatoririlor ce mi se vor încredinfla în serviciul
Ministerului Afacerilor Stræine“.

Pentru stræini, formula juræmântului este urmætoarea:
„Jur a îndeplini cu sfinflenie øi conform legilor româneøti funcfliunile ce°mi sunt

încredinflate“.
Iar pentru consulii onorifici se va adæuga:
„Øi de a contribui cu toate puterile mele la tot ce poate favoriza interesele

româneøti“.
Art.32.– Nimeni nu poate fi admis în serviciul diplomatic sau consular, decât în

condifliunile determinate prin articolele urmætoare:

Recrutarea personalului Ministerului Afacerilor Stræine

Art.33.– În gradul de ataøat de legafliune øi ataøat de consulat pot fi numifli numai
candidaflii care întrunesc condifliunile generale de admisibilitate prevæzute prin legea
de faflæ, limita de vârstæ fiind maximum 30 de ani, care posedæ o diplomæ de doctor
sau licenfliat în drept sau în litere din flaræ sau din stræinætate, recunoscutæ potrivit
dispozifliunilor legale în vigoare øi care vor fi trecut cu succes un concurs de admitere.

La acest concurs se vor prezenta øi asistenflii stagiari care posedæ o diplomæ
universitaræ.

Art.34.– Comisiunea pentru concursul de ataøafli de legafliune øi de ataøafli de
consulat este compusæ din:

Ministrul Afacerilor Stræine sau secretarul general ca preøedinte; trei miniøtri
plenipotenfliari din administraflia centralæ a ministerului, un membru al Consiliului
juridic sau un profesor al Facultæflii de Drept, un delegat al Sindicatului funcflionarilor
din Ministerul Afacerilor Stræine øi øeful Diviziunii personalului. 
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Comisiunea va fi numitæ prin deciziune ministerialæ øi funcflioneazæ dupæ normele
cuprinse în legea de faflæ, care vor fi stabilite în amænunt prin regulamentul acestei
legi.

Art.35.– Programul materiilor asupra cærora vor fi examinafli candidaflii cuprinde:
1. Organizarea constituflionalæ øi administrativæ a României øi a principalelor state

stræine.
2. Principii generale de drept internaflional public øi privat.
3. Elemente de drept civil, comercial øi maritim.
4. Elemente de economie politicæ øi de politicæ comercialæ, istoria doctrinelor

economice.
5. Geografia politicæ øi comercialæ.
6. Istoria diplomaticæ de la 1815 pânæ astæzi.
7. Geografia øi istoria românilor.
8. Limbile românæ øi francezæ, precum øi o a treia la alegerea candidatului.
Examenul va consta din:
1. Douæ probe scrise eliminatorii øi anume:
a) O lucrare de drept internaflional public, în limba românæ;
b) O lucrare de istorie diplomaticæ, în limba francezæ.
2. O probæ oralæ.
Notele se vor da de la 0–10. Media minimæ de admitere va fi nota 6.
Candidaflii reuøifli la concurs vor fi înscriøi în anuarul Ministerului Afacerilor

Stræine, în ordinea clasificærii lor.
Candidaflii care nu vor fi fost admiøi la douæ concursuri nu se mai pot prezenta a

treia oaræ.
Art.36.– Ataøaflii de legafliune, care au un stagiu de doi ani în grad, vor putea fi

înaintafli secretari de legafliune cl.III, dupæ ce vor fi trecut cu succes un examen de
clasare.

Ataøaflii de consulat, care au un stagiu de doi ani în grad, vor putea fi înaintafli
viceconsuli, dupæ ce vor fi trecut cu succes examenul de clasare.

Art.37.– Comisiunea, pentru examenul de secretar de legafliune clasa III øi de
viceconsul, are aceeaøi compunere cu aceea prevæzutæ la art.34, adæugându°i°se øeful
Diviziunii protocolului øi al Cancelariei ordinelor øi øeful Diviziunii afacerilor
consulare, judiciare øi administrative.

Art.38.– Programul materiilor asupra cærora vor fi examinafli candidaflii, cuprinde:
1. Dreptul internaflional public øi privat.
2. Evoluflia politicæ øi teritorialæ a flærilor române, îndeosebi între 1899 øi pânæ

astæzi, din punct de vedere internaflional.
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3. Situafliunea politicæ øi relafliunile internaflionale actuale øi îndeosebi regimul
convenflional al României cu statele stræine.

4. Elemente ale situafliunii øi relafliunilor economice internaflionale actuale øi
îndeosebi ale politicii comerciale române.

5. Dreptul øi practica diplomaticæ øi consularæ.
6. Stilul øi protocolul diplomatic.
7. Nofliuni generale de sociologie.
Examenul va consta din:
1. Douæ probe scrise eliminatorii øi anume:
a) Un raport sau un referat în limba românæ asupra unei chestiuni de actualitate;
b) O notæ diplomaticæ sau consularæ în limba francezæ asupra unei teme date.
2. O probæ oralæ.
Notele se vor da de la 0–10. Cunoaøterea deplinæ a unei limbi stræine alta decât

cele douæ obligatorii prevæzute în programul concursului de ataøat, va mæri media
candidatului cu o jumætate de punct. Media minimæ de admitere va fi nota 6.

Candidaflii reuøifli la examen vor fi înscriøi în anuarul Ministerului Afacerilor
Stræine, respectiv în corpul diplomatic sau consular în ordinea clasificærii.

Candidaflii respinøi la douæ examene ies de drept din cadre.

Înaintæri
Personalul diplomatic

Art.39.– Personalul diplomatic va fi înaintat în grad dupæ cum urmeazæ:
a) De la gradul de secretar de legafliune cl.III, la gradul de secretar de legafliune

cl.II, dupæ un stagiu de cel puflin 3 ani;
b) De la gradul de secretar de legafliune cl.II, la gradul de secretar de legafliune

cl.I, dupæ un stagiu de cel puflin 3 ani;
c) De la gradul de secretar de legafliune cl.I, la gradul de consilier de legafliune

cl.II, dupæ un stagiu de cel puflin 3 ani;
d) De la gradul de consilier de legafliune cl.II, la gradul de consilier de legafliune

cl.I, dupæ un stagiu de cel puflin 3 ani.
Art.40.– Miniøtrii plenipotenfliari cl.II vor fi numifli la alegere dintre consilierii

de legafliune cl.I.
Art.41.– Miniøtrii plenipotenfliari cl.II vor putea fi înaintafli miniøtrii plenipotenfliari

cl.I, la alegere, dupæ un stagiu de cel puflin trei ani.
Art.42.– Miniøtrii plenipotenfliari cl.I vor putea fi înaintafli ambasadori la alegere,

dupæ un stagiu de cel puflin 3 ani.
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Ambasadorii sunt numifli de Maiestatea Sa Regele, la propunerea ministrului
Afacerilor Stræine.

Miniøtrii plenipotenfliari pot fi numifli conducætori de ambasadæ, conferindu°li°se,
în afaræ øi faflæ de statul unde sunt acreditafli, rangul de ambasador, însæ, pæstrându°øi
gradul de miniøtri plenipotenfliari, în ierarhia administrafliei centrale.

Art.43.– Numirea în calitate de ministru plenipotenfliar øef al unui oficiu diplomatic,
precum øi de delegat titular în comisiunile internaflionale, cu caracter permanent, poate
fi fæcutæ øi dintre persoanele în afaræ de cariera diplomaticæ, îndeobøte cunoscute pentru
pregætirea øi experienfla lor.

Numirea se va face în gradul de ministru plenipotenfliar clasa II.
Se excepteazæ persoanele care au ocupat funcfliunea de ministru secretar de stat,

în care caz li se va conferi gradul de ministru plenipotenfliar cl.I.
Numirile în calitate de øef ale unui oficiu diplomatic nu se pot face dintre persoanele

din afaræ de cariera diplomaticæ decât în proporflia maximæ de 1/2 din numærul oficiilor
diplomatice existente.

Titularii misiunilor diplomatice numifli în condifliunile acestui articol nu se bucuræ
de stabilitate. O datæ cu încetarea misiunii, ei sunt considerafli ca ieøifli din cadre.

Persoanele din afaræ de cariera diplomaticæ, ce au funcflionat trei ani cu gradul
de ambasadori sau de ministru plenipotenfliar, pot fi confirmate prin decret regal, în
gradele respective.

Personalul consular

Art.44.– Personalul consular va fi înaintat în grad dupæ cum urmeazæ:
a) De la gradul de viceconsul, la gradul de consul cl.II, dupæ un stagiu de cel puflin

3 ani;
b) De la gradul de consul cl.II, la gradul de consul cl.I, dupæ un stagiu de cel puflin

3 ani;
c) De la gradul de consul cl.I, la gradul de consul general cl.II, dupæ un stagiu

de cel puflin 3 ani;
d) De la gradul de consul general cl.II, la gradul de consul general cl.I, dupæ un

stagiu de cel puflin 3 ani.

Personalul administrativ øi de specialitate

Art.45.– Se înfiinfleazæ gradul de asistent stagiar asimilat ca retribufliune bugetaræ
cu subøeful de birou.
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În gradele de asistenfli stagiari pot fi numifli candidafli care întrunesc condifliunile
generale de admisibilitate prevæzute în legea de faflæ, limita de vârstæ fiind 25 ani;
care posedæ diploma de bacalaureat sau orice diplomæ echivalentæ din flaræ sau din
stræinætate, recunoscutæ potrivit dispozifliunilor legale în vigoare, øi care vor fi trecut
cu succes un examen de admitere.

Art.46.– Comisiunea pentru examenul de asistenfli stagiari este compusæ din:
Øeful Diviziunii personalului ca preøedinte, un ministru plenipotenfliar din admi-

nistraflia centralæ, un consul general, delegatul Sindicatului funcflionarilor Ministerului
Afacerilor Stræine øi un funcflionar superior administrativ.

Comisiunea va fi numitæ prin deciziune ministerialæ øi funcflioneazæ dupæ normele
cuprinse în legea de faflæ, care vor fi stabilite în amænunt prin regulamentul acestei
legi.

Art.47.– Programul materiilor asupra cærora vor fi examinafli candidaflii cuprinde:
1. Organizarea constituflionalæ øi administrativæ a României.
2. Elemente de drept civil øi comercial.
3. Elemente de economie politicæ.
4. Geografia politicæ øi comercialæ.
5. Geografia øi istoria românilor.
6. Limba românæ.
Examenul va consta din:
a) O probæ scrisæ.
b) O probæ oralæ.
Notele se vor da de la 0–10.
Media minimæ de admitere va fi nota 6.
Candidaflii reuøifli la concurs vor fi înscriøi în anuarul Ministerului Afacerilor

Stræine, în ordinea clasificærii lor.
Art.48.– Asistenflii stagiari admiøi la examen øi încadrafli în Ministerul Afacerilor

Stræine, în baza dispozifliunilor legii de faflæ sunt obligafli ca în termen de 5 ani de la
data încadrærii lor în Ministerul Afacerilor Stræine sæ obflinæ diploma de licenfliat în
drept sau litere øi sæ°øi însuøeascæ cunoaøterea curentæ a limbii franceze.

Tot în decurs de 5 ani de la data încadrærii, asistenflii stagiari sunt obligafli sæ se
prezinte la examenul de ataøat de legafliune.

În caz de neprezentare sau nepromovare la douæ examene consecutive de ataøat
de legafliune, asistenflii stagiari se vor prezenta la examenul de admitere în cadrul
personalului administrativ, cu recunoaøterea, în caz de reuøitæ, a drepturilor la vechimea
câøtigatæ.
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În caz de neprezentare sau neadmitere la examenul sus°menflionat, ei vor fi scoøi
din cadre la împlinirea termenului de cinci ani de la numirea lor în gradul de asistent
stagiar.

Ministerul Afacerilor Stræine, prin deciziune ministerialæ, va stabili condifliunile
de serviciu care sæ permitæ asistenflilor stagiari sæ urmeze sau sæ°øi completeze studiile
universitare øi cunoøtinflele necesare prevæzute de concursurile de admisibilitate stabilite
prin prezenta lege.

Art.49.– Funcflionarii administrativi øi de specialitate ai ministerului sunt supuøi,
în ceea ce priveøte recrutarea øi înaintarea lor, dispozifliunilor prevæzute în Codul
funcflionarilor publici, sub rezerva prevederilor contrarii ale legii de faflæ.

Art.50.– La toate concursurile øi examenele prevæzute prin Codul funcflionarilor
publici pentru personalul administrativ øi de specialitate, cunoaøterea deplinæ a limbii
franceze este obligatorie.

Art.51.– Se instituie o comisiune consultativæ pentru înaintæri, prezidatæ de
secretarul general øi compusæ din trei ambasadori sau miniøtrii plenipotenfliari, dintre
care doi deflinând funcfliunea de øefi de diviziune în administrafliunea centralæ øi un
delegat al Sindicatului funcflionarilor Ministerului Afacerilor Stræine, superior în grad
candidaflilor propuøi la înaintare; în afaræ de aceøtia, øeful Diviziunii personalului face
parte de drept din comisiune.

Art.52.– Comisiunea consultativæ pentru înaintæri are în atribufliunile ei dreptul
de a formula recomandæri în vederea înaintærilor, cât øi judecarea contestafliilor la
notele calificative anuale.

Aceste recomandæri se vor face în urma consultærii øefilor diviziunilor respective,
avându°se totodatæ în vedere øi foile calificative pe care tofli øefii ierarhici sunt obligafli
a le înainta, la sfârøitul fiecærui an, øefului Diviziunii personalului.

Foile calificative vor cuprinde aprecierile øefului ierarhic respectiv asupra destoi-
niciei, punctualitæflii, moralitæflii, conducerii în societate etc., a funcflionarului, precum
øi caracterizarea „meritæ a înainta la alegere“, „meritæ a înainta la vechime“ sau „bun
în grad“.

Funcflionarul are dreptul sæ ia cunoøtinflæ de conflinutul foii calificative øi de a face
eventual contestaflie, ce se va judeca de cætre Comisiunea consultativæ pentru înaintæri.

Propunerile Comisiunii consultative pentru înaintæri vor fi formulate cu majoritate,
în scris, iar opiniunile separate trebuie sæ fie fæcute în scris øi motivate. În caz de
paritate, votul preøedintelui va fi precumpænitor.

Art.53.– Înaintærile la gradul de secretar de legafliune clasa II øi consul clasa II
se fac în proporflie de 1 la alegere — 3 la vechime.

Înaintærile la gradul de prim°secretar de legafliune øi consul clasa I se fac în proporflie
de 1 la alegere — 1 la vechime. 
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Înaintærile la gradul de consilier de legafliune clasa II øi clasa I, consul general
clasa II øi consul general clasa I se fac în proporflie de 3 la alegere — 1 la vechime.

Înaintærile la gradul de ministru plenipotenfliar clasa II øi clasa I øi ambasador se
fac numai la alegere.

Art.54.– În afaræ de înaintærile funcflionarilor administrativi øi de specialitate pânæ
la gradul de subdirector (sau gradul echivalent) exclusiv, care se fac prin deciziunea
ministerialæ, înaintærile funcflionarilor Ministerului Afacerilor Stræine, se fac prin decret
regal, în urma propunerii ministrului, pe baza recomandærilor Comisiunii consultative
pentru înaintæri.

Art.55.– Înaintærile nu se pot face decât în limita posturilor vacante.

CAPITOLUL VI
Pozifliune, drepturi øi îndatoriri

Art.56.– Numirile funcflionarilor Ministerului Afacerilor Stræine se fac cu aceleaøi
forme ca acelea prevæzute pentru înaintæri la art.54. Delegafliile øi transferærile se fac
prin deciziune ministerialæ.

Art.57.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine au toate îndatoririle øi se
bucuræ de toate drepturile øi garanfliile de stabilitate prevæzute de Codul funcflionarilor
publici, sub rezerva prevederilor contrarii ale legii de faflæ.

Un tablou de rotafliune pentru trimiterea în serviciul exterior øi rechemarea în
administraflia centralæ va fi întocmit la începutul fiecærui an de Diviziunea persona-
lului øi revæzut de Comisiunea consultativæ de înaintæri. Acest tablou va fline seama
de numærul funcflionarilor diplomatici øi consulari, precum øi de proporflia posturilor
diplomatice øi consulare. El va servi ministerului pentru miøcærile ce ar avea în vedere.

Nimeni nu va putea ræmâne în post în stræinætate mai mult de cinci ani consecutivi,
cu excepflia øefilor de misiune, iar în administraflia centralæ mai puflin de doi ani.

Rechemærile în administraflia centralæ, cu excepflia øefilor de misiune øi a celor
cu caracter disciplinar, se vor face cu un preaviz de douæ luni pentru funcflionarii
cæsætorifli øi o lunæ pentru ceilalfli.

Art.58.– Funcfliunile personalului Ministerului Afacerilor Stræine înceteazæ prin:
a) Demisiune;
b) Limita de vârstæ;
c) Mæsurile disciplinare prevæzute prin legea de faflæ;
d) Ieøirea din cadre, potrivit prevederilor legii de faflæ.
Art.59.– Tofli funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine sunt puøi din oficiu în

retragere la vârsta de 60 de ani împlinifli sau dacæ au 35 ani de serviciu, calculabili
la pensie.
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Pentru øefii misiunilor diplomatice øi consulare, precum øi pentru ambasadorii øi
miniøtrii plenipotenfliari având misiuni speciale, acest termen se va putea prelungi
cu de douæ ori câte trei ani.

Art.60.– Funcflionarii diplomatici øi consulari pot fi puøi în disponibilitate færæ
salariu, dupæ a lor cerere.

Pozifliunea de disponibilitate nu poate dura mai mult de doi ani, înainte de expirarea
cærora funcflionarul va putea fi rechemat din oficiu sau solicita în scris repunerea lui
în activitate de serviciu, cu gradul øi vechimea ce avea în momentul punerii în
disponibilitate. Aceastæ cerere întrerupe prescripfliunea ce curge împotriva sa øi îi dæ
dreptul la primul loc vacant în buget. În cazul când nu a formulat o asemenea cerere
sau când nu a fost rechemat din oficiu în activitate de serviciu în timp util, funcflionarul
va fi considerat ca ieøit din cadre la expirarea termenului de mai sus.

Timpul trecut în disponibilitate nu se socoteøte nici la vechime, nici la valorificarea
drepturilor la pensie.

Art.61.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine nu pot ocupa, sub sancfliunea
ieøirii din cadre, nici un alt post sau funcfliune, retribuitæ de stat sau de orice institufliune
publicæ sau privatæ, færæ autorizafliunea formalæ a ministerului. Aceastæ autorizare
este necesaræ chiar în cazurile admise de legea cumulului.

Art.62.– Retribufliunile diferitelor grade øi categorii de funcflionari ai Ministerului
Afacerilor Stræine, numifli în stræinætate, indemnizafliile de reøedinflæ, precum øi chel-
tuielile de reprezentare, se vor fixa prin buget.

Prin derogare de la normele generale în vigoare, ministrul va putea acorda funcflio-
narilor, îndeplinind însærcinæri de o deosebitæ însemnætate sau încredere, prime øi
indemnizaflii speciale.

Art.63.– Secretarii de legafliune øi viceconsulii vor primi, dupæ trecerea exame-
nului de clasare, o primæ de echipare însumând salariul øi accesoriile aferente pe øase
luni.

Art.64.– Funcflionarii transferafli în stræinætate sau rechemafli în administraflia centralæ
— fie în interesul serviciului, fie dupæ terminarea unei misiuni temporare — au dreptul
la plata cheltuielilor efective de drum, pentru ei, soflie, copii øi personalul de serviciu
(cel mult douæ persoane), precum øi la plata transportului bagajelor personale, aceea
a transportului mobilierului ræmânând la aprecierea ministerului.

Cei transferafli în stræinætate au dreptul la o indemnizaflie de instalare egalæ cu 50
la sutæ din salariul øi accesoriile aferente pe o lunæ ale noului post. Aceastæ indemnizaflie
se va spori la 75 la sutæ pentru cei cæsætorifli færæ copii øi la 100 la sutæ pentru cei cu copii.

Familia funcflionarului decedat în stræinætate are dreptul la salariul øi accesoriile
aferente pe trei luni ale postului, precum øi la cheltuielile de înapoiere în flaræ øi de
transport ale ræmæøiflelor pæmânteneøti.
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Art.65.– Pe lângæ sporul de stræinætate, însærcinaflii cu afaceri øi geranflii au dreptul
la 1/3 din suma alocatæ øefului de oficiu cu titlu de cheltuieli de reprezentare, atunci
când concediul acestuia trece de 15 zile; în cazul când concediul trece de 60 de zile,
sau în caz de vacanflæ, însærcinaflii cu afaceri øi geranflii au dreptul la jumætate din
cheltuielile de reprezentare.

Indemnizaflia cuvenitæ însærcinatului cu afaceri sau gerantului de consulat curge
din ziua plecærii titularului sau din ziua declarærii vacanflei.

Art.66.– Funcflionarii din administraflia centralæ a Ministerului Afacerilor Stræine
au dreptul la concediile prevæzute de art.32 din Codul funcflionarilor publici. În
împrejurærile excepflionale, acordarea concediului ræmâne la aprecierea ministerului.

Art.67.– Funcflionarii din serviciul exterior au dreptul la un concediu anual de 40
zile în al cæror calcul nu se va socoti, în cazul în care concediul este petrecut în flaræ,
timpul necesar pentru cælætorie, dus øi întors.

Øefii misiunilor diplomatice au dreptul, în aceleaøi condifliuni, la un concediu anual
de 60 zile obflinut cu înalta aprobare a Maiestæflii Sale Regelui.

Funcflionarii din posturile transoceanice au dreptul la un concediu anual de 60 de
zile. Ei vor putea cumula în decursul a mai multor ani concediul lor pânæ la maximum
de 6 luni. Pentru aceastæ categorie de funcflionari, concediul astfel calculat constituie
un drept câøtigat.

Art.68.– Permisiuni mai scurte de 15 zile pot fi acordate funcflionarilor de cætre
øefii lor ierarhici. Pentru øefii de misiune aceste permisiuni vor fi acordate de Ministerul
Afacerilor Stræine.

Art.69.– Funcflionarii din serviciul exterior rechemafli vor primi salariul de stræinætate
pe încæ o lunæ pentru celibatari øi douæ luni pentru cei cu familie, de la data când li
s°a comunicat rechemarea. Cei transferafli într°un alt post în stræinætate vor primi un
preaviz de o lunæ pentru celibatari øi douæ luni pentru cei cu familie.

Art.70.– Funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine nu se pot cæsætori, sub
sancfliunea ieøirii din cadre, decât cu autorizafliunea prealabilæ datæ în scris de Ministerul
Afacerilor Stræine.

CAPITOLUL VII
Disciplinæ

Art.71.– Pentru judecarea øi pedepsirea abaterilor grave, comise de funcflionarii
Ministerului Afacerilor Stræine, se va institui prin deciziune ministerialæ pentru fiecare
caz în parte o comisiune de disciplinæ specialæ, compusæ din:

Un ministru plenipotenfliar, øef de diviziune în administrafliunea centralæ, ca
preøedinte.
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Un delegat al Sindicatului funcflionarilor Ministerului Afacerilor Stræine, superior
în grad funcflionarilor aduøi în fafla Comisiunii de disciplinæ.

Øeful Diviziunii personalului.
Øeful Serviciului contencios.
Un coleg de acelaøi grad øi categorie cu cel adus în fafla Comisiunii de disciplinæ.
Art.72.– Pedepsele disciplinare sunt:
1. Mustrarea scrisæ.
2. Mustrarea cu pierderea salariului pânæ la maximum 50 la sutæ, pe timp de cel

mult trei luni.
3. Punerea în disponibilitate disciplinaræ pe cel mult trei ani.
4. Ieøirea disciplinaræ din cadre.
5. Destituirea.
Art.73.– Pedepsele prevæzute la punctele 1 øi 2 ale articolului precedent se aplicæ

de ministru sau de secretarul general.
Celelalte pedepse se aplicæ de øeful departamentului numai în temeiul avizului,

conform al Comisiunii de disciplinæ.
Art.74.– Trimiterea în judecata Comisiunii de disciplinæ va fi hotærâtæ de ministru.
Acuzafliunea în fafla Comisiunii de disciplinæ va fi susflinutæ de øeful Diviziunii

personalului sau de înlocuitorul sæu.
Funcflionarul învinuit are dreptul sæ ia cunoøtinflæ de tot dosarul cu 10 zile înainte

de data fixatæ pentru judecatæ. El se apæræ singur, verbal sau în scris.
Judecata nu va fi publicæ, iar deciziunile Comisiunii vor fi motivate, luate cu

majoritate øi executorii.
Art.75.– Funcflionarul pedepsit cu punerea în disponibilitate pe termen limitat va

fi reintegrat, la expirarea termenului de disponibilitate, în primul loc vacant în buget,
dacæ nu s°a fæcut vinovat în acest ræstimp de o nouæ faptæ condamnabilæ.

Timpul cât funcflionarul se aflæ în disponibilitate nu se socoteøte la vechime øi
nici la valorificarea drepturilor la pensie.

Funcflionarul ieøit disciplinat din cadre nu va mai putea pæstra mai departe gradul
ce avea.

Funcflionarul destituit nu va putea ocupa vreo funcfliune publicæ øi nici pæstra mai
departe gradul ce avea.

Art.76.– În cazul când interesul serviciului ar cere°o, funcflionarul învinuit poate
fi suspendat înainte de a se pronunfla Comisiunea de disciplinæ, cu condifliunea ca în
termen de 30 de zile de la suspendare sæ fie trimis înaintea Comisiunii, care este
obligatæ sæ°l judece în cel mult alte 30 de zile.

Aceastæ suspendare nu atrage dupæ sine pierderea salariului øi nici a vechimii.
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Art.77.– Suspendarea din serviciu este obligatorie atunci când în contra unui
funcflionar s°a deschis acfliune publicæ, pe baza unei ordonanfle definitive pronunflatæ
de un judecætor de instrucflie pentru crimæ sau delict. Când funcflionarul este achitat,
ministrul va aprecia, dupæ împrejuræri, dacæ nu este cazul sæ fie trimis înaintea
Comisiunii de disciplinæ, care va hotærî, dacæ funcflionarul mai poate ræmâne în cadre.
În cazul condamnærii definitive, suspendarea provizorie se transformæ de drept în
destituire.

TITLUL III
Dispozifliuni finale øi tranzitorii

Art.78.– Funcflionarii diplomatici øi consulari ieøifli din cadre în virtutea unor legi
de excepfliune între data de 20 februarie 1938 øi data de 23 august 1944 vor putea
cere în scris, în termen de 30 de zile, de la data intrærii în vigoare a legii de faflæ,
reexaminarea situafliunii lor. Hotærârea ministrului va fi luatæ, în termen de alte 30
de zile, cu avizul prealabil al unei comisiuni speciale, instituitæ prin deciziunea
ministerialæ øi având aceeaøi compoziflie ca øi comisiunea prevæzutæ la art.51 din legea
de faflæ.

Art.79.– Consulii generali cl.I, cu o vechime de cinci ani în acest grad, care au
funcflionat în cariera consularæ timp de cel puflin 20 de ani, din care 5 ani în stræinætate,
în calitate de øef de oficiu consular, pot fi înaintafli la gradul de ministru plenipotenfliar
cl.II.

Art.80.– Actualii consulii generali consilieri de minister øi consuli generali cl.I
vor fi încadrafli consuli generali cl.I, cu vechimea de la data înaintærii la gradul de
consul general cl.I.

Actualii consuli generali cl.II vor fi încadrafli în gradul de consul general cl.II, cu
vechime de la data înaintærii lor la gradul de consul general cl.II.

Actualii consuli cl.I ræmân încadrafli în gradul de consuli cl.I, cu vechimea de la
data înaintærii lor la gradul de consul.

Actualii consuli cl.II vor fi încadrafli în gradul de consuli cl.II, cu vechimea de la
data înaintærii lor, la gradul de consuli.

Actualii consuli cl.III ræmân încadrafli în gradul de viceconsuli, cu vechimea de
la data înaintærii lor în gradul de consul cl.III, sau viceconsuli.

Art.81.– Funcflionarii administrativi în vârstæ de cel mult 37 de ani, aflafli în serviciul
Ministerului Afacerilor Stræine, la data intrærii în vigoare a legii de faflæ, se vor putea
prezenta direct la primul examen de clasare prevæzut la art.36, spre a fi admiøi în
corpul consular sau diplomatic, în gradul respectiv.
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Art.82.– Timp de un an de la promulgarea prezentei legi, pentru completarea
posturilor vacante în gradele de consilier de legafliune cl.I, consilier de legafliune cl.II,
secretar de legafliune cl.I, cl.II, cl.III, consul general cl.I, consul general cl.II, consul
cl.I, consul cl.II øi viceconsul, vor putea fi numifli øi încadrafli cu dispensæ de examene
øi stagii øi candidafli din afara cadrelor ministerului. Ei vor trebui sæ fi avut o demnitate
de stat sau sæ fi desfæøurat, în flaræ, sau în stræinætate, în ultimii 7 ani, o activitate
patrioticæ recunoscutæ øi certificatæ de preøedintele Consiliului de Miniøtri øi ministrul
Afacerilor Stræine, sau sæ fi funcflionat un minimum de 5 ani, fie în vreun corp
constituit, fie într°o institufliune de stat, fie într°o institufliune publicæ, fie într°o mare
întreprindere particularæ.

De asemenea, vor fi înaintafli într°un grad cu dispensæ de stagiu actualii funcflionari
încadrafli în Ministerul Afacerilor Stræine, care au desfæøurat în flaræ sau în stræinætate,
în ultimii 7 ani, o activitate patrioticæ recunoscutæ.

Art.83.– Gradul øi titlul de consilier de minister sunt øi ræmân desfiinflate.
Art.84.– Dupæ promulgarea legii de faflæ, personalul actual economic, cultural øi

de presæ, se transferæ la Ministerul Informafliilor øi Ministerul Economiei Naflionale,
cu excepflia personalului care, aparflinând Ministerului Afacerilor Stræine, a fost numai
orânduit cu serviciul la Direcfliunea presei øi Direcfliunea economicæ.

De asemenea, se transferæ la Ministerul Economiei Naflionale øi la Ministerul
Informafliilor, personalul administrativ, azi în funcfliune la Direcfliunea economicæ,
la Direcfliunea presei øi la Oficiul de studii, care depæøeøte nevoile acestor servicii.

La cererea Ministerului Afacerilor Stræine, Ministerul Economiei Naflionale øi
Ministerul Informafliilor vor detaøa la Ministerul Afacerilor Stræine funcflionarii ce
vor fi nominal desemnafli, necesari bunului mers al Direcfliunii afacerilor economice,
al Serviciului presei øi al Oficiului de studii.

Actualii funcflionari ai Ministerului Afacerilor Stræine vor putea beneficia de
dispozifliunile art.82.

În termenul øi conform prevederilor art.82, în mæsura în care reorganizarea
serviciilor o va cere, Ministerul Afacerilor Stræine va putea, luând øi avizul Comisiei
consultative de înaintæri, proceda la încadræri øi înaintæri de personal printre actualii
funcflionari ai ministerului.

Posturile bugetare actuale, ale funcflionarilor încadrafli conform alineatelor prece-
dente, vor fi adæugate la categoriile respective din bugetul Ministerului Afacerilor
Stræine.

Art.85.– Tipurile de salarii pentru gradele corpului diplomatic øi consular sunt
acelea cuprinse în tabela anexæ la legea de faflæ. Aceastæ tabelæ se substituie actualei
tabele A 6, din Codul funcflionarilor publici, care este øi ræmâne abrogatæ (Anexa 1).
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Art.86.– Toate legile anterioare de organizare ale Ministerului Afacerilor Stræine,
Regulamentul aprobat prin înaltul decret regal nr.1 915 din 14 aprilie 1937, øi publicat
în Monitorul Oficial din 15 aprilie 1937, precum øi orice dispozifliuni contrare legii
de faflæ, cuprinse în orice alte legi sau regulamente anterioare, sunt øi ræmân abrogate.

Art.87.– Un regulament al legii de faflæ va preciza în amænunt condifliunile ei de
aplicare.

Dat în Bucureøti, la 7 martie 1946

MIHAI
Vicepreøedintele Consiliului de Miniøtri øi

ministru al Afacerilor Stræine
Gh. Tætærescu

Ministrul Finanflelor ad°interim
Gh. Tætærescu

Nr.726

Anexa nr.I

Anexa la legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine

TABEL DE SALARIZARE
Grupa A 6

Membrii corpului diplomatic øi consular

GRADUL Tipul de salarizare
Nr. Lei

Ambasador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 67.500
Ministru plenipotenfliar cl.I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  61.200
Ministru plenipotenfliar cl.II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 55.600
Consilier de legafliune cl.I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 50.500
Consilier de legafliune cl.II1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 46.900
Secretar de legafliune cl.I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 39.400
Secretar de legafliune cl.II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 33.300
Secretar de legafliune cl.III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 25.600
Ataøat de legafliune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 16.000
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Delegat supleant în comisiunile internaflionale
cu caracter permanent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 50.500
Consul general cl.I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 50.500
Consul general cl.II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 46.900
Consul cl.I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 39.400
Consul cl.II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 35.300
Viceconsul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 25.600
Ataøat de consulat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 16.000
Asistent stagiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 7.800

Anexa nr.II

Anexa la legea pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine
Art.11

Tabloul oficiilor diplomatice øi consulare române în stræinætate
I. Ambasade

1. Ankara.
2. Atena.
3. Belgrad.
4. Moscova.
5. Paris.
6. Varøovia.
7. Vatican.

II. Legafliuni
1. Bagdad.
2. Berlin.
3. Berna.
4. Bruxelles.
5. Budapesta.
6. Buenos Aires.
7. Cairo.
8. Copenhaga
9. Haga.

10. Helsinki.
11. Lisabona.
12. Londra.
13. Madrid.
14. Mexico.
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15. Oslo.
16. Ottawa.
17. Praga.
18. Nanking.
19. Rio de Janeiro.
20. Roma.
21. Santiago de Chile.
22. Sofia.
23. Stockholm.
24. Teheran.
25. Tirana.
26. Tokio.
27. Viena.
28. Washington.

III. Consulate
1. Alger.
2. Alexandria.
3. Amsterdam.
4. Beyrouth.
5. Barcelona.
6. Berlin.
7. Budapesta.
8. Bratislava.
9. Capetown.

10. Cleveland.
11. Debreflin.
12. Geneva.
13. Hamburg.
14. Haifa.
15. Istanbul.
16. Ierusalim.
17. Mersina.
18. Marsilia.
19. Milano.
20. New York.
21. Paris.
22. Pireu.
23. Rusciuk.
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24. Salonic.
25. San Francisco.
26. Sidney.
27. Varna.
28. Skoplie.
29. Victoria (Vancouver)
30. Vidin.
31. Viena.

IV. Comisiuni speciale
1. Delegafliunea românæ pentru chestiunile Dunærii.

(C.I.D. øi C.E.D.)

*

Raportul dlui vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministru al Afacerilor
Stræine cætre M.S. Regele.

Sire,
Reorganizarea Ministerului Afacerilor Stræine, care se înfæptuieøte astæzi, are la

bazæ legea organicæ din 18 iulie 1921, cæreia i se aduc însæ schimbærile impuse atât
de experienfla ultimilor 25 de ani, cât øi de prefacerile politice øi sociale de azi.

Voi schifla pe scurt care sunt aceste schimbæri.
Politica noastræ externæ reclamæ unitate de conducere, un personal selecflionat cu

cea mai mare îngrijire øi organe de executare cu atribufliuni precise.
De aceea, în opera de sistematizare a organismului administrafliei centrale a

ministerului, am precizat mai bine atribufliunile tuturor direcfliunilor existente, reînfiin-
flând Consiliul juridic, ale cærui funcfliuni s°au dovedit a fi de cel mai mare folos.

În serviciul exterior, am prevæzut posibilitatea de a ridica reprezentanflele noastre
în stræinætate la rangul de ambasade, pentru a ræspunde cerinflelor actuale ale politicii
noastre externe.

Dacæ statutul corpului nostru diplomatic nu a avut nevoie de alte prefaceri, statutare,
corpul nostru consular, recrutat øi încadrat în trecut dupæ norme schimbætoare, a primit
modificæri mai adânci, restabilindu°se cu acest prilej pentru cariera diplomaticæ vechile
grade tradiflionale øi echivalându°le cu urmætoarele grade consulare:

Ataøat de legafliune = ataøat de consulat.
Secretar de legafliune cl.III = viceconsul.
Secretar de legafliune cl.II = consul cl.II.
Secretar de legafliune cl.I = consul cl.I.
Consilier de legafliune = consul general cl.II.
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Consilier de legafliune cl.I = consul general cl.I
Comisiunea consultativæ pentru înaintæri øi Comisiunea disciplinaræ vor avea în

compunerea lor câte un delegat al sindicatului funcflionarilor acestui departament.
Pentru a ræspunde unei cerinfle politice deseori verificate øi spre a se înlesni folosinfla

în slujba flærii a unor elemente deosebit de bine pregætite, dar stræine de cariera
diplomaticæ, am prevæzut posibilitatea de a se încredinfla conducerea oficiilor noastre
diplomatice unor personalitæfli din afara cadrelor ministerului.

Normele privitoare la programele concursurilor øi examenelor au fost modificate
pentru a li se da un conflinut cât mai apropiat de cunoøtinfle de specialitate cerute
diferiflilor candidafli.

În ce priveøte angajarea personalului auxiliar øi de specialitate, s°au stabilit norme
deosebite, atât pentru administraflia centralæ, cât øi pentru serviciul exterior.

Dispozifliunile finale øi tranzitorii, adæugate la legea de faflæ, sunt destinate sæ
îndrepte acele derogæri de la rânduiala normalæ a ministerului, pe care le°au prilejuit
legiferærile din ultimii ani. În felul acesta, funcflionarii de specialitate se vor vedea
încadrafli în noile lor grade respectându°se drepturile câøtigate.

Pânæ ce noile norme de organizare îøi vor da roadele s°a dat putinfla de a se numi
sau încadra direct, în anumite grade øi cu anumite îngrædiri, persoane bine cunoscute
pentru pregætirea øi experienfla lor în materie.

S°a dat, pe de altæ parte, putinfla personalului temporar, care øi°a câøtigat merite
deosebite, sæ fie încadrat în serviciile ministerului.

În sfârøit, pentru a face sæ disparæ o veche inechitate, s°au ridicat — prin analogie
cu celelalte corpuri constituite øi în special cu magistratura øi armata — tipurile de
salarizare ale funcflionarilor diplomatici øi consulari la un nivel corespunzætor rosturilor
øi prestigiului lor în stat.

Având în vedere considerafliunile de mai sus øi autorizat fiind de Consiliul de
Miniøtri, prin jurnalul nr.223 din 5 martie 1946, supun respectuos înaltei aprobæri øi
semnæturi a Maiestæflii Voastre, alæturatul proiect de decret lege pentru organizarea
Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.

Sunt cu cel mai profund respect,
Sire,

al Maiestæflii Voastre,
prea plecat øi prea supus servitor,

Vicepreøedintele Consiliului de Miniøtri øi 
ministru al Afacerilor Stræine

Gh. Tætærescu

Nr.7 987 1946, martie 7

(Monitorul Oficial, nr.57 din 8 martie 1946, pp.2 074–2 083)
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72

DECIZIE A COMISIUNII MINISTERIALE PENTRU REDRESAREA ECONOMICÆ 
ØI STABILIZAREA MONETARÆ PRIN CARE MINISTERUL AFACERILOR

STRÆINE TREBUIA SÆ REDUCÆ NUMÆRUL PERSONALULUI BUGETAR LA
NIVELUL PREVÆZUT ÎN BUGETUL PE EXERCIfiIUL 1938/1939

Comisiunea ministerialæ pentru redresarea economicæ øi stabilizarea monetaræ,
Având în vedere dispozifliunile legii nr.248 din 1947, publicatæ în Monitorul Oficial

nr.159 din 15 iulie 1947;
Având în vedere reducerile fæcute la capitolul cheltuielilor de personal de ministere

øi institufliuni autonome cu bugete anexæ la bugetul statului, în baza dispozifliunilor
art.55 din legea nr.139 din 1947, pentru evaluarea øi perceperea veniturilor øi pentru
fixarea cheltuielilor statului pe exercifliul 1947/948 øi a jurnalelor Consiliului de
Miniøtri nr.548 øi 638 din 1947;

Având în vedere cæ, cu toate reducerile de cheltuieli fæcute în baza dispozifliunilor
sus°menflionate, Comisiunea constatæ necesitatea luærii øi a altor mæsuri specifice
fiecærei institufliuni, în vederea realizærii programului de redresare economicæ,

Decidem:
Art.1.– Ministerele øi institufliunile autonome, cu bugete anexe la bugetul statului

menflionate mai jos, sunt obligate ca, pânæ la 1 septembrie 1947, sæ reducæ cheltuielile
de personal pe exercifliul 1947/948, dupæ cum urmeazæ:

A. Ministere:

………………………………………………………………………………………
b) Ministerul Afacerilor Stræine va reduce numærul personalului bugetar din

administraflia centralæ, la numærul prevæzut în bugetul pe exercifliul 1938/939;27)

………………………………………………………………………………………
Art.2.– Departamentele care au servicii în stræinætate sunt obligate sæ reducæ totalul

cheltuielilor de personal pânæ la limita plafonului ce va fi fixat de Comisiunea
ministerialæ pentru redresarea economicæ øi stabilizarea monetaræ, cu excepflia
cheltuielilor aferente personalului didactic, bisericesc øi militar din stræinætate care
se suprimæ în întregime.
………………………………………………………………………………………

Art.5.– Cu începere de la 1 septembrie 1947, Ministerul Finanflelor nu va mai
ordonanfla sumele necesare pentru plata salariilor decât pentru numærul de funcflionari
ræmaøi în funcfliune dupæ aplicarea reducerilor prevæzute în prezenta deciziune.
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Directorii sau øefii serviciilor de contabilitate ai institufliunilor prevæzute în aceastæ
deciziune, precum øi consilierii controlori sunt personal responsabili de aplicarea în
totul a dispozifliunilor prezentei deciziuni cu privire la realizarea economiilor bugetare.

Efectuarea plæflilor contrar prevederilor acestei deciziuni, pe lângæ alte sancfliuni
penale øi disciplinare, angajeazæ ræspunderea civilæ a acelui care vizeazæ sau propune,
solidar cu a primitorului.
………………………………………………………………………………………

Datæ la 12 august 1947

Preøedintele Comisiunii ministeriale pentru redresarea economicæ 
øi stabilizarea monetaræ, ministrul Industriei øi Comerflului

Gh. Gheorghiu°Dej

Ministrul Agriculturii øi Domeniilor
prof. Traian Sævulescu

Ministrul Finanflelor
Al. Alexandrini

Ministrul Minelor øi Petrolului
prof. Tudor Ionescu

Subsecretar de stat la departamentul Industriei øi Comerflului
Ion Gh. Maurer

Nr.18

(Monitorul Oficial, nr.184 din 13 august 1947, pp.7 223–7 224)
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ADNOTÆRI

1. Legea a fost publicatæ în Organizarea instituflionalæ a Ministerului Afacerilor
Externe. Acte øi documente, vol. I (1859–1919), Bucureøti, 2004, pp.712–714.

2. Este surprinzætor faptul cæ proiectul de lege pentru modificarea unor articole din
legea de organizare a Ministerului Afacerilor Stræine fusese înaintat dezbaterii
Senatului, cu aproape un an în urmæ, în øedinfla din 30 iunie 1920.

3. Textul proiectului de lege este identic cu acela al legii adoptate (vezi doc. nr.7
din actualul volum).

4. Expunerea de motive este aceeaøi cu cea prezentatæ în øedinfla Senatului din 4 iulie
1921 (vezi doc. nr.5 din actualul volum).

5. În legæturæ cu acest articol, menflionæm cæ, în 1930, s°a votat în Senat, în øedinfla
din 19 decembrie 1930, iar la Adunarea Deputaflilor, în øedinfla din 22 decembrie 1930,
o lege specialæ, care a fost promulgatæ la 21 ianuarie 1931.

6. Corect: 23 decembrie 1919, în l.c. mai sus, pp.715–717.

7. Conform decretului nr.1 716 din 9 iunie 1933, publicat în Monitorul Oficial nr.141
din 23 iunie 1933, Diviziunii juridice i se schimbæ numele în Consiliul juridic.

8. Legea care stabilea statutul°cadru de organizare a fiecærui departament în parte a
introdus o nouæ titulaturæ — „Ministerul de Externe“, formulæ oficializatæ prin
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regulamentul pentru aplicarea dispozifliilor legii de la 14 noiembrie 1929. La vechea
øi consacrata denumire se revine la 25 februarie 1931 (vezi doc. nr.30 din actualul
volum).

9. Sunt cele prezentate în øedinfla Senatului din 19 decembrie 1930.

10. În referatul preøedintelui Consiliului de Miniøtri nr.8 655 din 21 februarie 1931
se aræta:

Domnilor miniøtri,
„Ministerul Afacerilor Stræine“ s°a numit astfel de la înfiinflare, iar de la proclamarea

Regatului i s°a întregit titlul în „Ministerul Regal al Afacerilor Stræine“.
În legea pentru organizarea ministerelor din 29 iulie 1929 s°a dat acestui

departament din eroare titulatura de „Ministerul de Externe“; întrucât la art.9, la titlul
2, §3 se spune: „Ministerul de Externe“; apoi la art.41, al.1: „Ministerul de Externe
are…“; al.4: „Ministerul de Externe fline…“; la art.42: „Ministerul de Externe are…“
— cu toate acestea, în aceeaøi lege la art.46, al.2 se spune: „În atribufliunile acestui
serviciu e dat ceremonialul «Ministerului Afacerilor Stræine»…“; iar în art.48 se revine
la aceeaøi eroare: „…consilier juridic al Ministerului de Externe“.

Schimbarea deci a titulaturii a provenit din eroare, cum se dovedeøte prin
contradicfliunea semnalatæ din textul însuøi al legii.

Pentru a se înlætura acea eroare de manuscris, potrivit art.205 din sus°zisa lege,
am onoarea a supune domniilor voastre — spre semnare — aici°alæturatul proiect
de jurnal, prin care zisul departament îøi reia prin rectificarea textului acelei legi vechea
titulaturæ de: „Ministerul Regal al Afacerilor Stræine“, în franfluzeøte; „Ministère Royal
des Affaires Etrangères de Roumanie“.

Preøedintele Consiliului de Miniøtri
Ministru al Afacerilor Stræine

(A.M.A.E., Problema 82, vol.6, p.525)

11. Prin decretul nr.3 103, din 14 decembrie 1936, îøi înceta activitatea, pe ziua de
1 februarie 1937, Consiliul superior diplomatic, înfiinflat prin decretul din 2 ianuarie
1928.

Noul organism, Consiliul consultativ diplomatic, îøi elaboreazæ, la 28 aprilie 1937,
un regulament intern de funcflionare. Acesta prevedea:
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1) Consiliul consultativ diplomatic se întruneøte regulat o datæ pe sæptæmânæ, în
fiecare miercuri.

2) Consiliul consultativ diplomatic va fi valabil întrunit dacæ sunt cel puflin 3 membri
prezenfli.

3) În lipsa preøedintelui, întrunirile vor fi prezidate de acel membru al Consiliului
care are cea mai mare vechime în gradul de ministru plenipotenfliar.

4) Consiliul consultativ diplomatic se va întruni øi în timpul vacanflelor de varæ
(lunile iulie–august), preøedintele Consiliului diplomatic îngrijind din vreme sæ se
alcætuiascæ un tablou de rotafliune între membrii care doresc sæ lipseascæ din Capitalæ
în timpul verii.

5) Consiliul consultativ diplomatic îøi va da avizul asupra oricærei chestiuni care°i
va fi supusæ pe baza unei rezolufliuni a ministrului Afacerilor Stræine, a subsecretarului
de stat sau a secretarului general.

6) Avizele vor fi semnate de tofli membrii prezenfli la întrunirea în care s°a examinat
chestiunea supusæ Consiliului.

7) În caz de împærflire egalæ a voturilor, votul preøedintelui va fi preponderent. 

(A.M.A.E., Problema 82, vol.6, p.525)

În structura organizatoricæ adoptatæ la 14 decembrie 1936, Consiliul consultativ
diplomatic funcflioneazæ pânæ în ianuarie 1938, când, din cauza suprimærii diurnelor
membrilor ce°l compuneau, acesta nu se mai întruneøte; dar de la 1 aprilie 1938,
Consiliul consultativ diplomatic îøi reia activitatea (loc.cit., p.536). Legea de organizare
a Ministerului Afacerilor Stræine din 16 iulie 1938 menfline Consiliul consultativ
diplomatic, dar în forma redusæ: un preøedinte øi trei membri.

12. Acest regulament a fost precedat de reglementæri privind plata apuntamentelor
personalului legafliilor, consulatelor øi delegafliilor în comisiile de reparaflii de la Paris,
a tribunalelor arbitrale mixte, în Comisia Internaflionalæ a Dunærii prin: decret nr.298
din 30 ianuarie 1924; decret nr.81 din 14 ianuarie 1925; decret nr.194 din 15 ianuarie
1926; decret nr.118 din 26 ianuarie 1927; decret nr.3 656 din 20 decembrie 1927.

*

FERDINAND I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
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Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor
Stræine sub nr.1 102/924;

Având în vedere jurnalul Consiliului nostru de Miniøtri nr.91 din 22 ianuarie 1924;
Având în vedere art.3 al bugetului de cheltuieli al Ministerului Afacerilor Stræine

pe exercifliul anului 1924,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Plata apuntamentelor personalului legafliunilor øi consulatelor øi al

delegafliunii României în comisiunile Dunærii la Bratislava se va face, cu începere
de la 1 ianuarie 1924, precum urmeazæ:

1) În flærile unde cursul leului are o valoare de schimb mai micæ decât moneta
acelor flæri se va plæti în moneta flærilor respective la paritate, însæ:

a) Apuntamentele personalului legafliunii din Atena vor fi majorate cu 100 la sutæ;
b) Apuntamentele personalului legafliunii din Belgrad vor fi majorate de 4 ori;
c) Apuntamentele personalului legafliunii din Praga vor fi majorate de 3 ori;
d) Apuntamentele personalului delegafliunii în comisiunile Dunærii vor fi majorate

100 la sutæ, cât timp reøedinfla acesteia va fi la Bratislava;
e) Apuntamentele personalului legafliunii din Sofia vor fi majorate de 5 ori;
f) Apuntamentele personalului legafliunii øi consulatului general din Constantinopol

vor fi majorate de 2 ori øi jumætate;
g) Apuntamentele personalului consulatelor din Rusciuk øi Varna vor fi majorate

cu 100 la sutæ;
h) Apuntamentele personalului consulatului din Salonic vor fi majorate cu 50 la

sutæ.
2) În flærile unde leul face primæ plata apuntamentelor personalului legafliunilor

øi consulatelor se va face în lei dupæ buget, însæ:
a) Apuntamentele personalului legafliunii din Berlin vor fi majorate de 5 ori pentru

ministru øi de 8 ori pentru personal;
b) Apuntamentele personalului legafliunii din Budapesta øi Varøovia vor fi majorate

de 8 ori;
c) Apuntamentele personalului legafliunii din Viena vor fi majorate de 9 ori.
3) Plata cheltuielilor de cancelarie se va face în lei din creditul prevæzut în buget

dupæ repartiflia ce se va face de Ministerul Afacerilor Stræine, însæ în flærile unde leul
are o valoare de schimb mai micæ decât a monetei flærii se va face plata în moneta
flærilor respective la paritate.

4) Ministrul Afacerilor Stræine este autorizat a micøora aceste majorafliuni când
va crede de cuviinflæ, în raport cu urcarea eventualæ a cursului leului.

Art.II. Decretele noastre regale nr.2 701 din 3 iunie øi nr.2 309 din 19 iunie 1923
se abrogæ.
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Art.III. Ministrul nostru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine este
însærcinat cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureøti, la 30 ianuarie 1924
FERDINAND

Ministrul Afacerilor Stræine
I.G. Duca

Nr.298

(Monitorul Oficial, nr.26 din 5 februarie 1924, p.1 036)

*

FERDINAND I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului miniøtrilor noøtri secretari de stat la departamentele Afacerilor

Stræine øi ad°interim la Finanfle cu nr.405 din 1925;
Având în vedere jurnalul Consiliului nostru de Miniøtri sub nr.13, încheiat în øedinfla

sa din 13 ianuarie 1925;
Având în vedere art.3 al bugetului Ministerului Afacerilor Stræine pe exercifliul

anului 1925,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Plata apuntamentelor personalului legafliunilor, consulatelor øi delegafliunii

în comisiunile Dunærii la Bratislava se va face, cu începere de la 1 ianuarie 1925,
precum urmeazæ:

1) În flærile unde cursul leului are o valoare de schimb mai micæ decât moneda
acelor flæri, se va plæti în moneda flærilor respective la paritate, însæ:

a) Apuntamentele personalului legafliunilor din Atena øi Constantinopol øi
consulatul general din Constantinopol vor fi majorate de 3 ori;

b) Apuntamentele personalului legafliunii din Belgrad vor fi majorate de 4 ori;
c) Apuntamentele personalului legafliunii din Praga vor fi majorate pentru ministru

øi celorlalfli funcflionari de 3 ori øi pentru oamenii de serviciu de 2 ori;
d) Apuntamentele personalului delegafliunii în comisiunile Dunærii vor fi majorate

cu 150 la sutæ, cât timp reøedinfla acesteia va fi la Bratislava;
e) Apuntamentele personalului legafliunii din Sofia øi ale consulatelor din Rusciuk,

Varna øi Vidin vor fi majorate de 5 ori, iar ale oamenilor de serviciu de la legaflia
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din Sofia de 5 ori, de la consulatul din Rusciuk de 4 ori øi de la consulatele din Varna
øi Vidin de 3 ori;

f) Apuntamentele personalului consulatelor din Ianina øi Salonic vor fi majorate
de 2 ori.

2) În flærile unde leul face primæ se va plæti în lei, dupæ buget însæ.
Apuntamentele personalului diplomatic de la legafliunile din Berlin, Budapesta,

Tirana, Varøovia øi Viena vor fi majorate de 12 ori; acele ale personalului consular
øi administrativ al aceloraøi oficii vor fi majorate de 10 ori; ale oamenilor de serviciu
de la legafliunile din Berlin, Budapesta, Tirana øi Varøovia vor fi majorate de 8 ori
øi ale oamenilor de serviciu de la legaflia din Viena vor fi majorate de 9 ori.

3) Plata cheltuielilor de cancelarie se va face în lei din creditul prevæzut în bugetul
pe exercifliul anului 1925, dupæ repartiflia ce se va stabili de ministrul Afacerilor Stræine,
însæ în flærile unde leul are o valoare de schimb mai micæ decât moneda acelor flæri,
plata se va face în moneda flærilor respective la paritate.

4) Ministrul Afacerilor Stræine este autorizat a micøora aceste majorafliuni, când
va crede de cuviinflæ în raport cu trebuinflele.

Art.II. Decretele noastre regale cu nr.298 din 30 ianuarie 1924 øi nr.1 096 din 22
martie 1924 sunt abrogate.

Art.III. Miniøtrii noøtri secretari de stat la departamentele Afacerilor Stræine øi
Finanflelor sunt însærcinafli cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureøti, la 14 ianuarie 1925
FERDINAND

Ministrul Afacerilor Stræine
I.G. Duca

Ministrul Finanflelor ad°interim
I.G. Duca

Nr.81

(Monitorul Oficial, nr.10 din 15 ianuarie 1925, p.347)

*

FERDINAND I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat la departamentele Afacerilor

Stræine øi al Finanflelor sub nr.2 249;
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Având în vedere jurnalul Consiliului nostru de Miniøtri nr.34, din 12 ianuarie 1926;
Având în vedere art.45, alin.C din bugetul Ministerului de Finanfle pe anul 1926,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Plata apuntamentelor personalului legafliunilor, consulatelor øi delegafliunii

în comisiunile de reparafliuni din Paris, a tribunalelor arbitrale øi a Dunærii la Bratislava,
se va face, cu începere de la 1 ianuarie 1926, precum urmeazæ:

1) În flærile unde cursul leului are o valoare de schimb mai micæ decât moneta
acelor flæri, se va plæti în moneta flærilor respective la paritate, însæ: pentru a fline seamæ
de schimburile valutare, în fiecare flaræ se va da suplimentele urmætoare la
apuntamentele de bazæ:

a) Personalului legafliunilor din Atena øi Belgrad, suplimentul va fi de 3 ori;
b) Personalului legafliunii øi a consulatului general din Constantinopol, suplimentul

va fi de 2 ori;
c) Personalului din Praga, suplimentul pentru ministru øi ceilalfli funcflionari de 2

ori, iar pentru oameni de serviciu o datæ;
d) Personalului delegafliunii în comisiunile Dunærii la Bratislava, suplimentul va

fi de 2 ori, cât timp reøedinfla acesteia va fi la Bratislava;
e) Personalului delegafliunii din Sofia, suplimentul va fi de 5 ori øi al consulatelor

din Rusciuk, Varna øi Vidin va fi de 4 ori, iar al oamenilor de serviciu de la consulatul
din Rusciuk, de 3 ori øi de la consulatele din Varna øi Vidin de 2 ori;

f) Personalului legafliunii din Paris, suplimentul va fi de 50 la sutæ;
g) Personalului legafliunilor din Roma øi de la Vatican , suplimentul va fi de 75

la sutæ;
h) Personalului consulatelor din Ianina øi Salonic, suplimentul va fi o datæ;
i) Personalului legafliunii din Londra, suplimentul va fi plætit sub paritate, øi anume:
Pentru consilieri de legafliune L.st. 150 lunar;
Pentru secretarii de legafliune clasa II L.st. 110 lunar;
Pentru secretarii de legafliune clasa III 
øi pentru consuli generali clasa II L.st.100 lunar;
Pentru interpret L.st.50 lunar;
Pentru om de serviciu clasa I L.st.22 lunar;
Pentru om de serviciu clasa III L.st. 20 lunar.
j) Apuntamentele personalului legafliunii din Stockholm vor fi de asemenea plætite

sub paritate, øi anume:
Pentru secretari de legafliune clasa I cor.sued. 2 500 lunar.
Pentru secretari de legafliune clasa II cor.sued. 2 000 lunar.
Pentru interpret de legafliune cor.sued. 800 lunar.
Pentru om de serviciu cl.III cor.sued. 524,40 lunar.
k) Personalului delegafliunii în Comisiunea de reparafliuni de la Paris øi ale tribu-

nalelor arbitrale mixte româno°german øi româno°ungar la Paris i se va plæti un
supliment de 50 la sutæ.
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2. În flærile unde leul face primæ se va plæti lei dupæ buget:
a) Personalului diplomatic al legafliunilor din Berlin, Budapesta, Varøovia øi Viena

un supliment de 14 ori, personalului consular øi administrativ de 11 ori øi oamenilor
de serviciu de 9 ori;

b) Personalului diplomatic al legafliunii din Tirana un supliment de 11 ori øi
personalului consular øi administrativ de 9 ori.

Art.II. Plata cheltuielilor de cancelarie se va face în lei, din creditul prevæzut în
bugetul pe exercifliul 1926, dupæ repartiflia ce se va stabili de Ministerul Afacerilor
Stræine, însæ în flærile unde leul are o valoare de schimb mai micæ decât moneta acelor
flæri, plata se va face în moneta flærilor respective la paritate.

Art.III. Plata diferenflelor de curs øi a majorærilor fixate prin decretul de faflæ se
va face de Ministerul de Finanfle din bugetul sæu pe anul 1926 de la art.45, alin.C.

Art.IV. Ministerul Afacerilor Stræine este autorizat a micøora aceste majorafliuni
când va crede de cuviinflæ, în raport cu trebuinflele.

Art.V. Decretul nostru regal cu nr.81 din 14 ianuarie 1925 este abrogat.
Art.VI. Miniøtrii noøtri secretari de stat la departamentul Afacerilor Stræine øi cel

al Finanflelor sunt însærcinafli cu executarea acestui decret.

Dat în Scroviøte, la 15 ianuarie 1926
FERDINAND

Ministrul Afacerilor Stræine
I.G. Duca

Ministrul Finanflelor
Vintilæ I. Brætianu

Nr.194

(Monitorul Oficial, nr.16 din 21 ianuarie 1926, p.738)

*

FERDINAND I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului miniøtrilor noøtri secretari de stat la departamentele Afacerilor

Stræine øi al Finanflelor sub nr.2 538;
Având în vedere jurnalul Consiliului nostru de Miniøtri nr.8 din 15 ianuarie 1927;
Având în vedere art.1 din legea bugetaræ pe exercifliul 1927,
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Am decretat øi decretæm:
Art.I. Plata apuntamentelor personalului legafliunilor, consulatelor øi delegafliunilor

în Comisiunea Internaflionalæ a Dunærii la Bratislava eventual la Viena øi în Comisiunea
de reparafliuni de la Paris, precum øi a tribunalelor arbitrale mixte pe anul 1927 se
va face precum urmeazæ:

a) Sumele nete de platæ pe lunæ cuvenite fiecærei funcfliuni, conform bugetului
pe anul 1927, vor fi socotite în paritate lei aur;

b) Asupra sumelor nete de platæ se va aplica urmætoarele coeficiente:
A. Acelaøi mod de platæ a apuntamentelor ca pe exercifliul 1926 pentru:
1. Personalul diplomatic, consular, administrativ øi diurnist bugetar al legafliunilor

din: Belgrad (afaræ de oamenii de serviciu), Londra, Praga øi Washington (afaræ de
ataøatul de presæ) øi

2. Personalului diurnist bugetar al delegafliunii în Comisia Internaflionalæ a Dunærii
la Bratislava, eventual la Viena;

B. Pentru personalul celorlalte oficii diplomatice øi consulare, afaræ de cel specificat
la punctul A, se aprobæ sæ se plæteascæ urmætoarele cote socotite la paritatea lei aur
asupra sumei nete primitoare conform bugetului pe exercifliul 1927.

I. Personalului bugetar

85 la sutæ personalului diplomatic al legafliunii din Haga.
80 la sutæ personalului diplomatic øi consular al legafliunii din Berna.
60 la sutæ miniøtrilor plenipotenfliari (øefi de misiune) la Paris øi Stockholm.
55 la sutæ miniøtrilor plenipotenfliari de la Berlin øi Viena øi delegatului în

Comisiunea Internaflionalæ a Dunærii la Bratislava, eventual la Viena.
50 la sutæ ministrului plenipotenfliar la Budapesta.
Personalului diplomatic al legafliunii din Stockholm.
Dactilografei de la legaflia din Paris.
45 la sutæ miniøtrilor plenipotenfliari la: Constantinopol, Roma, Varøovia øi Vatican.
Personalului diplomatic al legafliunilor din: Berlin, Budapesta, Varøovia øi Viena.
Personalului diplomatic al delegafliunii în Comisiunea Internaflionalæ a Dunærii la

Bratislava, eventual la Viena.
Personalului administrativ al legafliunii din Berlin.
40 la sutæ miniøtrilor plenipotenfliari la: Atena øi Tirana.
Personalului diplomatic al legafliunilor din Constantinopol, Paris, Roma, Vatican

øi al Comisiunii de reparafliuni de la Paris.
Personalului diplomatic øi consular al tribunalului arbitral româno°turc din

Constantinopol.
Personalului consular al legafliunilor din Budapesta øi Tirana øi al consulatului

general din Constantinopol.
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Personalului administrativ al legafliunilor din: Constantinopol, Budapesta øi Roma
øi al consulatului general din Constantinopol.

Personalului de serviciu al legafliunii din Roma.
35 la sutæ ministrului plenipotenfliar la Sofia.
Personalului consular al legafliunilor din Paris, Varøovia øi Viena.
Personalului administrativ al legafliunilor din Paris, Varøovia øi Viena.
30 la sutæ personalului diplomatic øi administrativ de la legaflia din Atena.
Personalului consular de la Ianina øi Salonic.
25 la sutæ ministrului plenipotenfliar la Bruxelles.
Personalului diplomatic de la legaflia din Sofia.
Personalului consular de la legaflia din Sofia øi de la consulatele din Rusciuk, Varna

øi Vidin.
Personalului administrativ de la legaflia din Sofia.
23 la sutæ personalului de serviciu al legafliunii din Sofia.
20 la sutæ personalului diplomatic de la legaflia din Bruxelles.
Personalului consular de la legaflia din Bruxelles.
Personalului administrativ de la consulatele din: Rusciuk, Salonic øi Vidin.

II. Personalului diurnist bugetar

100 la sutæ ataøatului de presæ de la legaflia din Washington, personalului de serviciu
al legafliunii din Berna øi personalului diurnist bugetar de la legafliunile din Haga øi
Stockholm øi de la viceconsulatul din Cairo.

80 la sutæ delegatului în Comisia de reparafliuni de la Paris.
60 la sutæ personalului serviciului de presæ de la legaflia din Berna, consilierului

special de presæ de la legaflia din Paris øi delegatului la tribunalele arbitrale mixte de
la Paris.

50 la sutæ dactilografei de la serviciul de presæ al legafliunii din Paris øi personalului
delegafliunii în Comisiunea de reparafliuni, de la tribunalele arbitrale mixte de la Paris
(afaræ de cel de serviciu).

45 la sutæ pentru ataøafli de presæ de la legafliunile din Berlin øi Varøovia.
40 la sutæ secretarului diurnist bugetar de la legaflia din Budapesta, interpretului

de la legafliunea din Tirana.
Ataøaflilor de presæ de la legafliunile din Paris øi Roma.
Personalului diurnist bugetar al legafliunii de la Vatican.
Personalului de serviciu al Comisiunii de reparafliuni de la Paris øi al tribunalelor

arbitrale mixte de la Paris.
35 la sutæ personalului de serviciu al legafliunilor din: Constantinopol øi Tirana

øi al consulatului general din Constantinopol.
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30 la sutæ dactilografei de la serviciul de presæ al legafliunii din Berlin.
Personalului de serviciu al legafliunilor din: Atena, Berlin, Budapesta, Roma,

Varøovia øi Viena.
Personalului de serviciu øi de presæ de la legafliunile din Paris øi Viena (afaræ de

cel specificat la alte articole).
25 la sutæ personalului de serviciu al legafliunii din Belgrad.
23 la sutæ personalului diurnist bugetar al legafliunii din Sofia.
20 la sutæ personalului de serviciu al legafliunii din Bruxelles, personalului de

serviciu al consulatului din Ianina, Rusciuk, Salonic, Varna øi Vidin.
c) Sumele rezultate din aplicarea coeficientului vor constitui sumele de platæ

(primitoare) cuvenite fiecærui funcflionar pe lunæ.
d) Sumele de primit, conform alin.c, vor fi plætite în moneta flærilor respective pentru

cele cu valuta aur sau în contravaloarea lor în dolari pentru toate celelalte flæri.
Art.II. Plata cheltuielilor de cancelarie se va face în lei din creditul prevæzut în

bugetul pe exercifliul 1927, dupæ repartiflia ce se va stabili de Ministerul Afacerilor
Stræine, însæ în flærile unde leul are o valoare mai micæ decât moneta acelor flæri, plata
se va face în moneta flærilor respective la paritate.

Art.III. Plata diferenflelor de curs se va face de Ministerul Finanflelor de la art.50,
alin.b din bugetul sæu pe exercifliul 1927.

Art.IV. Ministrul Afacerilor Stræine, de acord cu ministrul de Finanfle, este autorizat
a micøora øi spori aceste cote în cursul anului când împrejurærile locale vor justifica
aceste modificæri.

De asemenea, prin decret regal se vor fixa cotele pentru noile legafliuni, consulate
sau alte servicii ce ar lua fiinflæ.

Art.V. Dispozifliunile decretului nostru regal cu nr.194 din 15 ianuarie 1926,
contrarii prezentului decret, sunt abrogate.

Art.VI. Miniøtrii noøtri secretari de stat la departamentelor Afacerilor Stræine øi
al Finanflelor sunt însærcinafli cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureøti, la 22 ianuarie 1927
FERDINAND

Ministrul Afacerilor Externe
Ion M. Mitilineu

Ministrul Finanflelor
I. Lapedatu

Nr.118

(Monitorul Oficial, nr.18 din 26 ianuarie 1927, pp.634–635)
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*

MIHAI I,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ, Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului miniøtrilor noøtri secretari de stat la departamentele Afacerilor

Stræine øi al Finanflelor cu nr.73 875/927;
Având în vedere jurnalul Consiliului nostru de Miniøtri nr.2 899 din 20 decembrie

1927;
Având în vedere art.1 din legea bugetaræ pe exercifliul 1928,
Am decretat øi decretæm:
Art.I. Plata apuntamentelor personalului legafliunilor, consulatelor, delegafliunilor

în Comisiunea Internaflionalæ a Dunærii la Viena øi în Comisiunea de reparafliuni de
la Paris, precum øi a tribunalelor arbitrale mixte pe anul 1928 se va face precum
urmeazæ:

a) Sumele netto de platæ pe lunæ, cuvenite fiecærei funcfliuni, conform bugetului
pe anul 1928, vor fi socotite în paritate lei aur;

b) Asupra sumelor netto de platæ se vor aplica coeficienflii prevæzufli în tabelul
anexæ;

c) Sumele rezultate din aplicarea acestor coeficienfli vor constitui sumele primitoare
cuvenite fiecærui funcflionar pe lunæ;

d) Sumele de primit conform alin.c se vor plæti astfel:
Pentru personalul legafliunii din Berlin în Rmk., pentru personalul legafliunilor din

Berna øi Geneva în frs.elv., pentru personalul legafliunii din Haga în fl.ol., pentru
personalul legafliunii din Londra în lire st., pentru personalul legafliunilor din Roma
øi la Vatican în lire it., pentru personalul legafliunii din Stockholm în cor.sued., iar
pentru personalul celorlalte oficii diplomatice øi consulare în dolari;

e) În calculul acestor sume se vor neglija fracfliunile de 50% øi cele sub 50% øi
se vor completa la unitate cele mai mari de 50%.

Art.II. Plata cheltuielilor de material se va face în lei, din creditele prevæzute în
bugetul Ministerului Afacerilor Stræine pe exercifliul 1928, dupæ repartiflia ce se va
stabili de acest minister, însæ în flærile unde leul are o valoare mai micæ decât moneta
acelor flæri, plata se va face în moneta flærilor respective, la paritate.

Art.III. Plata diferenflelor de curs se va face de Ministerul Finanflelor de la art.56,
alin.a, din bugetul sæu pe exercifliul 1928.

Art.IV. Ministrul Afacerilor Stræine, de acord cu ministrul de Finanfle, este autorizat
a micøora sau spori coeficienflii de mai sus în cursul anului, când împrejurærile locale
vor justifica astfel de modificæri.
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Art.V. Dispozifliunile decretului nostru regal cu nr.118 din 22 ianuarie 1927,
contrarii prezentului decret, sunt øi ræmân abrogate.

Art.VI. Miniøtrii noøtri secretari de stat la departamentele Afacerilor Stræine øi al
Finanflelor sunt însærcinafli cu executarea acestui decret.

Dat în Bucureøti, la 20 decembrie 1927

În numele maiestæflii sale Regelui MIHAI I:
NICOLAE, principe al României

MIRON, patriarhul României
GHEORGHE BUZDUGAN

Ministrul Afacerilor Stræine
N. Titulescu

Ministrul Finanflelor
Vintilæ I.C. Brætianu

Nr.3 656

Tablou–anexæ
cuprinzând coeficienflii ce urmeazæ a se aplica la sumele netto bugetare

reprezentând apuntamentele personalului oficiilor noastre diplomatice øi consulare
din stræinætate, 

pe anul 1928, pentru calcularea sumelor de platæ

I. Personalului bugetar 

100% personalului legafliunii din Washington øi Rio de Janeiro, ministrului
plenipotenfliar øi consilierului de legaflie la Londra.

90% ministrului plenipotenfliar la Berlin, ministrului plenipotenfliar øi personalului
consular la Tokio.

86% secretarului de legaflie la legafliunea din Londra.
85% personalului diplomatic al legafliunii din Haga.
83% ministrului plenipotenfliar la Geneva.
80% ministrului plenipotenfliar la Stockholm, personalului diplomatic øi consular

al legafliunii din Berna, consulului general la legafliunea din Londra øi însærcinatului
cu afaceri la secfliunea diplomaticæ din Lisabona.

77% ministrului plenipotenfliar la Haga.
75% personalului diplomatic al legafliunii din Madrid.
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74% personalului diplomatic øi consular la legafliunea din Stockholm.
70% miniøtrilor plenipotenfliari la Berna øi Varøovia.
65% miniøtrilor plenipotenfliari la Paris, Budapesta øi Viena.
62% ministrului plenipotenfliar la Constantinopol.
60% ministrului plenipotenfliar la Comisiunea Internaflionalæ a Dunærii la Viena,

ministrului plenipotenfliar, personalului diplomatic øi consular la legafliunea din
Helsingfors, ministrului plenipotenfliar øi personalului diplomatic la legafliunea din
Riga, personalului diplomatic øi administrativ la legafliunea din Berlin.

57% ministrului plenipotenfliar la Madrid.
56% ministrului plenipotenfliar la Praga øi consulului general la Lwow.
55% ministrului plenipotenfliar øi personalului consular la legafliunea din Cairo.
53% ministrului plenipotenfliar la Tirana.
50% ministrului plenipotenfliar la Belgrad, personalului diplomatic al legafliunii

din Budapesta, dactilografei la legafliunea din Paris, ministrului plenipotenfliar øi
consilierului de legaflie la Roma, personalului diplomatic la legafliunile din: Tirana,
Varøovia øi Viena, personalului diplomatic delegat în Comisiunea Internaflionalæ a
Dunærii la Viena øi consulului general la Constantinopol.

46% personalului diplomatic, consular øi administrativ øi dactilografei la legafliunea
din Praga.

45% personalului diplomatic, consular øi administrativ la legafliunea din Belgrad;
personalului consular, administrativ øi dactilografei la legafliunea din Budapesta;
personalului diplomatic øi administrativ la legafliunea din Constantinopol; personalului
diplomatic øi dactilografei la legafliunea din Roma; personalului administrativ la
legafliunea din Varøovia øi personalului diplomatic la Vatican.

43% ministrului plenipotenfliar la Sofia.
40% miniøtrilor plenipotenfliari la Atena, Bruxelles øi Vatican; personalului

diplomatic la legafliunea din Paris, personalului de serviciu la legafliunea din Roma,
dactilografei la legafliunea din Varøovia, personalului consular, administrativ øi dactilo-
grafei la legafliunea din Viena; personalului consular øi administrativ la consulatul
general din Constantinopol, personalului diplomatic delegat în Comisiunea de reparaflii
øi tribunalele arbitrale mixte din Paris, consulului delegat la tribunalul arbitral mixt
româno°turc øi secretarului de legaflie la Angora.

35% personalului diplomatic øi administrativ la legafliunea din Atena, personalului
diplomatic øi consular la legafliunea din Bruxelles, personalului consular øi admi-
nistrativ la legafliunea din Paris øi personalului de serviciu categoria I la consulatul
general din Constantinopol.

30% personalului diplomatic, consular øi administrativ la legafliunea din Sofia;
consulilor generali la Ianina øi Salonic, personalului de serviciu la legafliunea din
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Constantinopol, personalului de serviciu categoria II la consulatul general din
Constantinopol.

25% consulilor generali la: Rusciuk, Varna øi Vidin; personalului de serviciu la
legafliunea din Sofia.

23% personalului de serviciu la legafliunea din Praga.
20% personalului administrativ la consulatele din: Rusciuk, Salonic øi Vidin.

II. Personalului diurnist bugetar

100% consilierului tehnic, dactilografelor øi interpretului la legafliunea din Londra;
personalului de serviciu la legafliunea din Berna, dactilografei la legafliunea din
Stockholm, întregului personal al: legafliunii din Washington, consulatului general
din New York øi consulatului din Chicago, secretarilor de cancelarie la consulatele
din Cleveland øi Philadelphia, delegatului în Comisiunea de reparafliuni din Paris,
copistului la tribunalele arbitrale mixte din Paris, interpretului, dactilografei øi
personalului de serviciu la legafliunile din Helsingfors øi Riga; întregului personal al
legafliunii din Rio de Janeiro, dactilografei øi personalului de serviciu la legafliunea
din Cairo øi interpretului la legafliunea din Angora.

86% dactilografelor la consulatele din Cleveland øi Philadelphia.
80% personalului de serviciu categoria I la legafliunea din Londra, cavasului la

legafliunea din Angora øi dactilografei la consulatul general din Lwow.
76% personalului de serviciu categoria II la legafliunea din Londra.
75% secretarului de cancelarie la legafliunea din Berna, interpretului øi persona-

lului de serviciu la legafliunea din Stockholm, membrului delegat în tribunalele arbitrale
mixte din Paris.

72% agentului guvernului în tribunalele arbitrale mixte din Paris.
70% ataøatului de presæ la legafliunea din Stockholm øi dactilografei categoria I

la tribunalele arbitrale mixte din Paris.
62% ataøatului de presæ la legafliunea din Praga.
60% ataøatului de presæ øi dactilografei la legafliunea din Berna, consilierului special

pentru presæ la legafliunea din Paris, dactilografei la legafliunea din Geneva øi
personalului de serviciu la legafliunile din Angora øi Tokio.

55% ataøatului de presæ la legafliunea din Berlin, dactilografei la legafliunea din
Madrid, personalului de serviciu la legafliunea din Geneva øi dactilografei la secfliunea
diplomaticæ din Lisabona.

53% dactilografei la legafliunea din Haga.
50% viceconsulului onorar øi dactilografei categoria I la legafliunea din Paris,

ataøaflilor de presæ la legafliunile din Roma øi Varøovia, secretarului de cancelarie,
dactilografei øi arhivarului la Comisiunea de reparafliuni din Paris; secretarului de
cancelarie øi dactilografei categoria II la tribunalele arbitrale mixte din Paris.
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48% ataøatului de presæ la legafliunea din Belgrad.
45% secretarilor de cancelarie la legafliunile din Budapesta øi Paris; personalului

de serviciu la legafliunea din Haga øi dactilografei la legafliunea din Viena.
42% interpretului la legafliunea din Tirana.
40% ataøatului de presæ øi dactilografei categoria II la legafliunea din Paris;

interpretului la legafliunea din Tokio, dactilografelor øi uøierului la legafliunea din Praga,
personalului de serviciu la legafliunea din Tirana, dactilografei øi personalului de
serviciu al legafliunii la Vatican, personalului de serviciu la Comisiunea de reparafliuni
din Paris, tribunalele arbitrale mixte din Paris øi consulatul general din Lwow.

35% dactilografei la legafliunea din Belgrad, dactilografelor øi personalului de
serviciu categoria I la legafliunea din Berlin, personalului de serviciu la legafliunile
din Budapesta øi Constantinopol, delegaflilor pentru cercetarea arhivelor statului
austriac øi personalului de serviciu categoria I la legafliunea din Viena.

30% personalului de serviciu la legafliunea din Atena, portarului øi personalului
de serviciu categoria II la legafliunea din Berlin, personalului de serviciu la legafliunea
din Madrid, dactilografei categoria II, portarului øi personalului de serviciu la
legafliunea din Paris, personalului de serviciu la legafliunile din: Praga øi Roma,
intendentului la legafliunea din Constantinopol, personalului de serviciu la legafliunea
din Varøovia, ataøatului de presæ la legafliunea din Viena øi personalului de serviciu
la secfliunea diplomaticæ din Lisabona.

25% personalului de serviciu la legafliunile din Belgrad øi Bruxelles øi ataøatului
de presæ la legafliunea din Sofia.

20% dactilografei la legafliunea din Bruxelles, personalului de serviciu la consulatele
din: Ianina, Rusciuk, Salonic, Varna øi Vidin.

15% personalului de serviciu categoria II la legafliunea din Viena.

(Monitorul Oficial, nr.42 din 23 februarie 1928, pp.1 382–1 383)

13. A se vedea Tariful consular din 1 martie 1934.

14. A se vedea Legea actelor de stare civilæ din 25 februarie 1928.

15. La începutul anului 1926, I.G. Duca a depus în Parlament proiectul unei legi de
organizare a Ministerului Afacerilor Stræine. Împrejurærile politice n°au permis
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discutarea legii, deoarece Partidul Naflional Liberal pæræseøte guvernarea, iar corpurile
legiuitoare sunt dizolvate la 27 martie 1926. Au trecut anii øi o nouæ lege de organizare
a Ministerului Afacerilor Stræine nu s°a mai elaborat. S°au adoptat în schimb o serie
de dispozifliuni de organizare øi structurare a administrafliei centrale a Ministerului
Afacerilor Stræine. Toate acestea au impus, cu necesitate, ca o nouæ lege de organizare
sæ fie adoptatæ, în consens cu exigenflele timpului øi cu principiile admise de legislaflia
în vigoare în materie de organizare a serviciilor publice.

Însærcinarea în acest sens a fost încredinflatæ, în aprilie 1937, Consiliului consultativ
diplomatic. La 23 iunie 1937, acesta prezenta lui Victor Antonescu, ministrul
Afacerilor Stræine, proiectul de lege pentru reorganizarea Ministerului Afacerilor
Stræine, însoflit de urmætoarea motivaflie:

Bucureøti, 23 iunie 1937

Domnule ministru,
Conformându°ne însærcinærii ce excelenfla voastræ a binevoit a ne da, Consiliul

consultativ diplomatic a întocmit øi avem onoarea a°i prezenta proiectul de lege pentru
reorganizarea Ministerului Afacerilor Stræine.

În aceastæ lucrare am avut în vedere atât legea din 18 iulie 1921 actualmente în
vigoare, cât øi diferitele proiecte, alcætuite de atunci încoace, ræmase færæ urmare, øi
în special proiectul de lege datorit unei comisiuni prezidate de dl Al.Em. Lahovary,
cæruia dl G.G. Mironescu, în calitate de ministru al Afacerilor Stræine, îi dæduse o
asemenea însærcinare în 1929.

Consiliul consultativ diplomatic a cercetat, cu aceastæ ocazie, øi organizarea
ministerelor de Externe din mai multe flæri europene.

Lucrarea noastræ are, deci, la baza ei proiectul Lahovary, cæruia i°am adus
numeroase modificæri, dintre care unele esenfliale, cæci a trebuit sæ flinem seamæ atât
de creafliunile noi, ulterioare anului 1929, ca organe consultative, servicii din
administraflia centralæ øi oficii diplomatice sau consulare, cât øi de ultimele regulamente
ori decizii ministeriale privitoare la concedii, indemnitæfli de misii, cheltuieli de
transport etc., precum øi de actuala situaflie a personalului øi a bugetului.

Proiectul nostru aduce legii în vigoare øi organizafliei în fiinflæ urmætoarele modificæri
mai însemnate:

1) Am unificat pentru viitor cariera diplomaticæ cu cea consularæ, respectând într°o
largæ mæsuræ drepturile câøtigate ale personalului consular aflat astæzi în funcfliune.

Aceastæ unificare, pe care am gæsit°o în cele mai multe flæri europene, prezintæ
pe de o parte avantajul de a ridica nivelul agenflilor noøtri consulari, prin faptul cæ
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de aci înainte tofli candidaflii vor fi supuøi aceloraøi condifliuni de admitere, iar pe de
alta este de naturæ a da putinfla de a°øi completa cunoøtinflele în materie economicæ
funcflionarilor diplomatici, obligându°i sæ treacæ øi prin posturi consulare.

2) Am asigurat mai multæ stabilitate carierei diplomatice, prin fixarea unei proporflii
înæuntru cæreia persoane din afaræ sæ poatæ fi chemate în posturi de ministru în
stræinætate, aceasta spre a nu închide funcflionarilor de carieræ putinfla de a ajunge la
conducerea legafliunilor, læsând totuøi ministrului Afacerilor Stræine dreptul de a face
pentru aceasta apel, în cazuri excepflionale, la persoane din afaræ, foøti membri ai
guvernului sau care s°au distins pe alte tærâmuri.

3) Am mærit stagiul într°unele grade, spre a împiedica pe cineva de a ajunge prea
tânær în fruntea unei legafliuni.

4) Am înscris în lege personalul administrativ, numit conform statutului, færæ nici
un punct de reazæm în legea astæzi în vigoare.

5) La acest personal administrativ am adæugat o creafliune nouæ, aceea a
cancelarilor°interprefli la legafliuni øi consulate, funcflionari stabili în post, cunoscând
limba flærii øi a cæror utilitate experienfla ne°a dovedit°o.

6) Am înfiinflat o comisie de numiri øi înaintæri care sæ facæ tablourile de funcflionari
îndreptæflifli øi care meritæ a fi numifli sau înaintafli, dupæ care tablouri ministrul
Afacerilor Stræine va face numirile øi înaintærile la vechime øi la alegere.

Pentru a înlesni lucrærile acelei comisiuni, înfiinflæm în mod obligator foile
calificative ale funcflionarilor de toate categoriile.

7) În fine, înfiinflæm o Comisiune de disciplinæ pentru tofli funcflionarii, pe când
pânæ acum o asemenea comisie exista în virtutea statutului, însæ numai pentru
funcflionarii administrativi.

Primifli, væ rugæm, domnule ministru, asigurarea prea înaltei noastre considerafliuni.

p. preøedinte
Gr.Bilciurescu

Membri
[C.] Langa°Ræøcanu

I.P. Carp
D.G. Pennescu

Alexandru I. Iacovaky
M. Boerescu

Al. Cretzianu

(A.M.A.E., Problema 82, vol. 7, pp.182–182a–183)
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16. Începând cu 1 septembrie 1938, se creeazæ primele øase posturi de consilieri de
ambasadæ, prin transformarea a øase posturi de consilieri de legaflie, potrivit decretului
de mai jos:

CAROL al II°lea,
Prin graflia lui Dumnezeu øi voinfla naflionalæ Rege al României,
La tofli de faflæ øi viitori, sænætate.
Asupra raportului preøedintelui Consiliului nostru de Miniøtri øi miniøtrilor noøtri

secretari de stat la departamentele Afacerilor Stræine, Finanfle øi Justiflie, cu nr.48 499
din 10 august 1938;

Væzând jurnalul Consiliului nostru de Miniøtri nr.1 849 din 1938 øi avizul
Consiliului legislativ nr.208 din 5 august 1938;

În virtutea art.22 din noua lege de organizare a Ministerului Regal al Afacerilor
Stræine din 16 iulie 1938,

Am decretat øi decretæm:
Art.I. Se înfiinfleazæ, pe ziua de 1 septembrie 1938, øase posturi de consilieri de

ambasadæ, în locul a øase posturi de consilieri de legafliune, care se desfiinfleazæ pe
aceeaøi zi.

Salariul postului nou înfiinflat va fi de lei 20 550 lunar, care se va acoperi din
economiile de la art.1 din bugetul Ministerului Afacerilor Stræine pe 1938.

Dat în Bucureøti, la 10 august 1938

CAROL
Preøedintele Consiliului de Miniøtri

Miron,
Patriarhul României

Ministrul Afacerilor Stræine
N. Petrescu°Comnen

Ministrul Economiei Naflionale øi
ad°interim la Ministerul Finanflelor

M. Constantinescu Ministrul Justifliei
Victor Iamandi

Nr.2 862

(Monitorul oficial, nr.185 din 12 august 1938, p.3 746)
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17. În acest sens, Alexandru Cretzianu, secretar general al Ministerului Afacerilor
Stræine, adresase generalului Ion Antonescu, care deflinea øi funcflia de ministru al
Afacerilor Stræine, urmætoarele propuneri:

Nota de serviciu
Prin noul proiect de lege pentru organizarea Ministerului Afacerilor Stræine, proiect

fæcând parte din lucrærile generale de reorganizare a acestui departament, se abrogæ
dispozifliunea cuprinsæ în art.33 al actualei legi de organizare, dispozifliune conform
cæreia rectificærile de vechime nu sunt admise.

Aceastæ modificare este necesaræ pentru a se da satisfacfliune unor funcflionari ce
suferiseræ nedreptæfli flagrante din partea fostului regim. Funcflionari bine notafli de
øefii lor øi cærora nu li se putea reproøa nici o greøealæ în serviciu fuseseræ într°adevær
respinøi sau întârziafli la înaintærile la care aveau dreptul pe baza unor denunfluri sau
influenfle oculte, exercitându°se în cercuri în afara Ministerului Afacerilor Stræine øi
neavând nici o legæturæ cu activitatea profesionalæ a funcflionarilor în chestiune. În
Consiliul de Cabinet, de la 8 octombrie, întrunit sub preøedinflia dlui general Antonescu,
se luase de altfel deciziunea de a se repara toate nedreptæflile dovedite fæcute
funcflionarilor de fostul regim.

Conform deciziunii Consiliului de Cabinet mai sus menflionatæ, repararea acestor
nedreptæfli trebuia sæ intervinæ pânæ la 15 noiembrie 1940, datæ la care se stabilise
cæ vor trebui terminate lucrærile de reorganizare ale ministerelor øi de reîncadrare
ale funcflionarilor. Aøa fiind øi în fafla perspectivei ca lucrærile de reorganizare a
ministerelor øi deci øi punerea în aplicare a noii legi de reorganizare a Ministerului
Afacerilor Stræine sæ mai întârzie, am onoarea a ruga pe domnul general Antonescu
sæ binevoiascæ a aproba a se întocmi încæ de pe acum un decret°lege pentru abrogarea
dispozifliunii actualei legi de organizare interzicând rectificærile de vechime.

Aci alæturat înaintez un proiect de decret°lege în acest sens. Dacæ dl general
Antonescu este de acord, acest proiect îi va fi supus spre semnare, dupæ ce se va fi
cerut, în prealabil, avizul Comisiunii legislative.

Ræmâne bine înfleles cæ acest decret°lege nu va fi utilizat decât pentru repararea
nedreptæflilor dovedite fæcute de fostul regim, iar nu øi pentru rectificarea vechimii
funcflionarilor nemulflumifli cæ nu au putut fi înaintafli, îndatæ dupæ împlinirea stagiilor
legale, datoritæ lipsei de locuri bugetare vacante.

21 februarie 1941
Al. Cretzianu

N.B. Ion Antonescu a pus rezoluflia: „Sæ se trimitæ la Consiliul legislativ“.

(A.M.A.E., Problema 82, vol. 7, pp.569–570)
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*

În ciuda cerinflelor exprese ale Conducætorului Statului privind o activitate intensæ
øi coerentæ pentru reorganizarea ministerelor, legea pentru (re)organizarea Ministerului
Afacerilor Stræine a întârziat cu mai mult de trei ani de zile (vezi doc. nr.60 din actualul
volum), apelându°se la decrete°lege pentru clarificarea, precizarea øi reglementarea
parflialæ a unor probleme referitoare la structuræ, încadrare cu personal, funcflionare
øi asigurare financiaræ.

Întârzierea cu care s°a acflionat în cadrul Ministerului Afacerilor Stræine l°a
determinat pe Ion Antonescu sæ cearæ în mai multe rânduri, prin secretarul general
al Preøedinfliei Consiliului de Miniøtri, mæsuri pentru accelerarea eforturilor øi
finalizarea demersurilor pregætitoare.

*

La sfârøitul anului 1941, Ministerul Afacerilor Stræine a ræspuns adreselor
Cabinetului Civil prin mai multe note pe care le reproducem in extenso,
considerându°le interesante pentru cunoaøterea dificultæflilor demersului de
reorganizare a ministerului øi a motivafliilor pentru întârzierile care au intervenit.

Nr.79 036
29 octombrie 1941

Domnule secretar general,
Ca ræspuns la adresa domniei voastre nr.14 585 C.C. din 16 octombrie 1941, am

onoarea a væ trimite aci°alæturata notæ cu privire la lucrærile executate øi greutæflile
întâmpinate de Ministerul Afacerilor Stræine în activitatea sa.

p. ministrul Afacerilor Stræine
G. Davidescu

Secretarul general

Domniei°sale
Domnului secretar general al
Preøedinfliei Consiliului de Miniøtri
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27 octombrie 1941

NOTA
asupra lucrærilor executate, greutæflile întâmpinate øi problemele 

care se cer dezlegate (cerutæ prin adresa Preøedinfliei Consiliului nr.14 585 C.C.
din 16 octombrie 1941)

În decursul anului, s°a fæcut o sforflare din cele mai serioase de a revizui din temelie
organizarea Ministerului Afacerilor Stræine, care ca orice organism are nevoie, cel
puflin o datæ în fiecare generaflie, de o primenire øi modernizare radicale.

În acest scop, s°a elaborat de cætre funcflionarii cei mai competenfli o nouæ lege
de organizare a ministerului, de data asta dupæ studii øi discufliuni migæloase.

Se aflæ în lucru un regulament de aplicare a acestei legi, lucru ce n°a existat pânæ
acum. În lipsa oricærei norme, o mulflime de chestiuni de amænunt, mai ales acele
bæneøti, se hotærau pe temeiul bunului plac sau al unor tocmeli nedemne de o admi-
nistraflie de stat.

Se mai aflæ în lucru urmætoarele texte:
Un nou regulament consular.
O codificare a legilor øi regulamentelor care trebuie aplicate de legafliuni øi

consulate. Dat fiind cæ este nevoie de a întregi multe din ele øi de a abroga dispozifliunile
inaplicabile sau contrazicætoare, s°a cerut pentru aceastæ lucrare colaborarea ministe-
relor de resort, anume: Justiflia, Internele, Apærarea Naflionalæ øi Subsecretariatul
Marinei.

Un manual consular, spre a servi drept îndreptar consulilor în chestiunile care nu
pot fi reglementate prin texte de legi.

În curs de copiere, se aflæ un proiect de regulament pentru salarizarea uniformæ
a tuturor funcflionarilor statului în stræinætate.

De asemenea, un regulament statornicind cheltuielile de drum în stræinætate.
În curs de studiere, se aflæ problema modernizærii Arhivei, a Registraturii øi a

Bibliotecii, precum øi aceea a organizærii raflionale a lucrului în centralæ.
Greutæflile întâmpinate au fost numeroase. Înøirarea textelor elaborate sau în curs

de elaborare øi care toate cer studii migæloase din partea unui mic numær de specialiøti
competenfli aratæ singuræ ce sforflare excepflionalæ a trebuit sæ fie fæcutæ de aceøti
funcflionari, care aveau în sarcina lor, în acelaøi timp, øi lucrærile curente. Or, acestea
n°au fost în nici un an atât de numeroase øi de complexe faflæ de un personal atât de
redus la numær. În 1940, s°au înregistrat 85 457 de hârtii, faflæ de 167 funcflionari în
centralæ. Anul acesta avem 145 funcflionari faflæ de 81 000 de hârtii înregistrate pânæ
la 25 octombrie numai, ceea ce va face 91 000 pentru 12 luni.
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Ministerul îøi cunoaøte scæderile øi, în ciuda tuturor greutæflilor, a studiat solufliile.
Însæ cheia de boltæ a întregii reorganizæri a ministerului — cæci færæ funcflionari destui,
buni øi cu un moral ridicat, nu se poate face nimic — este noua ei lege de organizare,
care este gata din august øi introduce însemnate reforme, mai ales în ceea ce priveøte
mærirea øi îmbunætæflirea personalului consular, administrativ øi auxiliar. Ea prevede
îndeosebi noi norme pentru recrutarea personalului consular, dându°se astfel tinerilor
de valoare un mai mare imbold de a îmbræfliøa aceastæ carieræ. Totodatæ, se îmbunæ-
tæfleøte simflitor situaflia dactilografelor, stenodactilografelor, a interpreflilor; se
înfiinfleazæ un corp de cancelari statornici pentru legaflii, un serviciu juridic în centralæ
øi se scurteazæ unele stagii cerute pentru înaintæri, în scopul de a se îngædui o întregire
mai repede a cadrelor de sus prin tineri de valoare. În sfârøit, se înfiinfleazæ un cadru
disponibil, care ar îngædui o nouæ primenire a cadrelor superioare.

În aøteptare ca proiectul sæ devinæ lege în cursul verii, în bugetul exercifliului
1941–1942 nu s°au prevæzut locuri pentru noi numiri øi înaintæri de personal admi-
nistrativ øi auxiliar, ele urmând a fi fæcute pe temeiul noilor dispozifliuni mai potrivite
ce urmau sæ intre în vigoare. Proiectul se aflæ însæ de atunci la domnul preøedinte al
Consiliului a.i., care ne°a fæcut cunoscut cæ nu va putea lua o hotærâre în privinfla lui
încæ mult timp. Însæ, pe de o parte, Ministerul de Finanfle refuzæ sæ aprobe pentru
motive de economie numiri øi înaintæri chiar în posturile devenite vacante în cursul
anului (deøi admite numiri de diurniøti cu aceleaøi lefuri), iar pe de alta, ministerul
se aflæ în fafla unei crize de personal din cele mai grave, atât din punctul de vedere
al numærului, cât øi al moralului. Îndeosebi, are cea mai mare nevoie de arhivari,
registratori, dactilografe øi stenodactilografe, interprefli pentru limba germanæ øi
funcflionari administrativi øi consulari inferiori. Or, experienfla a dovedit cæ, færæ
schimbærile prevæzute în proiectul de lege sus°amintit, elemente bune nu sunt ispitite
sæ intre în Ministerul Afacerilor Stræine. Øi mai puflini ar intra în minister ca diurniøti.
Cei buni au locuri de pe acum øi nu le°ar pæræsi decât dacæ li s°ar oferi situafliuni
statornice.

Un alt factor care înræutæfleøte situafliunea este faptul cæ noua lege din 11 octombrie
mæreøte simflitor, de la 1 aprilie 1942, stagiile pentru înaintarea funcflionarilor admi-
nistrativi. Trebuie deci neapærat sæ se rectifice statul de personal al ministerului mai
înainte, spre a nu fi gæsifli, la 1 aprilie, acei care au drept la înaintare, în gradele de
acum. În sfârøit, Ministerul de Finanfle cere neapærat propunerile pentru noul buget
înainte de 1 decembrie. Dar ele nu pot fi fæcute pânæ nu vom øti dacæ legea ministerului
va fi schimbatæ sau nu.

Nu este nevoie de subliniat cæ aceastæ problemæ fræmântæ personalul ministerului
în gradul cel mai înalt. La aceasta, se adaugæ adânca dezamægire priciunitæ de noua
salarizare, care, cel puflin pe viitoarele 8 luni, reduce în loc sæ sporeascæ lefurile
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personalului inferior. Aceasta din cauza reflinerilor pentru împrumut øi cerinflei
Ministerului de Finanfle de a reduce în viitor simflitor indemnizafliile pentru munca
excepflionalæ. Suma primitæ bunæoaræ de un impiegat cl. II°a se reduce de la 9 209
la 7 128 lei lunar, iar aceea primitæ de un øef de secflie cl. I°a, de la 13 699 la 12 557.

Armonizarea lefurilor din stræinætate, astæzi haotice, ridicæ alte probleme øi este
de temut cæ proiectul acestui minister va întâmpina împotrivirea Ministerului de
Finanfle, deoarece scara fixatæ pentru funcflionarii din flaræ nu poate fi respectatæ în
stræinætate, færæ grave neajunsuri. Întâi, disproporflia scandaloasæ ce existæ azi între
retribuflia unora dintre funcflionarii altor ministere øi personalul diplomatic øi consular,
apoi lipsa de norme în salarizarea funcflionarilor aceluiaøi minister, în sfârøit, scæderea
puterii de cumpærare a unor valute (francul francez, coroana slovacæ, drahma) impun
o îndreptare cât mai grabnicæ a regimului în vigoare. Ajunge sæ arætæm cæ însærcinatul
nostru cu afaceri la Atena primeøte 40 000 drahme pe lunæ, cæ secretarul de presæ la
Lisabona, numit acum 2 luni, are aproape aceeaøi retribuflie ca ministrul øi cæ acel
de la Vichy primeøte de vreo douæ ori øi jumætate cât ministrul; apoi cæ la Budapesta
øi la Berlin bunæoaræ sunt funcflionari de grade mai mici ai Ministerului de Externe
care primesc lefuri mai mari decât colegii lor de un grad mai înalt.

În legæturile sale cu alte ministere, acel al Afacerilor Stræine întâmpinæ cele mai
mari greutæfli, cæci, cu toate ordinele date de sus, el este rareori consultat când este
vorba de mæsuri de aplicat supuøilor stræini øi întâmpinærile sau pærerile sale sunt de
obicei nesocotite, dacæ nu sunt læsate chiar færæ ræspuns, în primul rând de cætre
Ministerele de Interne, al Muncii øi al Apærærii Naflionale. Nesocotirea convenfliilor
în vigoare øi a dreptului ginflilor ridicæ numeroase proteste din partea legafliunilor
interesate. În alte cazuri, se fac concesiuni mærinimoase unor state stræine, færæ a se
cere nici o contraprestaflie.

Faptul cæ de vreun an Ministerul de Interne øi°a arogat toatæ autoritatea în materie
de acordare de vize stræinilor øi de prelungire a paøapoartelor româneøti în stræinætate
pricinuieøte øi el mari neajunsuri.

În sfârøit, lipsa de coordonare între Ministerul Afacerilor Stræine øi cel al Presei
øi Propagandei, pe tærâmul extern, e cât se poate de dæunætoare. Tot ce priveøte presa
øi propaganda stræinæ ar trebui trecut asupra unei direcfliuni fæcând parte din Ministerul
Afacerilor Stræine, precum s°a arætat în mai multe rânduri.

Pe tærâmul economic ar trebui date ordinele necesare pentru ca:
a) Ministerul de Externe sæ fie informat din timp de negocierile ce urmeazæ a se

duce, spre a°øi putea spune cuvântul (azi, de multe ori nu suntem informafli; alteori,
suntem informafli tardiv);

b) Ministerul de Externe sæ fie flinut la curent øi cu mersul negocierilor atunci când
ele au loc în flaræ. În cazul când negocierile au loc peste hotare, instrucfliunile pentru
delegaflii români ar urma sæ fie trimise prin departamentul nostru.
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Funcflionarii superiori ai Ministerului n°au putinfla de a îndrepta neajunsurile schiflate
mai sus, cæci în afaræ de schimbarea legii de organizare a ministerului, dezlegarea
celorlalte probleme atârnæ de alte ministere, iar gradul lor nu le îngæduie sæ impunæ
punctul lor de vedere miniøtrilor de resort.

(A.M.A.E., Problema 82, vol.73, pp.56–60)

*

29 octombrie 1941

NOTA
privitoare la obstacolele întâmpinate de Ministerul Afacerilor Stræine 

în activitatea sa (ræspuns la adresa Preøedinfliei Consiliului nr.14 585 C.C. 
din 16 octombrie 1941)

1) Necesitatea urgentæ a punerii în vigoare 
a noii Legi de organizare a ministerului

Întreaga activitate a departamentului este ameninflatæ de paralizie dacæ noua lege
de organizare — care are avizul favorabil atât al Ministerului de Finanfle, cât øi al
Consiliului legislativ — nu este pusæ cât mai curând în vigoare.

Fiind datæ sporirea considerabilæ din ultimul timp a volumului chestiunilor de care
Ministerul Afacerilor Stræine este chemat a se ocupa, cât øi adoptarea unor metode
de lucru mai active øi mai eficace, infrastructura administrativæ a ministerului, cât
øi cea a unora din misiunile noastre diplomatice, a devenit absolut insuficientæ. Întregul
aparat al funcflionarilor administrativi — impiegafli, arhiviøti, stenodactilografi, dacti-
lografi, interprefli etc. — trebuie reorganizat øi sporit prin recrutarea unor noi elemente
îndeplinind toate condifliunile de pregætire necesare. Aceste condifliuni sunt cu mult
mai serioase decât cele cerute personalului din serviciul altor institufliuni. Personalul
Ministerului Afacerilor Stræine trebuie într°adevær sæ cunoascæ limbi stræine, sæ prezinte
garanflii de discrefliune øi sæ întruneascæ unele condifliuni de reprezentare necesare
funcflionarilor flærii în stræinætate, unde ei pot fi chemafli a funcfliona.

Ministerul a avut pânæ în prezent foarte serioase dificultæfli în recrutarea personalului
apropriat, cæci cum acestui personal i se cereau condifliuni de pregætire mai grele,
færæ însæ a i se oferi condifliuni mai bune, foarte puflini erau îndemnafli a intra în serviciul
Ministerului Afacerilor Stræine. Proiectul de lege remediazæ acestui neajuns. El oferæ
într°adevær funcflionarilor din Ministerul Afacerilor Stræine o situafliune ceva mai bunæ
decât celor din serviciul altor departamente, situafliune corespunzætoare condifliunilor
suplimentare de pregætire ce li se cer.
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Reorganizarea carierei consulare este o altæ problemæ urgentæ a ministerului, pe
care proiectul o rezolvæ prin unele mæsuri destinate a asigura o recrutare mai bunæ
a personalului consular.

În general, proiectul — care este rezultatul unui studiu atent øi serios al necesitæflilor
actuale — dæ satisfacfliune tuturor problemelor de reorganizare ale ministerului.

Trebuie subliniat de asemenea cæ dispoziflia recentæ a Ministerului de Finanfle de
a se întocmi proiectul noului buget pânæ la 1.XII. constituie încæ un argument pentru
punerea în vigoare cât mai neîntârziatæ a noii legi. Este într°adevær imposibil de a
se întocmi noul buget atâta vreme cât nu se cunoaøte soarta acestui proiect, cæci
structura viitorului buget este în strânsæ conexiune cu unele din dispozifliunile sale.

S°au adresat Ministerului Afacerilor Stræine critici pentru modul în care funcflio-
neazæ serviciile sale. Ministerul nu ignoreazæ unele defecte în organizarea sa, organi-
zare care ar trebui adaptatæ noilor necesitæfli. În acest scop, s°au fæcut toate propunerile
de naturæ a rezolva problemele de reorganizare ivite, dintre care unele sunt foarte
acute øi reclamæ o solufliune urgentæ.

În aceste condifliuni, ministerul fline a sublinia cæ nu poate fi fæcut ræspunzætor de
imperfecfliunile existente atâta vreme cât nu se dæ urmare acestor propuneri concretizate
în proiectul de lege pentru reorganizarea Ministerului Afacerilor Stræine.

2) Chestiunea salarizærii funcflionarilor statului din stræinætate
Aceastæ chestiune este una din cele mai grave. Funcflionarii unor anumite legafliuni,

care sunt plætifli nu în valutæ forte, ci în valuta flærii respective, sunt în imposibilitate
absolutæ de a face faflæ nevoilor øi obligafliunilor celor mai elementare, cæci salariile
lor nu au fost recalculate pentru a se fline seama de scumpirea generalæ a vieflii øi de
deprecierea excesivæ a unor monede. În schimb, se constatæ în mai multe cazuri cæ
unele departamente ce au funcflionari în stræinætate plætesc salarii exagerate. Astfel,
consilierul de presæ la Vichy primeøte efectiv un salariu aproape de 3 ori mai mare
ca cel al ministrului nostru în Franfla, iar consilierul de presæ la Lisabona — un tânær
la începutul carierei — un salariu aproape egal cu cel al ministrului nostru în Portugalia.
Este evident cæ asemenea anomalii, care dovedesc o adeværatæ anarhie administrativæ,
nu mai pot dura. Ar trebui sæ intervinæ o mæsuræ generalæ pentru salarizarea tuturor
funcflionarilor statului din stræinætate. Ministerul Afacerilor Stræine este cel mai în
mæsuræ a formula o reglementare satisfæcætoare a chestiunii, fiind cel mai indicat a
cunoaøte necesitæflile øi obligafliunile funcflionarilor noøtri în stræinætate. Ministerul
a øi întocmit de altfel un proiect în aceastæ privinflæ. Ar trebui deci ca guvernul sæ
recomande Ministerului de Finanfle øi tuturor departamentelor de care depinde o deci-
ziune asupra chestiunii, de a examina acest proiect cu toatæ atenfliunea ce o comportæ.
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3) Coordonarea activitæflii Ministerului Afacerilor Stræine cu cea a 
Ministerului de Interne øi a organelor de poliflie øi siguranflæ øi 

departamentele chemate a se ocupa de interesele stræine în România
Organele de poliflie øi siguranflæ procedeazæ la mæsuri în ce priveøte intrarea în

flaræ, dreptul de øedere, expulzarea sau internarea în lagære a stræinilor din România,
færæ a se consulta cu Ministerul Afacerilor Stræine. De asemenea, øi celelalte departa-
mente sau institufliuni chemate a se ocupa de interesele stræine în România. Or, astfel
de mæsuri au de multe ori consecinflele cele mai inoportune asupra relafliunilor noastre
cu diferite state stræine, consecinfle ce ar putea fi evitate în bunæ parte dacæ Ministerul
Afacerilor Stræine ar fi consultat.

Ar trebui deci date dispozifliuni categorice organelor de poliflie øi de siguranflæ de
a consulta Ministerul Afacerilor Stræine ori de câte ori este vorba de mæsuri cu privire
la supuøii stræini din România.

4) Coordonarea acfliunii Ministerului Afacerilor Stræine 
cu cea a Ministerului Propagandei

Este de prisos de a se mai sublinia marele interes ce ar exista de a se asigura o
cât mai bunæ coordonare a politicii noastre externe cu propaganda noastræ în stræinætate.

Ministerul a fæcut în aceastæ privinflæ propuneri concrete, consemnate într°un referat
din 11 februarie 1941, prezentat domnului mareøal Antonescu de cætre dl Cretzianu,
pe atunci secretar general al ministerului. Prin acest referat, ale cærui concluziuni au
fost acceptate în principiu de domnul mareøal, se propunea trecerea în dependenflæ
directæ de Ministerul Afacerilor Stræine a serviciilor de presæ øi propagandæ stræinæ
ca singura solufliune de naturæ a asigura o armonizare perfectæ între politica externæ
øi propaganda în stræinætate.

Dacæ, din diferite motive, aceastæ solufliune integralæ nu ar putea fi pusæ în aplicare,
ar fi însæ locul de a se asigura o coordonare cât mai strânsæ øi mai eficace între cele
douæ departamente. Ar fi de cel mai mare folos ca Ministerul Afacerilor Stræine sæ
fie consultat ori de câte ori ar interveni o inifliativæ în legæturæ cu propaganda noastræ
în stræinætate øi cu modalitæflile ei.

5) Coordonarea activitæflii Direcfliunii Economice din Ministerul Afacerilor
Stræine cu cea a Ministerului Economiei Naflionale øi a celorlalte departamente în 

competenfla cærora intræ diferite chestiuni în legæturæ cu relafliunile noastre
economice cu stræinætatea

O oarecare colaborare existæ deja în aceastæ privinflæ, consistând într°un schimb
de vederi øi informafliuni între Direcfliunea economicæ øi celelalte departamente
interesate. Ar fi însæ [de] tot folosul ca aceastæ colaborare sæ capete un caracter mai
pronunflat. Deøi, în împrejurærile de azi, relafliunile economice cu stræinætatea sunt
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foarte îngreunate, s°ar putea totuøi concepe o colaborare între Direcfliunea economicæ
øi Ministerul Economiei Naflionale, în vederea studierii de pe acum a unor probleme
ce s°ar putea pune într°un viitor apropiat. Aceastæ colaborare ar consista dintr°o adunare
de material informativ pentru o cât mai bunæ cunoaøtere a nevoilor øi posibilitæflilor
atât ale noastre cât øi ale celorlalte departamente, astfel încât pacea sæ ne gæseascæ
pregætifli pentru a putea relua cât mai rapid relafliunile noastre cu celelalte state.

În orice caz, ar trebui date instrucfliunile necesare pentru ca:
a) Ministerul de Externe sæ fie informat din timp de negocierile ce urmeazæ a se

duce, spre a°øi putea spune cuvântul (azi, de multe ori nu suntem informafli; alteori
suntem informafli tardiv);

b) Ministerul de Externe sæ fie flinut la curent øi cu mersul negocierilor atunci când
ele au loc în flaræ. În cazul când negocierile au loc peste hotare, instrucfliunile pentru
delegaflii români ar urma sæ fie trimise prin departamentul nostru.

În chestiunea raporturilor între Ministerul Afacerilor Stræine — Direcfliunea
economicæ — øi Ministerul Economiei Naflionale øi celelalte departamente interesate,
domnul ministru Christu, directorul afacerilor economice, a adresat domnului
preøedinte a.i. al Consiliului, la cererea d°sale, un referat conflinând propuneri complete
la 18 octombrie 1941.

(A.M.A.E., Problema 82, vol.73, pp.51–55)

*

România
Ministerul Regal al Afacerilor Stræine
Nr.83 419
Anexe.

Bucureøti, 17 noiembrie 1941

Domnule secretar general,
Ca ræspuns la adresa dvs. nr.14 585 C.C. din 16 octombrie 1941 øi ca urmare la

adresa acestui departament nr.79 036 din 29 octombrie 1941, am onoarea a væ trimite
aci alæturat nota cu privire la greutæflile întâmpinate de Ministerul Afacerilor Stræine
în activitatea sa în cursul perioadei de la 1–15 noiembrie curent.

p. ministrul Afacerilor Stræine
Gh. Davidescu

secretar general
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Domniei°sale
Domnului Ovidiu Vlædescu
Secretar general 
Preøedinflia Consiliului de Miniøtri

15 noiembrie 1941

NOTA
asupra dificultæflilor întâmpinate de Ministerul Afacerilor Stræine 

în activitatea sa în perioada de la 1–15 noiembrie 1941

Ministerul Afacerilor Stræine reaminteøte dificultæflile semnalate în nota din
27 octombrie 1941, care nu au cæpætat pânæ în prezent solufliuni satisfæcætoare. Trebuie
menflionat în special chestiunea legii de organizare care a ræmas încæ în suspensiune,
ceea ce face ca Ministerul Afacerilor Stræine sæ nu posede încæ elementele ce îi sunt
strict indispensabile pentru a proceda la alcætuirea proiectului viitorului buget — care
este în strânsæ conexiune cu unele din dispozifliile noii legi — øi care trebuie prezentat
pânæ la 1 decembrie curent.

Raporturile Ministerului Afacerilor Stræine cu Ministerul de Finanfle
Ministerul Afacerilor Stræine a subliniat în mai multe rânduri necesitatea urgentæ

în care se gæseøte de a°øi completa personalul administrativ øi auxiliar care a devenit
absolut insuficient faflæ de noile cerinfle ale serviciului. Pentru a se remedia în parte
aceste insuficienfle, Ministerul Afacerilor Stræine a intervenit pe lângæ Ministerul de
Finanfle cerându°i autorizaflia de a completa mai multe locuri de impiegafli øi dactilografi
ce se aflæ vacante în bugetul sæu, dar care, potrivit legii mæsurilor financiare
excepflionale, nu puteau fi completate decât cu încuviinflarea Ministerului de Finanfle.
Ministerul de Finanfle, prin adresa sa nr.23 218 din 9 octombrie 1941 (Direcfliunea
generalæ a bugetului øi a contabilitæflii statului), a respins aceastæ cerere, adæugând
însæ cæ Ministerul Afacerilor Stræine poate angaja personalul de care ar avea nevoie
ca diurnist.

Nu s°ar vedea prea bine care este motivul pentru care Ministerul de Finanfle nu
a admis aceastæ cerere din moment ce acest departament încuviinfleazæ, pe de altæ
parte, angajarea de funcflionari diurniøti, ceea ce reprezintæ o cheltuialæ echivalentæ.
În schimb, Ministerul Afacerilor Stræine are mai multe greutæfli de a angaja un personal
apropriat deoarece mulfli funcflionari posedând pregætirea necesaræ ar accepta de a
intra în serviciul acestui minister ca funcflionari bugetari, dar ezitæ de a accepta posturi
de funcflionari diurniøti, care nu le dau nici o garanflie de securitate.
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De altfel, Ministerul Afacerilor Stræine a intervenit din nou pe lângæ Ministerul
de Finanfle, cu încuviinflarea øi în urma dorinflei domnului vicepreøedinte al Consiliului
de Miniøtri, cerând, printr°o adresæ din 21 octombrie cu nr.77 156, deschiderea unui
credit extraordinar pentru angajarea unor funcflionari diurniøti absolut indispensabili
serviciului. Deøi Ministerul de Finanfle se declarase mai înainte în principiu de acord
cu aceastæ solufliune, cum s°a væzut mai sus, totuøi un ræspuns nu a fost primit pânæ
în prezent la aceastæ adresæ.

Raporturile Ministerului Afacerilor Stræine cu Ministerul de Interne
Diferite dificultæfli în raporturile între Ministerul Afacerilor Stræine øi celelalte

departamente chemate a se ocupa de supuøii øi interesele stræine în România øi în
special Ministerul de Interne, au fost deja subliniate prin nota din 27 octombrie. În
ce priveøte intervalul de la 1–15 noiembrie, ar fi de relevat faptul cæ Ministerul de
Interne nu a ræspuns pânæ în prezent la o adresæ cu nr.81 262 din 7 noiembrie prin
care i se cere o statisticæ a românilor plecând în stræinætate. Ministerul Afacerilor
Stræine avea nevoie de o asemenea statisticæ pentru a putea discuta cu diferite legafliuni
stræine modalitæflile acordærii reciproce de vize de intrare. Ministerul cunoaøte într°ade-
vær aproximativ numærul vizelor de intrare în România acordate de legafliunile øi
consulatele noastre în stræinætate, dar nu cunoaøte numærul românilor cærora li se acordæ
vize de diferite legafliuni øi consulate din România. În consecinflæ, el nu era în mæsuræ
de a ræspunde legafliunilor stræine, care pretindeau cæ acordæ vize mult mai uøor decât
legafliunile noastre.

În general, ar fi de recomandat o cât mai strânsæ colaborare între Ministerul de
Interne øi Ministerul Afacerilor Stræine în ceea ce priveøte chestiunea vizelor de intrare
în România.

Ar fi deci de dorit ca Ministerul de Interne sæ primeascæ instrucfliuni de a fline
seama într°o mæsuræ mai largæ de opiniile Ministerului Afacerilor Stræine în chestiunile
de acest fel.

(A.M.A.E., Problema 82, vol.73, pp.64–66)

*

Reacflia lui Ion Antonescu a fost severæ. Rezoluflia acestuia, datând din 21 noiem-
brie, pæstratæ øi în formula manu propria, exprima o stare de nemulflumire faflæ de
neajunsurile acumulate în timp în funcflionarea Ministerului Afacerilor Stræine øi faflæ
de încetineala cu care acfliona conducerea ministerului. 
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22 noiembrie 1941

Strict confidenflial
Personal
Nr.17 071 C.C.

Domnule ministru,
Urmare notei dvs. din 15 nov. a.c., cu privire la dificultæflile întâmpinate de

departamentul dvs., în activitatea sa, în perioada de la 1–15 nov. a.c., avem onoarea
a væ trimite anexat, pe file separate, rezoluflia dlui mareøal Antonescu, pusæ pe acea
notæ, rugându°væ sæ binevoifli a lua cunoøtinflæ de cuprinsul ei.

Primifli, væ rugæm, asigurarea distinsei noastre considerafliuni.

Secretar general
Ovidiu Al. Vlædescu

Domniei°sale
Domnului ministru al Afacerilor Stræine

Preøedinflia Consiliului de Miniøtri
Cabinetul Civil
Nr.17 071 din 22.XI.1941

Rezoluflie pusæ pe Nota din 15 noiembrie 1941 
pentru a fi adusæ la cunoøtinfla dlui ministru de Externe 

øi a aceluia care a redactat°o øi înaintat°o

21.XI.
Legea de organizare nu se poate face cu uøurinfla cu care se lucreazæ la Ministerul

de Externe. Ea este în studiu øi va apare la timp. Ea va satisface interesele generale
ale fiærii, nu acelea ale câtorva persoane.

Bugetul „nu poate fi întocmit“ din aceastæ cauzæ?
Este o modalitate de a acoperi dezordinea birocraticæ în care înoatæ acest minister.
Dl care a întocmit aceastæ notæ øi acela care a væzut°o øi înaintat°o ca øef sæ°øi

dea osteneala sæ vadæ în ce hal se gæseøte arhiva acestui minister.
Eu am spus odatæ Regelui Carol cæ Ministerul de Externe este o instituflie cæreia

ar trebui sæ i se punæ gaz øi sæ i se dea foc.
Am fæcut aceastæ afirmaflie pe baza unei experienfle fæcute timp îndelungat.
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Am fost din 1920 øi pânæ azi însærcinat cu multe chestiuni grele øi delicate. Aceste
însærcinæri m°au pus în contact cu Ministerul de Externe de foarte multe ori øi cu
legafliile noastre de la Varøovia, Constantinopol, Belgrad, Paris, Bruxelles, Londra
øi cu acei care au lucrat la Comisia de reparaflii øi Congresul Suprem1.

Peste tot, færæ excepflie, am constatat o dezordine, o incurie, o nepæsare, o
necunoaøtere a problemelor, o dezorientare, o lipsæ de inifliativæ, de conøtiinflæ, de
suflet øi de dragoste româneascæ îngrozitoare.

În schimb, am întâlnit peste tot în diplomaflia noastræ „prinfli“ improvizafli, „confli“
acuzafli de homosexualitate, øtiutori pe dinafaræ ai Almanahului Gotha, unghii lustruite,
oameni care veneau la 11 1/2 la birou în plinæ desfæøurare a unor acfliuni øi tratative
capitale pentru interesele neamului øi plecau la 13, oameni care se læudau cæ nu citesc
nici „Universul“ (fiindcæ îi dezgustæ) øi cæ nu cunosc nici Constituflia fiærii; oameni
care fæceau confuzie între tratatele de pace care ne priveau direct, în schimb fæceau
trafic de devize, de parfumuri øi nu aveau decât preocupæri financiare personale;
oameni care criticau, în limbi stræine, bineînfleles øi faflæ de stræini; oameni care se
læudau cæ nu au nici o legæturæ cu flara pe care însæ o sugeau cât puteau, oameni care
nu vorbeau nici româneøte øi care fæceau din aceastæ demenflæ un titlu de glorie etc. etc.

Iatæ de ce legea nouæ întârzie. Ea trebuie sæ fie bine studiatæ, fiindcæ noua organizare
trebuie sæ punæ capæt acestei cangrene, care dæinuieøte øi astæzi.

Øi în trecut øi în timpul cât am dirijat Ministerul de Externe, m°am lovit necontenit
de dezordinea haoticæ a acestui minister, care nu are nimic flinut în ordine, nici o urmæ
a efortului øi activitæflii foøtilor miniøtri (tratative, conversaflii, memorii, declaraflii,
luptæ etc.). Nici un dosar în ordine, nici o clasare a documentelor. Când am cerut în
octombrie trecut documentarea în privinfla tratativelor de la Craiova, de la Turnu
Severin, de la Budapesta din 1940, mi s°a prezentat un morman de zdrenfle.

Nici o urmæ în privinfla desfæøurærii tragice a acfliunii care s°a sfârøit cu Arbitrajul
de la Viena. A trebuit sæ forflez saltarele dlor Gigurtu, Tætærescu øi Manoilescu, ca
sæ aduc în arhiva ministerului schimbul de scrisori între Regele Carol øi Führer øi
între dl Gigurtu øi Göring.

Dumnezeu øtie dacæ nu au dispærut din nou.
Lucrærile prezentate Comisiei de reparaflii øi în dezbaterile Genevei, lucræri capitale

pentru noi, erau de o superficialitate criminalæ.
Iatæ de ce am toatæ desconsiderarea mea pentru oamenii care servesc astfel flara

øi care în schimb îøi plimbæ cu importanflæ insuficienfla prin toate saloanele øi prin
mijlocul tuturor stræinilor care ne judecæ pe tofli dupæ uøurinfla lor, fiindcæ cei care
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muncesc nu au timp sæ se plimbe cu aere bismarkiene printre oglinzi øi oameni care
îi privesc øi îi judecæ cu disprefl.

Singura preocupare øi mai importantæ a acestor domni este sæ se scoale târziu, sæ
se plimbe umflafli de ei, sæ stropeascæ cu noroi în tot ce este românesc øi muncitor
øi sæ se preocupe de avansarea, de decorafliile øi de devizele care cred cæ li se cuvin.

Pentru partea finalæ a comunicærii, sæ se gæseascæ o soluflie care sæ realizeze automat
dezideratul Ministerului de Externe. Secretariatul propuneri.

Mareøal Antonescu

(A.M.A.E., Problema 82, vol.85, pp.190–192)

*

Considerându°se vizat de rezoluflia lui Ion Antonescu din 21 noiembrie 1941,
F.C. Nanu adresa, la 2 decembrie 1941, lui Ovidiu Vlædescu, secretarul general al
Preøedinfliei Consiliului de Miniøtri, o notæ în care recunoøtea paternitatea notei din
29 octombrie øi o nega pe aceea din15 noiembrie, atrægând atenflia cæ încæ de la 15
ianuarie înaintase conducerii Ministerului Afacerilor Stræine un amplu studiu privind
reorganizarea Departamentului.

2 decembrie 1941
Înregistrat la Preøedinflia Consiliului de Miniøtri

cu nr.143 703 din 4.12.1941

Domnule secretar general,
Am luat cunoøtinflæ de rezoluflia domnului mareøal Antonescu pusæ pe nota acestui

departament din 15 noiembrie a.c., cu îndrumarea de „a fi adusæ la cunoøtinfla domnului
ministru de Externe øi a aceluia care a redactat°o øi înaintat°o“, pe care afli transmis°o
acestui minister cu nr.17 071 C.C. din 22 noiembrie 1941.

Deøi nu sunt eu acel care a redactat°o, dar cum autorul notei premergætoare din
29 octombrie sunt eu, øi cum din cele spuse de domnul ministru de Externe,
M. Antonescu, reiese cæ domnul mareøal mæ flintea pe mine, în credinfla cæ eu scrisesem
øi nota din 15 noiembrie, am onoarea a væ ruga sæ binevoifli a aræta domnului mareøal
urmætoarele:

Folosindu°mæ de dreptul recunoscut de domnul mareøal Antonescu tuturor
românilor de a se îndrepta cætre domnia°sa de câte ori s°ar crede nedreptæflifli, îmi
îngæduiesc sæ alætur studiul meu asupra Ministerului Afacerilor Stræine øi serviciului
nostru diplomatic, întocmit încæ de la 15 ianuarie a.c. Am læsat neschimbat textul
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lui, deøi, în lumina celor petrecute în acest an øi a celor constatate de când lucrez
iaræøi în centralæ, ar avea nevoie de unele îndreptæri.

Cum mai toate criticile domnului mareøal Antonescu øi încæ multe alte se gæsesc
øi în acest studiu, el dovedeøte, cred, cæ nu lipseau funcflionari superiori mai destoinici
în minister, care sæ°øi dea øi ei foarte bine seama de scæderile lui øi sæ arate ce trebuie
îndreptat øi cum trebuia sæ se facæ, atât din experienflæ practicæ, cât øi din studierea
serviciilor diplomatice stræine.

Am fost îmbærbætat sæ scriu aceastæ lucrare de chemærile domnului mareøal, prin
care cerea tuturor concursul întru primenirea din temelie a aøezærilor statului, øi
credeam cæ dupæ 23 de ani de experienflæ în cariera diplomaticæ, în care familia mea
este reprezentatæ din tatæ în fiu de 60 de ani, aveam datoria moralæ øi competenfla
cerutæ de a aduce, în marginile specialitæflii mele, contribuflia mea la aceastæ înfæptuire
atât de trebuincioasæ.

Alæturatul studiu l°am predat secretarului general al departamentului. Dupæ câte
øtiu, el n°a ajuns în mâinile domnului mareøal Antonescu, pe vremea aceea titular
al ministerului. Totuøi, a ræmas ca un fel de program al reformelor ce°mi propuneam
sæ înfæptuiesc, în înflelegere cu secretarul general, când mi s°a încredinflat apoi postul
de director administrativ al ministerului, în ale cærui atribufliuni intrau øi problemele
tehnice de organizare a departamentului. Nu ne îndoiam o clipæ atunci cæ lucram astfel
cu totul în vederile domnului mareøal Antonescu.

Adeværaflii vinovafli ai scæderilor Ministerului Afacerilor Stræine sunt aceiaøi care
sunt ræspunzætori øi de acele ale altor ministere øi aøezæminte din flara noastræ. Precum
a arætat°o atât de clar domnul mareøal Antonescu, în privinfla unora dintre acestea,
prin memorii publicate de curând, vinovafli sunt øi aci mai tofli titularii care au condus
departamentul øi care nu fæceau parte din cariera diplomaticæ. Din diferite motive,
ei alegeau, de obicei, sau greøit colaboratorii lor mai apropiafli, sau, când se întâmpla
sæ fie bine aleøi, nu le læsau nici o putinflæ de a îndrepta relele, orice organizare
temeinicæ lovind bineînfleles în unele interese. Miniøtrii aveau adesea øi ei scuze cæ
nu li se læsa nici lor mânæ liberæ.

Pot sæ spun cu conøtiinfla împæcatæ cæ øi în acest minister se gæsesc, pe lângæ
elemente slabe, øi multe elemente bune øi cæ în anul din urmæ, crezând cæ în sfârøit
au scæpat de încætuøarea de pânæ atunci, problemele de organizare a ministerului au
fost studiate cu multæ grijæ øi chibzuialæ de cætre acei funcflionari superiori care doreau
o primenire øi, din proprie inifliativæ, au cæutat s°o înfæptuiascæ. Unele îmbunætæfliri
de amænunt au øi fost fæcute, însæ lipsurile øi relele mai adânci nu pot fi lecuite decât
printr°o lege, regulamente de aplicare øi un buget noi. Funcflionarii superiori competenfli
øi°au fæcut datoria øi în aceastæ privinflæ, întrucât era în putinfla lor. Mai departe nu
pot merge, cæci nu pot cælca legile în vigoare, nici obfline creditele necesare decât
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tot pe cale legalæ. Færæ funcflionarii trebuincioøi øi færæ bani nu se poate organiza
ministerul, în primul rând arhiva. Am cerut de 15 ani dezlegarea acestei probleme,
pecare am privit°o totdeauna ca fiind de cea mai mare însemnætate, precum pot
mærturisi tofli colegii mei øi o dovedeøte øi studiul meu din 15 ianuarie. M°am øi
specializat întrucâtva în aceastæ chestiune. Însæ pentru înfæptuirea unei organizæri
moderne a arhivei, ce cere întâi un numær îndestulætor de funcflionari specialiøti, precum
øi dulapuri speciale øi fiøiere øi cæmæøi de dosare moderne. Pânæ acum, nu am putut
obfline nici personalul, nici uneltele de lucru trebuincioase.

De altfel, trebuie flinut în seamæ cæ nici sistemul nostru învechit de arhivare nu a
putut funcfliona anul acesta mæcar ca în timpuri normale, date fiind mobilizarea mai
multor funcflionari øi faptul cæ dosarele politice au fost mutate de 5 ori în decursul
celor din urmæ 12 luni: întâi când Direcflia politicæ a trebuit sæ facæ loc Preøedinfliei,
mutându°se în Palatul Sturdza, apoi când a fost mutatæ înapoi, dupæ cutremur, apoi
iaræøi în Palatul Sturdza øi, în sfârøit, cu prilejul împræøtierii, când a fost mutatæ în
str. Av. Demetriade, øi înapoi în Palatul Sturdza.

Dacæ mai este nevoie de timp spre a se putea studia proiectele noastre de reformæ
de cætre cei în drept, funcflionarii ministerului nu sunt vinovafli de întârzierea pricinuitæ.
Pânæ atunci, nu vom avea nici o cale legalæ de a îndepærta unii funcflionari nefolositori
øi de a asigura ca munca, sârguinfla øi priceperea altora sæ°øi dea roadele, prin
organizarea raflionalæ a serviciilor.

Având presimflirea cæ eram totuøi sæ fiu fæcut ræspunzætor, pentru partea care mæ
priveøte, de starea ministerului — pe care mi°am dat osteneala nu numai s°o væd,
dar sæ°i øi caut leacul —, am rugat pe domnul secretar general Davidescu încæ de°acum
o lunæ, verbal øi în scris, sæ fiu desærcinat de conducerea direcfliilor în a cæror atribufliuni
intræ îndeosebi partea tehnicæ a reformelor cerute, anume Direcfliile personalului øi
a contabilitæflii. Faflæ de rezoluflia domnului mareøal Antonescu, prin care eram fæcut
øi eu vinovat de starea ministerului, deøi am cerut zadarnic de 15 ani îndreptarea ei,
øi care îmi neagæ implicit competenfla øi autoritatea moralæ de a colabora la ea, nu
am putut decât sæ stæruiesc din nou sæ fiu desærcinat cât mai curând, cerere ce a fost
împlinitæ ieri.

Cred cæ domnul mareøal Antonescu, care s°a dovedit atât de doritor de a face
dreptate tuturor, nu°mi va lua în nume de ræu dacæ flin sæ°i aræt, cu tot respectul, cæ
nu tofli funcflionarii Ministerului Afacerilor Stræine sunt vinovafli de gravele lipsuri
ale acestui departament øi de neîndeplinirea datoriei lor. Nu mæ voi încumeta sæ spun
cæ ideile mele øi ale celor care m°au ajutat, asupra felului cum ar fi trebuit reformat
øi condus acest departament, erau cele mai potrivite, însæ am fost însufleflifli de cea
mai adâncæ dorinflæ de a lucra spre binele fiærii, aøa cum a cerut°o Conducætorul ei.
În acest scop, n°am precupeflit nici o sforflare øi nici o muncæ.
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Primifli, væ rog, domnule secretar general, asigurarea simflæmintelor mele cele mai
alese.

F.C. Nanu

D°sale
Domnului Ovidiu Vlædescu
Secretar general al Preøedenfliei Consiliului de Miniøtri

(A.M.A.E., Problema 82, vol.8, pp.178–181)

Studiul la care fæcea referire F.C. Nanu, definitivat la 15 ianuarie 1941, a fost
înaintat, neschimbat dupæ cum pretinde autorul lui, la data de 2 decembrie 1941,
Cabinetului Civil, cu destinaflia Ion Antonescu.

15 ianuarie 1941

F.C. Nanu

MINISTERUL AFACERILOR STRÆINE
øi

SERVICIUL DIPLOMATIC ROMÂN
Cum este øi cum ar trebui sæ fie

Partea I°a
Privire generalæ

Printre aøezæmintele româneøti care au mare nevoie de o primenire temeinicæ, se
prenumæræ fireøte øi diplomaflia românæ. Nu vorbesc aci de „diplomaflia“ în înflelesul
flelurilor urmate de România în politica ei din afaræ, ci mæ mærginesc la înflelesul tehnic
al cuvântului, adicæ organismul de stat înfiinflat spre a sluji de unealtæ de informare
øi de executare guvernului, pe tærâmul politicii externe. Îndatoririle acestui organ,
læsând la o parte formularea øi executarea „înaltei politici internaflionale“, care este
rafliunea sa de a fi, dar care depæøeøte marginile acestui studiu, se pot împærfli în 6
categorii: întâi, culegerea de informafliuni asupra politicii externe a celorlalte state,
care se face de cætre serviciile din stræinætate, adicæ legafliunile; al doilea, studierea
øi coordonarea lor de cætre Ministerul Afacerilor Stræine; al treilea, darea de ordine
øi îndrumæri serviciilor din afaræ de cætre minister; al patrulea, colaborarea cu alte
organisme de stat, în ceea ce priveøte chestiunile externe care au øi o laturæ internæ;
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al cincilea, Ministerul Afacerilor Stræine øi organele lui din stræinætate mai au îndatoriri
tehnice mærunte, dar totuøi destul de însemnate, dat fiind cæ este în joc prestigiul flærii,
øi anume acele consulare, adicæ cuprinzând chestiuni de stare civilæ, de notariat, de
ocrotire a supuøilor români, apoi eliberarea øi vizarea paøapoartelor, ca sæ nu mai
vorbim øi de îndatoririle, acolo unde aceøtia lipsesc, care de obicei cad în sarcina
ataøaflilor militari øi comerciali; a øasea îndatorire o pomenesc numai pro memoria1,
cæci numai rareori o negociere internaflionalæ mai însemnatæ a fost încredinflatæ, dupæ
câte øtiu, în cei din urmæ 25 de ani, unui diplomat român, ele fiind duse de însuøi
capul statului ori de primul°ministru, sau la Bucureøti, sau cu prilejul unor întrevederi
în stræinætate. Se mai poate adæuga îndatorirea de a „reprezenta“.

Este desigur drept cæ „marea politicæ“ sau „înalta diplomaflie“ a unei flæri este mai
totdeauna hotærâtæ de factori care nu atârnæ de diplomaflie în înflelesul tehnic. Ea este
impusæ sau de împrejuræri „geopolitice“, sau de duømænii de neîmpæcat între popoare,
sau de nevoi economice, sau chiar de simpatiile, antipatiile sau ambifliile unui cap
de stat sau unui grup atotputernic, øi de multe ori de „rezultanta“ acestor elemente
adesea contrazicætoare.

Însæ nu se poate tægædui cæ metodele øi vremea executærii acestei politici, deci
izbutirea sau neizbutirea ei, atârnæ în mare mæsuræ de o mai bunæ sau proastæ orânduire
a serviciilor tehnice. Sæ ne închipuim bunæoaræ cæ ocârmuirea unui stat îøi dæ seama
cæ el va fi distrus dacæ nu porneøte lupta împotriva unui stat care îi ameninflæ fiinfla.
Pe lângæ problemele militare, nu va trebui oare sæ studieze cu cea mai mare grijæ
toate laturile sale politice? Care sunt planurile duømanului? Care sunt alianflele sau
complicitæflile cu putinflæ pentru ambele tabere? Numai o datæ ce va fi desævârøit
documentatæ asupra acestor întrebæri va putea pæøi la înfæptuirea planului sæu — sau
la amânare dacæ sorflii de izbândæ nu par buni.

De altfel, faptul cæ toate flærile bine orânduite au simflit nevoia unui asemenea
organism dovedeøte îndeajuns cæ el este de nelipsit. Nimeni n°ar îndræzni sæ tægæduiascæ
cæ cunoaøterea tæriei øi a planurilor duømanului este de o însemnætate covârøitoare
pentru capul unei oøtiri øi cæ un general færæ un bun serviciu de informafliuni øi de
„transmisiuni“ n°ar avea decât slabi sorfli de izbândæ. Cum ar putea oare învinge pe
tærâmul mai larg al luptei pentru viaflæ capul unui stat lipsit de ele?

În timpurile din urmæ øi pânæ mai deunæzi, diplomaflia începuse sæ fie privitæ ca
un lucru învechit. Mulfli spuneau cæ datoritæ telegrafului, telefonului, ziarelor, radioului
øi aeroplanului, diplomatul nu mai este de nici un folos, færæ sæ se fi gândit cæ aceste
îmbunætæfliri tehnice îngæduiau cel mult iuflirea „ritmului“ în care lucrau serviciile
diplomatice øi cæ, pe de altæ parte, ele puneau noi îndatoriri pe umerii diplomafliei.
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În loc sæ micøoreze folosul experflilor, ele îl mæreau dimpotrivæ, cæci a lucra iute cere
mai multæ obiønuinflæ decât a lucra încet, apoi propaganda înlesnitæ de aceste invenflii
a deschis un nou câmp de lucru pentru diplomafli, în a cæror competinflæ intræ øi ea
cu drept cuvânt. Desigur, metodele diplomatice clasice sunt totdeauna plicticoase
întocmai ca acele logice sau øtiinflifice. E fireøte neplæcut sæ aøtepfli cu ræbdare rodul
unei munci sau al unui studiu migælos, fæcute cu pæzirea legilor øi învæflæmintelor
impuse de o experienflæ stræveche. Însæ numai rareori un Ersatz1 sau o idee genialæ
pot înlocui munca øi experienfla încercate.

În timpul din urmæ, metodele diplomatice clasice au început sæ fie mai prefluite.
Mai întâi, ziarele øi radioul fiind strâns cârmuite, nu se mai poate pune aproape nici
un temei pe øtirile cæpætate pe aceastæ cale. Adeværul este cæ nici în vremurile de
neatârnare a acestor izvoare de øtiri, ele nu puteau fi întrebuinflate cu folos decât de
experfli aflafli la fafla locului øi în mæsuræ sæ deosebeascæ, în øtirile contrazicætoare,
adeværul de minciunæ sau propagandæ. Dar aceasta n°o øtiau decât puflini. Acum a
început s°o øtie mai toatæ lumea. Tot aøa, diplomaflia „pe faflæ“ s°a dovedit a fi cel
mai sigur mijloc de a aflâfla lumea, într°o vreme de ultranaflionalism, iar conferinflele
între capi de guverne s°au arætat a fi adesea primejdioase, de întrebuinflat cu mæsuræ
øi numai în împrejuræri excepflionale. Nevoia pentru un diplomat de a cere aproape
la fiecare pas învoiala Suveranului sæu este o puternicæ pavæzæ împotriva hotærârilor
øi concesiunilor pripite; tot aøa este de mare prefl, mai ales pentru flæri mai mici, de
a avea lucrurile în scris. Apoi a negocia este o artæ, care øi ea se învaflæ de obicei
numai cu timp øi trudæ, iar nu e un dar înnæscut fiecærui bærbat de stat. Puflinæ lume
a bægat de seamæ cæ Das Dritte Reich2 a pus din nou în loc de frunte diplomaflia de
carieræ, dupæ eclipsa de sub Republicæ, iar statul fascist nu s°a lipsit de ea niciodatæ.
Totuøi, nimeni n°ar putea sæ spunæ cæ diplomaflia acestor douæ puteri lucreazæ prost.

*

Fireøte n°ajunge sæ recunoaøtem cæ cutare sau cutare unealtæ este cea mai potrivitæ
pentru a ne ajunge scopul. De pildæ, dacæ chibzuim cæ automobilul este cel mai bun
mijloc de a ajunge la flinta aleasæ, dar øoferul este prost, maøina stricatæ øi nu luæm
mæsuri sæ avem piese de schimb, benzinæ, ulei de împrospætare etc., el nu va putea
merge bine øi mereu vom fi întrecufli de alflii; fie cæ folosesc acelaøi mijloc, dar rânduind
toate cu socotealæ, fie cæ folosesc alte mijloace, chiar mai învechite, dar bine întocmite.
Øi în aceastæ privinflæ, România pætimeøte de racila naflionalæ a imitafliei superficiale.
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Ea are, nu e vorbæ, un serviciu diplomatic øi un ministru de Externe, ca toatæ lumea.
Însæ, atâta nu ajunge. Din lipsæ de selecflionare a personalului, de mijloace tehnice
moderne, de aplicarea principiului the right man in the right place1 øi mai ales de
organizarea raflionalæ øi chibzuitæ, ele sunt numai o coajæ care acoperæ un haos de
piese care funcflioneazæ à vide2.

Am putea sæ ne mulflumim sæ dæm din umeri, cum facem mai totdeauna când vedem
asemenea lucruri, øi sæ trecem la alte probleme, zise mai urgente, cu obiønuitul: „de,
aøa e la noi“. Însæ la noi o fi aøa, dar la potrivnicii noøtri nu e aøa, øi atunci ce sæ ne
miræm cæ am pierdut a treia parte din flaræ. Øi nici nu este adeværat cæ aøa a fost
totdeauna la noi. Faflæ de cele ce se cereau diplomafliei acum 30 de ani øi de tehnica
diplomaticæ de atunci, Ministerul Afacerilor Stræine lucra mult mai bine pe timpul
pærinflilor noøtri decât acum. Întâi de toate, ea avea o cârmuire statornicæ în persoana
Regelui Carol. Diplomaflia noastræ îøi fæurise sub lunga lui domnie o tradiflie.
Diplomaflia era o adeværatæ carieræ øi în posturile înalte era lucru firesc sæ fie numifli
funcflionarii distinøi cærora le venea rândul, iar numai excepflional erau numifli bærbafli
de stat din afaræ de carieræ, adicæ, când nu se dispunea de un diplomat la înælflimea
cerinflelor pentru un post însemnat. Diplomaflii fiind øi bine plætifli, chiar fæceau slujba
în minister, cariera atrægea tineri de valoare. În minister se formase un sâmbure de
funcflionari specialiøti øi statornici. De altfel, cum nimeni nu era primit în serviciul
diplomatic dacæ nu avea avere, funcflionarii mai buni øi°ar fi dat demisia dacæ drepturile
lor ar fi fost cælcate în picioare. Numai cætre sfârøitul domniei Regelui Carol, au fost
læsafli sæ intre în carieræ prea mulfli tineri mediocri. Începuse sæ se simtæ vântul
democrafliei integrale øi era politicienilor de meserie, ale cæror rude trebuiau cæpætuite.
Dupæ moartea bætrânului Rege, începu era diplomafliei de casæ. Capul vremelnic al
diplomafliei noastre, fie ministrul titular, fie preøedintele Consiliului, lucra acasæ la
el, cu un mic grup de „bæiefli de încredere“. Mai toate hârtiile de stat mai însemnate
nici nu treceau pragul ministerului oficial øi nici pânæ azi nu se øtie de urma lor.
Posturile înalte se dædeau sau dupæ gradul de „devotament“ cætre øef, sau dupæ
însemnætatea proptelilor de care se bucura insul. Lefurile din stræinætate se statorniceau
nu dupæ criterii obiective, ci intuitu personae3. A lucra în minister era o pedeapsæ
datæ fiind uriaøa deosebire între lefurile din flaræ øi din stræinætate, deosebire cu atât
mai greu de îndurat cu cât îndatorirea de „a reprezenta“ în stræinætate impune un anumit
standard de viaflæ. Nu e greu sæ duci o viaflæ chiar din cele mai simple când n°ai cunoscut
alta mai bunæ. Dar când eøti învæflat sæ træieøti bine, e foarte greu sæ te obiønuieøti
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deodatæ cu o viaflæ de lipsuri. Lesne îøi poate închipui cineva ce înseamnæ de a trece
de azi pe mâine de la o leafæ de $500 pe lunæ, de pildæ, la suma de lei 15 000, øi
nimeni nu putea øti dinainte când era sæ cadæ næpasta asupra lui øi cât timp era sæ
flinæ. Românii nemoøtenind decât prea puflin din tæria de caracter a bætrânilor romani,
nu e de mirare dacæ faflæ de o asemenea perspectivæ lichelismul s°a læflit din ce în ce
mai mult. Cu cât cariera se fæcea mai „democraticæ“, cu atât se întindea mai mult
ræul, cæci oamenii cu oarecare mijloace personale mai puteau træi øi cu o leafæ
neînsemnatæ, dar pentru cei færæ avere, o astfel de viaflæ era un chin de care cæutau
sæ scape cu orice prefl.

*

Administraflia centralæ

Din vechii funcflionari statornici ai ministerului, puflinii care au ræmas sunt azi
bætrâni øi pe pragul ieøirii la pensie. Cei câfliva tineri cu greu îi vor putea înlocui.

O altæ lipsæ simflitæ este aceea a unui corp consular competent. În afaræ de doi,
trei autodidacfli, se poate spune cæ nu avem consuli de carieræ care sæ°øi cunoascæ
meseria. Întâi, din lipsa de cursuri de specializare, apoi fiindcæ în urma contopirii
teoretice a celor douæ cariere, s°a încuibat obiceiul de a numi în posturi consulare
elemente netrebnice pentru diplomaflie, færæ sæ se întrebe dacæ nu sunt netrebnice tout
court1. 

Personalul diplomatic propriu°zis e împoværat cu prea mulfli funcflionari foarte slabi,
mai ales în gradele mai înalte. Sunt în cea mai mare parte funcflionari intrafli în preajma
ræzboiului din 1914 øi care de mult ar fi trebuit îndepærtafli din slujbæ. Datoritæ în
parte unei îngæduinfle vinovate, în parte proptelilor, în parte „devotamentului“, dovedit
cutærui sau cutærui fruntaø politic, au putut sæ ræmânæ în carieræ. Trebuie sæ recunoaøtem
cæ elementele intrate în ultimii 10–15 ani sunt în mijlocie mult mai bine pregætite
din punctul de vedere al studiilor.

*

În privinfla organizærii, ministerul stæ øi mai prost. Slabele încercæri, fæcute din
timp în timp, pe apucate øi cu bucata, nu au putut da nici un rod. Aproape sub fiecare
ministru sau subsecretar de stat se schimbau numærul øi competenfla direcfliunilor.
Secfliile sau subdirecfliile specializate, de pildæ în Direcflia politicæ sau administrativæ,
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aveau de multe ori un singur funcflionar øi o datæ cu mutarea lui dispæreau øi
subîmpærflirea. Colaborarea între direcfliuni aproape nu existæ. De nenumærate ori o
direcflie, cea consularæ de pildæ, avea o plângere temeinicæ împotriva unei flæri øi putea
izbândi dacæ chestiunea ar fi fost legatæ de alta, economicæ, de pildæ, în care aceeaøi
flaræ avea o cerere îndreptæflitæ faflæ de noi, dar nefæcându°se legætura din lipsæ de
coordonare, ieøeam mereu pægubaøi.

Øefii direcfliilor mai însemnate, din lipsæ de personal destoinic, au fost adesea foarte
slabi, øi chiar dacæ se întâmpla sæ fie buni, nu li se dædea, potrivit obiceiului pæmântului,
nici o autoritate. Un director fost øi viitor reprezentant al flærii în stræinætate n°avea
mæcar dreptul sæ trimitæ o telegramæ. S°au væzut cazuri în care ræspunsuri urgente
nu se puteau trimite cu zilele, fiindcæ secretarul general n°avea timp sæ primeascæ
pe directorul competent spre a aproba trimiterea lor pe cale telegraficæ. În schimb,
capii direcfliilor mai „plictisitoare“, cum ar fi acea administrativæ sau consularæ, lucrau
aproape færæ control, cæci nici un ministru n°avea timp de pierdut cu asemenea
„fleacuri“.

Sæ adæugæm la aceasta faptul cæ însuøi secretarul general sau subsecretarul, când
a fost unul, nu era mai niciodatæ informat metodic asupra scopurilor politice mai înalte
urmærite de guvernul flærii, nici asupra negocierilor în curs sau întâmplærilor diplo-
matice. Se înflelege cæ directorii øtiau øi mai puflin. Nu e de mirare cæ tofli capii de
misiune stræini cereau întruna sæ fie primifli de ministrul însuøi sau cel puflin de
secretarul general, cæci øtiau cæ îøi pierdeau vremea stând de vorbæ cu un director
care nu putea face nimic, chiar când era vorba de chestiuni de rutinæ. În schimb,
ministrul øi secretarul general nu mai aveau timp sæ lucreze de atâtea audienfle, dar
încæ sæ însemne pe hârtie numaidecât cele vorbite. Aøa încât de negocierile cele mai
însemnate, rar dacæ a ræmas vreo urmæ la dosar. Pe de altæ parte, miniøtrii n°aveau
de cele mai multe ori nici o încredere în trimiøii flærii în stræinætate, afaræ numai dacæ
erau „oameni de casæ“ numifli de ei. Prea puflini miniøtri citeau mæcar rapoartele scrise
ale øefilor de misiune, când asta cerea prea mult timp. Fireøte, lucrul se øtia øi la rândul
lor prea puflini øefi de misiune îøi dædeau osteneala sæ mai facæ rapoarte serioase.
Asupra chestiunilor mai însemnate, fæceau deci rapoarte telegrafice, chiar dacæ nu
era vorba de chestiuni urgente. Socoteala o plætea, bineînfleles, statul.

Øi cele mai multe negocieri se fæceau prin mijlocirea miniøtrilor stræini øi færæ a
læsa urme la dosar.

În astfel de împrejuræri, se înflelege de la sine cæ trimiøii României în stræinætate
nu øtiau nimic despre politica noastræ, nici în general, nici în amænunt. Singurul care
i°ar fi putut informa, ar fi fost însuøi ministrul, dar este vædit cæ dacæ nici unul n°a
fost în stare sæ informeze regulat øi metodic, mæcar verbal, pe secretarul general sau
pe subsecretarul de stat, nu era sæ gæseascæ timp spre a informa în scris pe miniøtrii
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din stræinætate. Unii, la începutul ministeriatului lor, øi°au arætat dorinfla s°o facæ, dar
acolo a ræmas. Singura excepflie pe care o cunosc a fost Take Ionescu. Direcflia politicæ
a cæutat mereu sæ împlineascæ întrucâtva aceastæ lipsæ, scoflând un buletin politic
bilunar, dar aceasta era departe de a putea umple golul. Direcfliile tehnice din minister
nu au avut în capul lor decât întâmplætor øi pe scurt timp oameni pricepufli. Aceea
administrativæ øi aceea juridicæ n°au un singur jurist printre funcflionarii lor. De altfel,
acolo se numeau de obicei numai acei prea slabi pentru vreo altæ însærcinare.

*

Direcfliile arhivei, a cifrului øi a registraturii øi expedifliei pætimesc în schimb de
pe urma unui spirit de rutinæ din cele mai învechite. Metodele øi materialul lor sunt
acele de acum 50 de ani. În ziua de azi însæ, se cere ca dosarele sæ fie gæsite iute,
øtirile sæ fie primite øi trimise repede øi sigur.

Øi lipsa de stenodactilografe øi chiar de dactilografe este foarte simflitæ.
Multe goluri din dosare øi multe întârzieri se datoresc acestei stæri de lucruri.
Direcflia contabilitæflii lasæ øi ea mult de dorit. Nu vorbesc acum, deoarece nu cade

în îndatoririle sale, de statornicirea lefurilor din stræinætate, øi care ar trebui fæcutæ
dupæ un studiu temeinic al problemei, unii miniøtri fiind prea bine plætifli, iar alflii
prea puflin øi de spiritul øi metodele ei, în complicitate — trebuie s°o mærturisim —
cu unii secretari generali. În loc sæ înfleleagæ menirea ei ca un organ rânduit sæ asigure
plata la timp a drepturilor bæneøti ale funcflionarilor, mai ales din stræinætate, øi sæ
uøureze legafliilor îndeplinirea îndatoririlor lor cæutând sæ netezeascæ asprimile din
calea lor, mai ales în vremuri grele, parcæ rolul Contabilitæflii ar fi fost de a le pæcæli,
de câte ori putea, de a întârzia plæflile cât mai mult, de a nu plæti nimic dacæ funcflionarul
nu stæruia cu încæpæflânare øi nu putea dovedi singur dreptul lui, oricâte dovezi ale
dreptului sæu le°ar fi avut ea însæøi. Sæ se fi gândit vreodatæ ea singuræ cum ar fi putut
face în vremuri tulburi ca sæ învingæ greutæfli, sæ evite întârzieri, sæ simplifice formalitæfli
ræpitoare de timp øi færæ de nici un folos, sæ fi stabilit norme la fel pentru tofli, nu s°a
pomenit. Parcæ lozinca ei ar fi fost pentru unii ciumæ, pentru alflii mumæ, øi încæ dacæ
ar fi fost o mumæ cuminte øi prevæzætoare. Dar era mai uøor sæ ia de la funcflionarii
færæ propteli ca sæ aibæ de unde da celor cu trecere, decât sæ caute sæ facæ economii
chibzuite. Ce e drept, Contabilitatea ministerului oglindeøte numai mentalitatea de
la Finanfle.

În astfel de împrejuræri, ce fel de moral puteau avea funcflionarii? Læsând la o parte
chestiunea lefii, deøi apasæ, precum am arætat, mult mai greu asupra acelor din
Ministerul Afacerilor Stræine decât asupra funcflionarilor din alte ministere øi care
de altfel în gradele mai înalte încasau mai tofli de multe ori leafa gradului lor, sæ ne
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întrebæm numai cu ce tragere de inimæ putea munci un diplomat din minister, când
øtia cæ, oricât de mult sau de bine ar fi lucrat, aceasta nu era sæ atârne în cumpænæ
la înaintare sau numire în stræinætate, cæ el era silit sæ lucreze 7 ore pe zi pe 15 000
lei, pe când mulfli tovaræøi mai linguøitori sau cu mai multe propteli se plimbau în
stræinætate cu $500, cæ nu pærea a merita destulæ încredere spre a i se împærtæøi cea
mai vagæ informaflie sau da un pic de autoritate øi de ræspundere, cæ încercærile lui
de îmbunætæflire a serviciului nu erau niciodatæ luate în seamæ, cæci orice întocmire
nouæ ar fi tulburat liniøtea altora øi s°ar fi lovit de uriaøa „forflæ de inerflie“ a birocrafliei
noastre, cæ chiar dacæ ajungea la gradul de ministru, posturile mai însemnate erau
sæ fie date, sub un cuvânt sau altul, unor oameni din afaræ de carieræ, care însæ puteau
prididi numai datoritæ cunoøtinflelor sale, în douæ cuvinte, cæ toatæ truda lui nu folosea
nici flærii, din lipsæ de organizare, øi nici lui, datoritæ domniei favoritismului øi bunului
public [sic!].

Unde mai punem cæ chiar fiziceøte funcflionarii de treabæ, surghiunifli în minister
pentru motive adesea nedrepte, erau stânjenifli în munca lor de cætre tovaræøii lor
netrebnici, rechemafli pentru incapacitate de nelecuit sau purtare nedemnæ, care îi flineau
de vorbæ, îi încurcau cu nesfârøite convorbiri telefonice particulare ø.a.m.d. Øi pe
deasupra, se vedea adesea paradoxul cæ pentru un funcflionar era cu atât mai greu sæ
fie numit din nou în stræinætate, unde avea ce mânca, cu cât lucra mai bine, øefii lui
nedorind fireøte sæ°l piardæ. Prea rar s°a pomenit un funcflionar bun ræsplætit øi unul
leneø pedepsit. Nofliunea de disciplinæ parcæ ar fi fost necunoscutæ.

*

Misiunile din stræinætate

Øi funcflionarii din stræinætate, deøi scæpau de umilinfla „mizeriei aurite“ sau chiar
de grija pâinii zilnice, aveau de ce sæ se plângæ, mai ales o datæ ajunøi pe treptele de
sus. Nestatornicia în post împiedica pe tofli funcflionarii, afaræ de câfliva nebuni, sæ°øi
instaleze o locuinflæ cumsecade, mutærile sau rechemærile se fæceau, în ciuda tuturor
regulamentelor, cu o prevestire de cel mult câteva sæptæmâni, lefurile soseau foarte
neregulat, reduceri se orânduiau de [la] o lunæ la alta, dând peste cap orice buget,
cheltuielile de drum se plæteau tot intuitu personae øi fireøte øi în stræinætate cei puflini
trebuiau sæ facæ munca celor mulfli. Cei buni lucrau de obicei 7–8 ore pe zi, cei leneøi
fæceau numai „act de prezenflæ“ un ceas, douæ, cæci nu°i reflinea nimeni. Dar tofli primeau
aceeaøi leafæ øi înaintau la fel.

Singura ræsplatæ a celor destoinici era cinstea de a fi însærcinafli cu toate lucrærile
mai grele.
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Capii de misiune nu semnalau aproape niciodatæ ministerului scæderile subalter-
nilor, fie din bunætate, fie de teamæ sæ nu se afle øi sæ°øi atragæ ræzbunarea rudelor
øi sprijinitorilor funcflionarului. Nu pæreau se vede a°øi da seama cæ fæceau o mare
nedreptate (øi asta din bunætate de multe ori) tinerilor de treabæ, cæci nu se obiønuia
sæ se semnaleze cel puflin ministerului pe acei funcflionari care se distinseseræ prin
munca lor. O fi fost datorit în parte temerii sæ nu se supere cei proøti (qui dicit de
uno, negat de altero1) aflând cæ alflii fuseseræ læudafli, iar ei nu, dar øi fricii capului
misiunii sæ nu fie bænuit de cine øtie ce cârdæøie necinstitæ sau chiar de blestemæflii,
cæci nimænui la noi nu i°ar fi venit în minte cæ cineva ar putea sæ laude neîntrebat
pe un colaborator al lui, numai dintr°un simfl al dreptæflii øi al datoriei øi færæ nici un
folos pentru sine însuøi. S°au înfiinflat, e drept, acum doi ani foi calificative anuale,
dar dupæ câte am putut vedea, nu par a fi fost luate în seamæ. Pe semne, ministerul
nu avea destulæ încredere în nepærtinirea capilor de misiune.

Un ministru român cinstit trebuia dupæ scurt timp sæ se convingæ, ori cu câtæ
însufleflire ar fi pornit la lucru, cæ singura lui ambiflie putea sæ fie de a reprezenta
flara în stræinætate cât mai bine øi mai demn øi sæ°øi câøtige unele bunævoinfle prin
calea ocolitæ a prieteniilor personale. Dar nici asta nu era uøor.

Dacæ în capitala unde fusese trimis, legaflia era proprietatea statului, situaflia era
mai simplæ, cæci bunæ, rea, ministrul n°avea sæ°øi batæ capul cu cæutarea locuinflei.
Dacæ legaflia nu se afla într°o clædire a statului, el gæsea de cele mai multe ori o casæ
foarte nepotrivitæ sau, dacæ era potrivitæ, închiriatæ pe scurt timp; øi dacæ, pentru un
motiv sau altul, contractul nu putea fi prelungit, începea goana pe de o parte dupæ
casæ, pe de alta dupæ aprobarea chiriei de cætre minister. Øi fiecare diplomat øtie cât
e de greu sæ gæseøti în cele mai multe capitale o clædire potrivitæ pentru o legaflie,
adicæ cu locuinflæ cumsecade pentru capul de misiune cu familia lui, o cancelarie cu
intrare deosebitæ øi cu încæperi destule øi cu saloane de primire destul de mari pentru
recepflii oficiale — cu garderobæ încæpætoare, intrare øi ieøire potrivitæ pentru auto-
mobilele musafirilor la recepflii etc. Fireøte, se pot lua case sau apartamente deosebite
pentru locuinfla ministrului øi Cancelarie, însæ douæ case mijlocii sunt totdeauna mai
scumpe decât una mare. Dupæ alegerea casei, ræmânea problema mobilierului. Dacæ
casa era mobilatæ, preflul era mult mai mare. Dacæ nu era mobilatæ, începea lupta cu
ministerul ca sæ aprobe suma trebuincioasæ pentru mobile. În orice caz, ministrul
trebuia sæ aducæ sau sæ cumpere din banii lui o mulflime de lucruri. Chiar în clædirile
aparflinând statului, lipsesc de obicei o græmadæ de lucruri sau multe din ele trebuiesc
înlocuite, fiind stricate sau de un gust groaznic. Cæci, lucru ciudat, chiar dacæ se dæduse
titularului, la cumpærarea clædirii, o sumæ destul de frumoasæ pentru mobilarea ei,
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mobilierul este rareori la înælflimea cerinflelor. Explicaflia trebuie cæutatæ fie în lipsa
de gust sau de pricepere a øefului de misiune care a cheltuit banii (cæci øi pentru
mobilarea cum se cade a unei legaflii se cere o experienflæ øi un raffinement du goût1

pe care nu le are toatæ lumea), fie în faptul cæ a cumpæra mobile cât mai bine øi ieftin
cere mult timp øi bætaie de cap. Este mult mai uøor sæ te duci la „Jansen“ la Paris,
de pildæ, øi sæ cumperi acolo în câteva ceasuri cu toptanul sufrageria nr.3, salonul
nr.6, fumoarul nr.2 ø.a.m.d. (Nu vorbesc de unele cazuri speciale în care lipsurile au
altæ explicaflie).

Mai trebuie avut în vedere cæ nu existæ nici o normæ pentru zestrea legafliilor. Unele
au un mobilier aproape întreg, argintærie, veselæ, sticlærie etc.; altele prea puflin sau
nimic. În unele, ministru nu e silit sæ cumpere aproape nimic, într°altele trebuie sæ
cumpere aproape tot, dar leafa nu fline nici o seamæ de aceste deosebiri foarte simflitoare.

Urmarea acestei stæri de lucruri este adânca nedreptæflire a unor miniøtri øi, mai
ræu, neputinfla pentru un cap de misiune nou numit de a°øi îndeplini menirea cel puflin
6 luni, dacæ nu mai mult, pânæ nu s°a instalat cum se cade. Întâi, un timp scump este
ræpit sau de alegerea casei, sau de cumpærarea mobilelor, sau de amândouæ, apoi
neputând primi, îi este foarte greu sæ înnoade legæturile de nelipsit pentru îndeplinirea
menirii unui diplomat român. Dacæ misiunile ar fline un timp mai lung, 4–5 ani de
pildæ, ræul nu ar fi aøa mare; dar, în medie, durata misiunilor noastre diplomatice nu
cred sæ treacæ de doi ani. În alte cuvinte, datoritæ, pe de o parte, lipsei de standardizare
a legafliilor noastre, pe de alta, timpului prea scurt al misiunilor, miniøtrii noøtri nu
pot face aproape nici o treabæ folositoare. Nu mai vorbesc de marile sume risipite
cu cheltuielile de transport, cu atât mai mari cu cât ministru a fost mai darnic cu banii
lui pentru împlinirea golurilor în legaflia sa.

Pe de altæ parte, precum am arætat mai sus, dacæ un ministru român n°ar fi dat
nici o însemnætate laturii reprezentative a misiunii sale, atunci în nici o privinflæ n°ar
mai fi putut fi de un folos oarecare. În afaræ de unele capitale vecine mai mici, ministrul
României n°are vreo situaflie socialæ prin însæøi misiunea lui, în orice caz, nu acolo
unde sunt øi ambasade, care acoperæ legafliunile cu umbrele lor. Dacæ nu îøi fæureøte
una prin personalitatea lui øi a sofliei sale, sprijinitæ pe o largæ, dar bine chibzuitæ
ospitalitate, se pierde în masa øtearsæ a diplomaflilor sud°americani et ejusdem farinae2.
Faflæ de diplomaflii unguri bunæoaræ, mai totdeauna bogafli øi cu titluri sunætoare, care
atrag ca un magnet pe tofli snobii øi sunt destui peste tot, el nici n°ar fi bægat în seamæ.
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De altfel, se poate constata cæ sunt tocmai misiunile diplomatice ale statelor
totalitare care cheltuiesc mai mult pentru reprezentare, dându°øi bine seama de valoarea
practicæ a unei politici de „prestigiu“.

Apoi, România a fost totdeauna, spre deosebire de Elveflia, regatele scandinave
sau Olanda, de pildæ, o flaræ cu o politicæ externæ activæ, adicæ care, în teorie cel puflin,
trebuia sæ cearæ altceva de la trimiøii sæi decât o activitate curat comercialæ sau
consularæ. Pe de altæ parte, i°a plæcut cu drept cuvânt sæ se priveascæ ca stând pe o
treaptæ mai înaltæ decât flærile balcanice propriu°zise, øi, de fapt, pânæ mai deunæzi,
cel puflin, putea sæ se laude cæ venea în capul flærilor mijlocii din ræsæritul Europei.
Cred cæ nici astæzi nu am pæræsit orice nædejde de a ne aøeza din nou în acest loc de
frunte.

O datæ ce obiceiurile internaflionale cereau ca România sæ aibæ trimiøi diplomatici
în stræinætate, tot ce putea face un ministru român, în ciuda tuturor greutæflilor arætate
mai sus, era sæ reprezinte flara cât mai bine (keep the flag flying1, cum spun englezii)
în aøteptarea unor zile mai bune, când era sæ fie pus în mæsuræ sæ desfæøoare øi o
muncæ diplomaticæ rodnicæ. Øi nici asta nu era o sinecuræ. Pe lângæ timpul cerut pentru
instalarea lui propriu°zisæ, cât timp nu°i ræpeau degeaba organele administrative ale
ministerului? Lumea îøi închipuie desigur cæ luptele mari ale diplomaflilor români
se dædeau împotriva manoperilor øi øiretlicurilor potrivnicilor lor bulgari, unguri sau
ruøi, pe de o parte; pe de alta, împotriva duømanilor României din flara în care erau
trimiøi. Ce greøealæ! Adeværatul duøman, pe care trebuia sæ°l biruiascæ zilnic ca sæ
poatæ træi, era administraflia din minister. Când un cap de misiune cæpæta o masæ de
birou, o maøinæ de scris, un dulap de oflel pentru arhivæ, ca sæ nu mai vorbesc de un
rând de perdele, de un serviciu de masæ sau chiar de o dactilografæ, dupæ ce se
cheltuiseræ zeci de coli de hârtie, zile întregi de lucru, o græmadæ de bani pe telegrame
etc. etc., era mai mândru decât dacæ ar fi descoperit cæ se negociazæ în tainæ un tratat
împotriva flærii sale. (Vorbesc, bineînfleles, de diplomaflii de carieræ, nu de oameni cu
trecere, numifli din afaræ, care obflineau de obicei tot ce cereau pe preflul cel mult al
câtorva ameninflæri).

Dacæ ministrul ajungea prin propriile sale mijloace sau învingând dârza împotri-
vire a administrafliei flærii sale sæ fie în stare sæ primeascæ lumea, atunci putea începe
sæ°øi câøtige prieteni în societatea localæ øi printre persoanele oficiale øi sæ caute pe
aceastæ cale sæ capete informafliuni care ar putea interesa guvernul sæu. Oricât de
caraghioasæ o fi slæbiciunea acelor diplomafli care aleargæ sæ°øi umple saloanele cu
prinfli øi duci, ei au toatæ dreptatea, cæci cât timp va dæinui pe pæmânt snobismul (øi
nu e pe cale de a dispare), prezenfla purtætorilor de titluri sunætoare øi de doamne
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elegante va fi cel mai bun mijloc de a atrage øi lumea oficialæ. Excelenflele lor dl øi
dna ministru de Finanfle X… sau dl ambasador J… vor sta mult pe gânduri pânæ
primesc sæ se ducæ la un prânz plictisitor în locuinfla særæcæcioasæ a unui ministru
unde øtiu cæ vor întâlni pe consilierul unei mici republici din America Centralæ, pe
un profesor necunoscut, pe un maior în retragere øi câfliva negustori, cu sofliile lor,
deøi pot fi oameni foarte de treabæ, însæ vor primi cu mare plæcere sæ ia masa la un
øef de misiune cunoscut pentru lumea aleasæ pe care o vezi în frumoasele lui saloane
øi unde pot cunoaøte pe eleganta contesæ de A…, sæ întâlneascæ pe aristocratica ducesæ
de J…, care iese atât de rar în lume, pe vestitul poet Z…, azi la modæ, sau pe frumoasa
øi bogata domniøoaræ B…

Ambasadele pot atrage lumea prin însuøi prestigiul lor øi încæ nu trebuie s°o
dezamægeascæ printr°o simplicitate prea democraticæ; în nici un caz însæ nu pot râvni
la aøa ceva legafliile, mai ales acelea ale flærilor mai mici. Oricât de paradoxal s°ar
pærea, se poate spune cæ un ministru trebuie sæ cheltuiascæ mai mulfli bani øi sæ°øi
dea mai multæ ostenealæ decât un ambasador dacæ vrea sæ înnoade legæturi personale
de folos flærii sale.

Prieteniile pe care un ministru putea sæ le lege astfel îi dædeau, cu câteva rare
excepfliuni, singurele izvoare de informafliuni pe care le câøtiga. Cæci fonduri secrete
pentru plætirea unor informatori de meserie, ca sæ nu le spunem spioni, n°avea øi dacæ
s°ar fi gândit sæ se informeze fæcând dese vizite colegilor sæi sau înalflilor funcflionari
localnici, i°ar fi trecut pofta destul de repede, auzind cum vorbesc de „colegii færæ
obraz care cautæ sæ°i pompeze“ øi de care fug ca de ciumæ. Øi în aceastæ privinflæ, ræmâne
adeværatæ zicætoarea: Do ut des1. Cine n°are informafliuni de dat, nu capætæ altele în
schimb, afaræ numai dacæ le plæteøte scump de tot cu mâncæruri øi vinuri alese.

Am arætat mai sus cæ ministrul României, neprimind mai niciodatæ informafliuni
de la ministerul sæu, la rândul lui nu putea da vreuna. Ba, s°ar putea spune cæ un
diplomat român aræta o isteflime cu atât mai mare cu cât împiedica cu mai multæ dibæcie
sæ vinæ vorba despre politica flærii lui, mai ales în vremuri critice. Numai aøa putea
pæstra o brumæ de prestigiu profesional. Totuøi, mulfli aøteptau încæ de la un ministru
român sæ apere „punctul de vedere al României“. Dacæ îl øtia, îl aflase din ziare sau
de la un coleg stræin informat de cætre ministerul sæu. Dar o øtire, ca øi o floare, n°are
valoare decât dacæ e proaspætæ. Odatæ veøtejitæ, nu mai dæ nimeni un ban pe ea. 

Øtirile pe care diplomatul român le cæpætase, atât de anevoie øi cu preflul unei
„activitæfli mondene“ istovitoare, le trimetea fireøte ministerului sæu, începând aøa
monotonul sæu monolog, cæci nu afla niciodatæ dacæ ele interesau ministerul øi dacæ
fæcea sæ cheltuiascæ atâflia bani pe telegrame. În schimb, primea de la Bucureøti, din
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timp în timp, din senin, o lungæ telegramæ, mai totdeauna textul unei declarafliuni
oficiale pe care o citise în ajun în ziarele locale. Chiar când cerea câteodatæ læmuriri
asupra unui punct deosebit, spre a dezminfli de pildæ o øtire sau ræspunde la un articol
de ziar ræuvoitor, tæcerea de gheaflæ a ministerului îl învæfla repede cæ indiscreflia lui
era „o gafæ“ care nu trebuia sæ se mai întâmple.

E adeværat cæ telegramele sunt scumpe. Însæ dacæ pe lângæ economii la cheltuielile
de reprezentare ne mai precupeflim øi la cheltuielile telegrafice, atunci ne întrebæm
cu drept cuvânt de ce risipim degeaba chiar atât, cât cheltuim azi pe serviciul
diplomatic? Dacæ e vorba numai de curtenie internaflionalæ, ar ajunge sæ avem øi în
capitalele mari un ministru cu un cancelar tâlmaciu, care laolaltæ, cu chirie cu tot,
n°ar trebui sæ ne flinæ mai mult de $1 500 pe lunæ. Dar dacæ e vorba sæ facæ treabæ,
atunci trebuie sæ li se dea mijloacele trebuincioase øi, de prea mare zgârcenie, ajungem
sæ risipim banii. Mai bine misiuni diplomatice mai pufline, dar bine înzestrate, decât
multe, dar neputincioase. Câmpul de luptæ diplomatic se poate asemæna cu acel al
aviafliei: a întrefline avioane de vânætoare, care nu fac decât 300 km pe oræ, este o risipæ
curatæ dacæ avioanele duømane fac 500 km. Mai bine 100 avioane care fac 500 km,
decât 500 care nu fac decât 300 km. Acestea n°au o valoare mai micæ, ci nici una.

Se înflelege cæ nici în celelalte ramuri ale activitæflii sale, un ministru al României
nu putea face mare lucru. Cum nimeni nu se îngrijea de desævârøirea educafliei
profesionale a tinerilor diplomafli, cei mai mulfli, chiar dacæ sunt oameni de valoare,
nu se pricep decât la o singuræ specialitate. Sau au petrecut tot timpul lor la Cifru
sau la Biroul decorafliilor sau la Direcflia economicæ sau aiurea, øi atunci nu øtiu nimic
altceva. Cum rasa atât de preflioasæ a vechilor cancelari øi interprefli statornici s°a stins
astæzi (de minimis non praetor1) øi îndatoririle consulare ale legafliilor se îndeplineau
foarte prost.

fiinerea contabilitæflii încurcate a legafliilor pricinuia nesfârøite dureri de cap.
Împlinirea cerinflelor Direcfliei contabilitæflii ar fi grea pentru un specialist, dar încæ
pentru un diurnist færæ nici o pregætire. Va ajunge sæ spun cæ trebuie trimisæ ministerului
în fiecare lunæ pânæ øi o listæ în trei exemplare a tuturor adreselor la care s°a trimis
o scrisoare, spre a „justifica“ fiecare marcæ poøtalæ. Conturile lunare trebuind sæ fie
trimise de obicei prin poøta aerianæ spre a ajunge la timp, cheltuielile de trimitere
întrec pe acelea care se „justificæ“. Pun justificæ între ghilimete, cæci e la mintea omului
cæ nimeni nu poate controla exactitatea listei. Ab uno disce omnes2. Mæ opresc aci,
cæci acest subiect de aøa mare însemnætate ar cere un studiu deosebit. L’argent c’est
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le nerf de la guerre1 øi la guerre c’est la continuation de la politique par d’autres
moyens2, dar nici în diplomaflie nu se poate face nimic færæ parale sau pe datorii, cum
pærea sæ creadæ ministerul. Øi problema salariilor ar fi cerut o reviziune temeinicæ,
unele fiind prea mari, altele prea mici, dupæ cum fusese trecerea miniøtrilor titulari,
foøti øi de faflæ.

*

Tot aøa lasæ mult de dorit felul cum se lucra pe tærâmul presei øi al propagandei.
Sistemul ataøaflilor de presæ a fost introdus dupæ ultimul ræzboi spre a se astupa gura
ziariøtilor care hærfluiau întruna guvernele pe aceastæ temæ. Nu øi°a atins scopul cæci,
neputându°se numi pe tofli ziariøtii ataøafli de presæ, se iveau mereu alfli noi, care loveau
în guvern — øi în foøtii lor confrafli. Ataøaflii de presæ, nefiind sub ordinele ministrului,
cei mai mulfli îøi fæceau de cap øi nici o colaborare nu era cu putinflæ, bineînfleles,
dacæ lucrau, ceea ce nu se întâmpla întotdeauna, mai ales când nu erau nici mæcar
ziariøti, ci poefli sau filosofi, cæci nu pare sæ se fi fæcut vreodatæ o deosebire între
lefuri øi burse sau pensii pentru intelectuali særaci.

*

Spre a desævârøi aceastæ icoanæ a diplomafliei române, voi pomeni øi lipsa desævâr-
øitæ de material documentar. Cele mai multe legafliuni n°au o culegere întreagæ øi la
zi a legilor româneøti mæcar. De material istoric, etnografic, geografic, filologic,
ortografic etc., nici nu mai vorbesc. Mai lipseøte o culegere metodicæ øi cuprinzætoare
de circulæri øi instrucfliuni ministeriale privitoare la vizele, problemele de naflionalitate,
apoi a celor în legæturæ cu îndatoririle militare ale supuøilor români øi care sunt de
competenfla legafliilor acolo unde n°avem ataøafli militari ø.a.m.d. N°avem mæcar un
regulament consular clar øi cuprinzætor sau o „cælæuzæ consularæ“, cum ar trebui. Astæzi
nu sunt doi consuli care aplicæ la fel o lege sau un regulament, în lipsa de texte øi
de interpretæri clare øi putând fi aplicate la fafla locului.

Dar nici regulamentul consular, aøa cum este, n°a fost tradus în vreo altæ limbæ
decât cea francezæ, aøa încât cei mai mulfli consuli onorari care nu øtiu franfluzeøte,
niciodatæ nu øtiu ce au de fæcut.
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În sfârøit, unele legaflii aveau personal de prisos, altele n°aveau destul. Unii
funcflionari lucrau, alflii nu. Mulfli capi de misiune din afaræ de carieræ, necunoscând
meseria, nici nu dædeau pe la Cancelarie øi nici nu øtiau ce se petrecea acolo. Alflii
care øtiau, precum am mai spus, nu spuneau nimic, fie din slæbiciune, fie de teamæ.
În asemenea împrejuræri, acei diplomafli români, care nu au mai pæstrat o oarecare
râvnæ de muncæ, meritæ toatæ admiraflia acelor care cunosc realitatea lucrului.

Nedorind sæ lungesc peste mæsuræ acest studiu, n°am citat cazuri concrete sau
statistici întru dovedirea celor arætate. Dar se înflelege cæ se poate face oricând.

*

Organizarea ministerului

Nici o îmbunætæflire de amænunt nu va putea fi de vreun folos statornic, dacæ nu
se începe prin a se asigura ministerului douæ lucruri: o organizare raflionalæ trainicæ
øi un corp de funcflionari aleøi. Mæsurile ce s°ar lua în acest scop ar trebui neapærat
consfinflite prin lege, spre a împiedica „experimente“ øi schimbæri prea dese øi de
multe ori nechibzuite, fæcute de unii miniøtri amatori, øi færæ nici o legæturæ cu nevoile
serviciului. (Ar mai ræmâne sæ se gæseascæ mijlocul de a asigura pæzirea legii. Dar
aceastæ problemæ de stat nu se pune numai pentru Ministerul Afacerilor Stræine øi
depæøeøte deci marginile acestui studiu.)

Dezlegarea ar putea fi sæ se dea dreptul directorilor øi secretarilor generali (aceøtia
cu douæ voturi) întrunifli în sfat sæ°øi dea pærerea în scris pentru orice schimbare în
organizarea ministerului øi înaintærile de funcflionari. Ministerul n°ar fi legat de ea,
însæ cu greu ar putea trece peste pærerea motivatæ în scris a majoritæflii sfatului. Dacæ
directorii ar fi oameni de caracter øi pricepufli øi ministrul om de înfleles, sistemul ar
trebui sæ dea roade bune.

În aceeaøi ordine de idei, ar trebui mæritæ autoritatea înalflilor funcflionari statornici
ai ministerului. Cum la noi existæ o tradiflie — îndreptæflitæ sau nu, aceasta este o altæ
chestiune — cæ Ministerul de Externe nu trebuie sæ încapæ pe mâna unui „tehnician“
(puflinele excepfliuni confirmæ regula), n°ar strica sæ se rânduiascæ prin lege ca cel
puflin al doilea funcflionar dupæ ministru trebuie sæ fie un diplomat de carieræ, ceea
ce n°a fost cazul de multe ori în trecut. Dacæ ministerul ar lucra cum ar trebui, ar fi
øi mai mult de lucru decât pânæ acum øi unitatea conducerii n°ar mai putea fi în nici
un chip asiguratæ de el ajutat de un singur secretar general. Neputând controla decât
o micæ parte din lucrærile directorilor, cealaltæ îi scapæ cu totul. Ar trebui deci doi
secretari generali, unul politic øi unul administrativ. Câmpurile lor de activitate
neîncælcându°se, neînflelegeri n°ar trebui sæ se iveascæ. Oricum, ministrul ar putea
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arbitra la nevoie. Cea mai bunæ dezlegare a problemei ar fi înfiinflarea obligatorie,
prin lege, a unui loc de subsecretar de stat de carieræ, ca în Anglia øi Germania, care
ar fi ajutat de doi secretari generali. Ca în Germania, ministrul ar începe ziua de lucru
printr°o conferinflæ comunæ cu colaboratorii sæi de frunte, spre a se asigura cæ „echipa“
lucreazæ unitar.

Prin lege, s°ar mai statornici numærul direcfliilor øi subdirecfliilor, îndatoririle øi
drepturile fiecærui cap de serviciu, precum øi mijloacele de a asigura colaborarea între
direcflii, astfel cæ problemele sæ fie studiate din toate punctele de vedere. Øi colaborarea
între Ministerul de Externe øi celelalte ministere ar trebui asiguratæ mult mai temeinic
ca pânæ acum, Ministerul de Externe fiind singurul a cærui autoritate este curat
abstractæ, are de luptat, faflæ de alte departamente, cu greutæfli deosebite.

Oricât de bunæ ar fi rânduirea ministerului, este vædit cæ lucrurile vor merge prost
dacæ elementul omenesc e slab sau nu°øi face datoria. Totuøi, øi o rânduire bunæ ajutæ
ea singuræ la îmbunætæflirea serviciului, dacæ personalul nu e din cale afaræ de slab,
cu singura condiflie ca pæzirea ei sæ fie impusæ cu asprime.

S°a vorbit mult împotriva „rutinei“ administrafliilor, însæ numai atunci când ea
lipseøte se vede cæ are øi pærflile sale bune. La noi, „spiritul de rutinæ“ al funcflionarilor
se aratæ aproape numai în îndærætnicia pasivæ cu care se împotrivesc oricærei încercæri
de organizare chiar în forma ei cea mai simplæ, adicæ rutinæ. Øi cum funcflionarii noøtri
nu sunt de obicei destul de geniali spre a gæsi pentru fiecare problemæ în parte
dezlegarea potrivitæ, urmarea este cea pe care o cunoaøtem.

Deci, nici vorbæ, organizarea trebuie impusæ cu toatæ hotærârea.

*

Cu mâhnire trebuie sæ recunoaøtem cæ, mai ales pe trepte mai înalte, ministerul
are puflini funcflionari la înælflimea cerinflelor. În gradele mijlocii øi de jos, situaflia e
mult mai bunæ, în afaræ de cele administrative øi consulare. Dacæ ar trebui sæ se umple
toate posturile trebuincioase în vremuri normale, ar fi desigur nevoie de a recurge
încæ câfliva ani øi la persoane din afaræ de carieræ. În acelaøi timp, ar trebui, ca mæsuræ
excepflionalæ îngæduitæ, înaintarea mai repede a elementelor de valoare, scurtând stagiile
legale în diferitele grade. În timpul din urmæ, mai ales, au fost numifli tocmai în posturi
de mare însemnætate un numær de tineri din afaræ de carieræ, printre care unii sunt
abia de 35 de ani. Nu se înflelege de ce un om ar fi eo ipso1 mai puflin în mæsuræ de
a conduce o legaflie fiindcæ are 10–12 ani de experienflæ practicæ a meseriei sau,
de°a°ndoaselea, cæ ar fi mai chemat s°o conducæ fiindcæ n°are nici o experienflæ.
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Multæ lume îøi închipuia, se pare, cæ orice om de deøteptæciune mijlocie poate fi
un bun ministru, mai ales se vede în posturile mai de seamæ, cæci acestea au fost cele
încredinflate de preferinflæ „outsiderilor“. Se vede cæ experienfla diplomaticæ era neapærat
trebuincioasæ la Bratislava, la Santiago de Chile sau la Teheran, nu însæ la Paris, Londra
sau Roma. (Au fost chiar vremuri în care nici pentru Tirana, Copenhaga sau Haga,
ministrul nu gæsea, se vede, un diplomat de carieræ la înælflime.) Mulfli pornesc de la
ideea cæ diplomaflia fiind mai mult o artæ decât o meserie tehnicæ, nu cere sæ fie învæflatæ.
Greøeala poate fi întrucâtva iertatæ, cæci este fireøte mult mai uøor sæ°fli faci un renume,
de pildæ, de pictor genial decât de bun inginer. Cineva care s°ar da drept inginer,
færæ sæ°øi cunoascæ meseria, ar fi repede descoperit, însæ sunt mulfli care se dau drept
mari pictori, care ajung sæ arunce multæ vreme praf în ochii lumii. Cæci întocmai ca
øi pictura, diplomaflia este o artæ, dar talentul nu ajunge, se cere øi tehnicæ øi o practicæ
îndelungatæ. E drept cæ, cu ajutorul unor secretari øi consilieri de meserie, au fost
miniøtri amatori care au lucrat mulflumitor, cum sunt øi scriitori bogafli care øi°au fæcut
un nume cu ajutorul colaboratorilor de trebuinflæ. Dar dacæ diplomaflia nu este o carieræ
care cere pe lângæ talent øi experienflæ tehnicæ, atunci ar fi mai bine sæ fie desfiinflatæ.

Apoi, s°a nesocotit cu totul în trecut latura moralæ a chestiunii. Funcflionarii de
carieræ au un drept de preferinflæ la posturile libere øi uøurinfla cu care se numeau în
trecut în posturile din stræinætate oameni din afaræ de carieræ, nu fiindcæ nu s°ar fi
gæsit un funcflionar potrivit, ci spre a cæpætui un „partizan“ sau un „protejat“, fæcea
parte din øirul de samavolnicii care au contribuit atâta la demoralizarea administrafliei
române. Dacæ însæ nu se recunoaøte acel drept, atunci sæ adoptæm sistemul american
în care cariera se opreøte la gradul de consilier. Cel puflin ar fi lucru cinstit. Øi cel
dintâi care trebuie sæ dea pildæ cinstei este statul, prin miniøtrii sæi. Cum a spus aøa
de bine generalul Antonescu în circulara sa din 10 septembrie [1940], „Dreptatea
este un drept pentru tofli cetæflenii. Ea se face dupæ lege, dar øi dupæ principii morale“.

Dacæ se cere deci ca România sæ aibæ odatæ un serviciu diplomatic øi un Minister
al Afacerilor Stræine la înælflimea nevoilor øi a altor state mai însemnate, regula ar
trebui sæ fie „posturile diplomatice pentru diplomafli“ øi, numai când cariera n°ar putea
da destule elemente pregætite sau în împrejuræri cu totul excepflionale, atunci s°ar putea
numi øi miniøtri din afaræ de carieræ dintre bærbaflii de frunte ai flærii.

Cred cæ nimeni nu va aproba vechiul sistem de a privi posturile diplomatice din
marile capitale ca fiches de consolation1 pentru oameni politici de care cârmuirea
dorea sæ scape acasæ øi care, fireøte, reprezentau în prim rând un partid sau o grupæ
øi numai în al doilea rând flara. Øi poate folosul cel mai mare al diplomatului de carieræ
demn de acest titlu este cæ, ræmânând departe de luptele politice øi de guvernele
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trecætoare, el poate cu conøtiinfla împæcatæ reprezenta flara întreagæ, cea de azi, de
ieri, de totdeauna. În flaræ, generaflia de azi poate øi trebuie chiar de multe ori sæ
batjocoreascæ unele fapte ale generafliilor trecute. Dar în stræinætate, flara e una øi de
nedespærflit. Cuvintele lui Napoleon De Clovis à Louis XVI, je me sens solidaire de
tous mes devanciers1, ar trebui sæ fie, mutatis mutandis2, lozinca tuturor diplomaflilor.
Aceasta însæ va fi totdeauna foarte greu pentru un om de partid. Diplomaflia, ca øi
armata, trebuie sæ ræmânæ în afaræ de luptele politice dinæuntru. Aøezæmintele politice
interne ale unei flæri, dupæ cum au afirmat°o din nou în vremurile noastre atât Hitler,
cât øi Mussolini, nu sunt marfæ de export, deci n°au nevoie de reclamæ în stræinætate.

Diplomaflii din afaræ de carieræ mai au øi un alt cusur, care ar trebui sæ împiedice
întrebuinflarea lor altfel decât în împrejuræri cu totul excepflionale, cum fac toate flærile
bine organizate, ca Germania, Italia, Anglia, Japonia, Belgia, Olanda etc. Ei au tendinfla
fireascæ de a se privi ca stând deasupra legilor øi regulamentelor ministerului, care
are atunci de ales între tolerarea acestei pretenflii sau desfiinflarea desævârøitæ a legilor
øi regulamentelor øi faflæ de capii de misiune de carieræ. Bineînfleles, se alege totdeauna
prima dezlegare, cu urmæri uøor de ghicit pentru moralul øi disciplina øi aøa atât de
øubrede ale celorlalfli funcflionari.

Dacæ cele de mai sus sunt adeværate, atunci trebuie luate mæsuri ca sæ se umple
cât mai curând lipsurile arætate, dându°se flærii un serviciu diplomatic la înælflimea
marilor ei nevoi de azi. Elementele netrebnice trebuie îndepærtate, iar locurile lor
împlinite cu diplomafli mai tineri øi, la nevoie, dar numai vremelnic bineînfleles, øi
cu oameni din afaræ de carieræ. Problema ar fi mult uøuratæ dacæ am adopta øi noi
principiul multor miniøtri stræini de a întrebuinfla în centralæ cât mai mulfli funcflionari
specialiøti øi statornici, adicæ care îøi fac acolo toatæ cariera. Deøi este lucru vædit cæ
un om poate fi un minunat funcflionar de minister, dar sæ fie lipsit de calitæflile care
se cer neapærat unui bun diplomat, se ivea pânæ mai deunæzi o greutate aproape de
neînvins când se cæuta a pune în practicæ urmarea logicæ: în adevær, sub domnia
democrafliei nu era voie sæ faci deosebirea trebuincioasæ cæci toatæ lumea trebuind
sæ fie privitæ ca egalæ, singurul criteriu îngæduit era acel al studiilor. Tofli acei în stare
sæ treacæ examenul se aflau pe aceeaøi treaptæ øi deci nimænui nu i se putea aduce
jignirea de a i se spune cæ nu avea însuøirile cerute pentru cariera diplomaticæ, dar
cæ era bun pentru slujba în centralæ sau cariera consularæ. (Ca de atâtea ori, am fost
øi aci mai catolici decât Papa, cæci chiar în Franfla democraticæ, candidaflii care trecuseræ
examenul Ministerului Afacerilor Stræine erau împærflifli în douæ grupe: aceea a celor
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primifli în cariera diplomaticæ øi aceea a celor cærora li se oferea un loc în cariera
consularæ sau în minister.) Astæzi, mitul egalitæflii fiind pæræsit, putem din nou urma
legile naturii, care a fæcut oamenii cu însuøiri foarte deosebite. Cea mai bunæ dezlegare
a problemei ar fi poate sæ se facæ alegerea dupæ trei ani, sæ zicem, de la intrarea ca
ataøat în slujba ministerului, din care ar petrece primul an în centralæ, al doilea în
stræinætate øi al treilea iar în minister. În timpul acesta, ar fi supus unei observafliuni
migæloase în ceea ce priveøte însuøirile sale profesionale øi sociale.

Cu prilejul celui de°al doilea examen, acel de secretar, s°ar declara primifli în locurile
libere din serviciul diplomatic numærul corespunzætor de candidafli, iar ceilalfli, care
ar fi trecut examenul, ar putea intra în serviciul central øi consular al ministerului.
O parte din cariera lor ar putea s°o facæ în consulatele din stræinætate. În aceastæ ramuræ
a serviciului, ar putea fi mutafli øi mai târziu acei secretari de legaflie care în decursul
carierei lor s°ar dovedi neapfli pentru diplomaflie.

Fireøte, funcflionarii din aceastæ grupæ ar trebui sæ urmeze un an, doi, cursuri de
specializare în minister, învæflând mai temeinic dreptul internaflional privat, unele
nofliuni asupra celor mai de seamæ coduri civile stræine, chestiunile notariale øi de
stare civilæ, codul maritim øi comercial, geografia comercialæ øi comerflul stræin al
României øi o limbæ stræinæ afaræ de limba francezæ (italiana, germana, rusa, engleza
sau spaniola). Se uitæ prea des cæ cunoøtinflele ce se cer unui consul demn de acest
titlu sunt numeroase øi destul de specializate. Sistemul adoptat øi în unele flæri stræine
de a contopi carierile consularæ øi diplomaticæ ni s°a pærut foarte greøit, cæci dacæ ne
gândim cæ un diplomat trebuie sæ fie un specialist în istorie øi în drept internaflional
public, iar un consul în drept comercial notarial øi drept internaflional privat, vom
vedea numaidecât cæ este cu neputinflæ pentru un singur om de a stæpâni temeinic
atâtea øtiinfle. Nesocotirea acestui adevær produce numai funcflionari færæ nici o
cunoøtinflæ temeinicæ. Øi ar fi pæcat sæ se facæ greøeala numai de dragul mitului egalitar,
astæzi din fericire cam „demodat“.

Ræmâne problema funcflionarilor aflafli azi în slujbæ, dar care nu sunt la înælflimea
cerinflelor øi de care ministerul ar trebui sæ scape, întâi spre a crufla elementele bune
de aceastæ toværæøie „demoralizantæ“ øi al doilea spre a face loc pentru înaintarea
elementelor mai tinere øi destoinice, cât øi pentru primirea unui numær mai mare de
ataøafli noi, de care este mare lipsæ.

A da afaræ funcflionari vechi este, nu e vorbæ, un lucru dureros, mai ales când n°au
alt venit decât leafa lor. Însæ bunætatea faflæ de netrebnici este o cruzime faflæ de cei
buni øi oricum omul de stat n°are dreptul sæ jertfeascæ interesele statului spre a°øi
crufla simflæmintele personale.
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La noi, datoritæ în bunæ parte „inimii bune“ ræu înflelese a românului, s°a încuibat
paradoxul cæ nedreptæflirea funcflionarilor de valoare nu mai revoltæ pe nimeni, iar
îndepærtarea acelor netrebnici stârneøte valuri de înduioøare. Urmærile s°au væzut.

Problema pentru Ministerul Afacerilor Stræine nu este atât de grea. Funcflionarii
netrebnici, care au anii de pensie, pot fi puøi numaidecât în retragere. Sunt alflii,
îndeosebi printre cei mai tineri, care n°au lucrat mulflumitor pânæ acum, dar care, sub
o cârmuire mai aspræ øi mai dreaptæ, s°ar face funcflionari de treabæ. Din experienflæ
pot spune cæ din mulfli dintre ei se poate scoate ceva, dacæ sunt bine conduøi øi øtiu
cæ dacæ lucreazæ bine vor fi ræsplætifli, dacæ nu, vor fi pedepsifli.

Ræmâne categoria acelor cu care, fiind prea proøti nærævifli sau leneøi, nu se poate
face nimic, dar care n°au încæ drept la pensie. Pentru aceøtia, s°ar putea înfiinfla la
minister o „secflie istoricæ“ sau ceva asemænætor, unde ar aøtepta sæ aibæ vechimea
cerutæ. Acei care totuøi ar fi în stare sæ facæ ceva, ar putea face øi acolo o muncæ
rodnicæ øi interesantæ, studiind arhivele vechi, iar ceilalfli acolo øi°ar fuma fligærile øi
ar sta la taifas, în loc s°o facæ în birourile în care alflii cautæ sæ lucreze. Dacæ ei ar fi
puøi „la dispoziflia ministerului“, s°ar crea un precedent nenorocit, cæci ar însemna
cæ se recunoaøte oficial dreptul pentru un funcflionar de a fi plætit færæ nici o îndatorire
de muncæ. Pe de altæ parte, nu se poate lua de unde nu este øi ajunge un funcflionar
prost øi vorbærefl ca sæ împiedice o direcflie întreagæ sæ lucreze cum se cade. Cum el
nu lucreazæ, se plictiseøte øi vrea sæ stea de vorbæ fie chiar la telefon cu tofli prietenii
de afaræ. Numai cine a pæflit°o øtie ce înseamnæ sæ lucrezi cu un coleg de acest soi.

Ministerul mai are neapæratæ nevoie, cel puflin pânæ la formarea unor specialiøti
din sânul lui, de câfliva juriøti de frunte pentru chestiunile juridice øi administrative,
adicæ de specialiøti în drept internaflional public øi privat. De când s°au retras Papiniu1,
Docan2 øi Burghele3, ministerul n°a mai avut nici un om cu cunoøtinflele tehnice
trebuincioase. Iar Consiliul juridic, cæruia i se supuneau din timp în timp chestiunile
mai însemnate, nu putea înlocui specialiøtii statornici. Cercetarea în aceastæ privinflæ
a dosarelor ar da la ivealæ dovezi uimitoare de nepregætire. Poate cæ cusurul cel mai
mare al acestor direcflii era nepæsarea cu care trimiteau legafliilor øi consulatelor
dispozifliunile altor ministere — de Interne, al Muncii, de Justiflie, al Apærærii Naflionale
— care se cereau sæ fie aplicate în stræinætate. De cele mai multe ori, aceasta era cu
neputinflæ din pricina împrejurærilor locale sau lipsei de claritate a ordinelor. Datoria
elementaræ a acestor direcflii, care erau datoare sæ cunoascæ stærile din stræinætate, ar
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fi fost sæ refuze sæ le trimitæ mai departe færæ îndreptærile trebuincioase, care ar fi
flinut seamæ de împrejurærile deosebite în care træiau românii de peste hotare.

Precum am mai spus, ministerului îi trebuie neapærat un corp de funcflionari
statornici, mai ales în Direcfliunile administrativæ, juridicæ øi consularæ. Cum ei ar
putea petrece o parte din cariera lor în posturi consulare în stræinætate, ar avea øi
experienfla necesaræ din acest punct de vedere. Cum au stat lucrurile pânæ astæzi, cu
prea pufline excepfliuni, aceste direcflii erau privite ca un fel de maidan unde se aruncæ
tot ce era mai slab printre funcflionari, precum øi acei „în disgraflie“. E lesne de închipuit
cu ce tragere de inimæ lucrau, chiar dacæ i°ar fi ajutat capul.

Mai trebuie întocmit neapærat „manuale“, adicæ îndreptare metodice pentru folosirea
personalului administrativ øi consular, în care ar fi arætate pe scurt toate principiile
de care trebuie sæ se cælæuzeascæ, apoi legile, regulamentele øi instrucfliunile, azi în
vigoare, øi pe care trebuie sæ le aplice. Aceste îndreptare, tipærite pe foi volante, ar
trebui fireøte mereu flinute la zi. Drept model, s°ar putea folosi culegerea dispozifli-
unilor financiare øi economice, întocmite de Banca Naflionalæ.

Øi în ceea ce priveøte dactilografele, ministerul øi legafliunile stau foarte prost.
Sunt mult prea pufline øi pe deasupra multe sunt foarte slabe. Cauza este simplæ: lefurile
fiind prea mici, dactilografele bune cautæ locuri în întreprinderi particulare. Stenodacti-
lografele, de care nu s°ar lipsi nici o casæ comercialæ mai mare, sunt ca øi necunoscute
în minister. Degeaba mai lucreazæ funcflionarii când dactilografele ræmân în urmæ
cu zilele în copierea ciornelor. Pe lângæ rânduirea corpului dactilografelor, ar mai
trebui cerut candidaflilor la examenul de ataøat øi cunoaøterea stenodactilografiei, ca
sæ poatæ fi în stare sæ ia sub dictat øi sæ copieze hârtiile confidenfliale.

În stræinætate, e foarte simflitæ lipsa unui corp de cancelari statornici, cu dreptul
la „stabilitate“ øi la înaintare. Øi astæzi, în ciuda tuturor hotærârilor contrare, multe
legaflii øi consulate trebuie sæ se mulflumeascæ cu cancelari diurniøti, adicæ færæ pregætire,
færæ siguranfla zilei de mâine, færæ drept la înaintare sau la pensie. Aceøti funcflionari,
care ar trebui sæ°øi facæ toatæ cariera în aceeaøi legaflie, sæ cunoascæ limba øi obiceiurile
flærii, toate dosarele øi toate instrucfliunile ministeriale, colonia românæ ø.a.m.d., øi
care ar trebui sæ fie cheia de boltæ a oricærei cancelarii, au fost læsafli cu totul uitærii.
Aøa încât øi lucrærile mærunte merg prost.

E de prisos sæ mai spun cæ nici mæcar dispozifliunile azi în vigoare cu privire la
anii de øedere în post sau în minister a secretarilor de legaflie, la preavizul pentru
mutæri øi rechemæri etc. nu au fost pæzite sub diferite pretexte, cu toate neajunsurile
vædite a nesocotirii lor. Mulfli diplomafli nu vin aproape niciodatæ în flaræ øi nu li se
dæ nici un imbold sau înlesnire sæ°øi petreacæ mai des concediile acasæ. Mai ales în
posturile transoceanice, pentru un ministru este aproape cu neputinflæ de a veni în
flaræ, concediile fiind prea scurte øi cheltuiala prea mare. Læsând la o parte latura
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personalæ a chestiunii, este desigur în interesul serviciului ca trimiøii flærii sæ nu piarzæ
orice legæturæ cu ea. Aproape toate ministerele stræine dau în aceste cazuri concedii
mai lungi øi plætesc o parte cel puflin din cheltuielile de drum.

Mai trebuie spus câteva cuvinte øi despre serviciile ajutætoare ale ministerului,
ataøaflii de presæ øi comerciali. Dupæ pærerea autorului, tot ce fline de propaganda în
stræinætate prin presæ øi lucræri tipærite ar trebui sæ flinæ de Ministerul Afacerilor Stræine,
legætura atât de strânsæ între aceastæ ramuræ a acfliunii flærii peste hotare øi acele politicæ
øi diplomaticæ propriu°zise cerând neapærat sæ fie conduse de acelaøi ministru.
Directorul Serviciului de presæ øi propagandæ în stræinætate trebuie sæ fie în legæturæ
zilnicæ cu capul ræspunzætor al politicii externe a flærii, care trebuie sæ°i dea îndrumærile
de trebuinflæ. Numai el øi ajutorii lui pot dræmui øi alege felul øi intensitatea acfliunii
de propagandæ dupæ cerinflele clipei øi împrejurærile din fiecare flaræ stræinæ, cæci numai
ei au mijloacele trebuincioase spre a cunoaøte stærile locale øi deci „sincroniza“ acfliunea
diplomaticæ øi aceea propagandisticæ. Direcflia presei øi a propagandei trebuie sæ fie
deci sub ascultarea nemijlocitæ a ministrului de Externe. La fel, cei însærcinafli cu
aceste chestiuni în stræinætate trebuie sæ fie neapærat puøi sub ordinele capului misiunii.
Oricâte îndrumæri li s°a dat în trecut de a „colabora“ cât mai strâns cu ministrul, în
practicæ acest sistem nu poate funcfliona cum se cade, fiecare ataøat de presæ tælmæcind
„colaborarea“ cum îi place øi numai puflini dintre ei înflelegând°o cum trebuie, adicæ
se privesc ca fiind sub ordinele capului misiunii. Cei mai mulfli dintre ei fac ce vor
øi zadarnice sunt toate „rugæmintele“ de a face cutare sau cutare lucru, sub cuvânt
cæ sunt prea ocupafli cu aøa°zise întrevederi cu ziariøti øi alte personalitæfli locale, pe
care nimeni nu le poate controla sau cu misterioase rapoarte cætre subsecretariatul
presei de care flin. Nefiind numifli sau rechemafli de Ministerul Afacerilor Stræine,
ministrul n°are nici un mijloc de constrângere faflæ de ei.

Dacæ øeful misiunii vrea sæ fie informat despre cele ce scrie presa localæ sau vrea
sæ flinæ Ministerul Afacerilor Stræine la curent cu atitudinea presei, care în mai toate
flærile totalitare sau semitotalitare este de mare însemnætate, presa oglindind punctul
de vedere oficial sau vrea sæ strecoare un articol oarecare într°un ziar local, e silit
sæ°øi rânduiascæ un serviciu de presæ al lui, adicæ sæ însærcineze pe unul din secretarii
legafliei cu aceste îndatoriri. Atunci ce rost mai are ataøatul de presæ, sau mai bine
zis ataøaflii de presæ, cæci cu cât folosul lor a scæzut, cu atât a crescut numærul lor?
Pe deasupra, sistemul de pânæ acum nu se mai potriveøte deloc cu vremurile noi. În
flærile în care presa e strâns cârmuitæ, øi sunt cele mai multe, ziariøtii primesc directivele
lor de la guvern. Orice acfliune asupra presei trebuind sæ se facæ prin mijlocirea
ministerului competent, demersurile tot trebuie fæcute de cætre ministrul flærii øi
legæturile personale cu confraflii lui de breaslæ pe care ar putea sæ le aibæ un ataøat
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de presæ nu mai au nici o însemnætate. În flærile în care presa este liberæ, folosul lui
iaræøi este foarte mic, cæci pisica cu clopoflei nu prinde øoareci.

Dezlegarea cea mai nimeritæ a problemei ar fi de a da legafliilor destui secretari
spre a face øi acest serviciu. Unii din ataøaflii de presæ mai buni, azi în slujbæ, ar putea
fi pæstrafli, dându°li°se un titlu onorific „echivalent“ din serviciul diplomatic. La fel
fac øi germanii.

În flærile în care presa este liberæ, s°ar putea trimite øi câte un ziarist destoinic,
plætit de stat, dar care ar ascunde cu grijæ aceastæ legæturæ compromiflætoare.

O asemenea reformæ ar micøora simflitor cheltuielile la acest capitol øi serviciul
n°ar pute decât sæ câøtige. Activitatea pe tærâmul propagandei, færæ legæturæ cu politica
externæ, ar putea fline mai departe de un subsecretariat deosebit, care ar trimite în
misiuni speciale conferenfliari, profesori sau oratori de câte ori s°ar simfli nevoia.

Øi la capitolul ataøaflilor comerciali, s°ar putea face færæ nici o pagubæ economii
însemnate. Ei pot fi de folos sub regimul comerflului liber, ca mijlocitori între vânzætori
øi cumpærætori, însæ sub regimul comerflului cârmuit leafa lor s°ar putea tot atât de
bine arunca în gârlæ, cæci toate ofertele øi cererile pe care ei le înainteazæ Ministerului
Economiei Naflionale — øi altceva nu pot face — acolo se înmormânteazæ. Din lipsæ
de documentare, ei nu pot da nici læmuririle ce li se cer câteodatæ asupra amænuntelor
regimului în vigoare în România. Numai dupæ ce se vor face reformele cerute la
Ministerul Economiei Naflionale, sumele cheltuite cu acest serviciu s°ar putea ræsplæti.
În orice caz însæ, cât timp transporturile internaflionale vor ræmâne în starea în care
le°a adus ræzboiul, o sinecuræ mai curatæ decât postul de ataøat comercial în cele mai
multe flæri nici nu se poate. Ce schimb de mærfuri se poate face între România øi flæri
cu care toate legæturile sunt tæiate?

Cred cæ din cele arætate reiese cæ multe îmbunætæfliri s°ar putea aduce în felul de
a lucra al Ministerului Afacerilor Stræine øi al serviciilor sale din stræinætate, atât cele
proprii, cât øi cele ajutætoare. Niciodatæ împrejurærile n°au fost mai prielnice pentru
o „raflionalizare“ decât astæzi, când se refac din temelie atâtea aøezæminte vechi øi
lumea este moraliceøte pregætitæ pentru multe schimbæri øi desfiinflarea atâtor abuzuri
care la noi ajunseseræ sæ fie privite ca drepturi câøtigate. Pentru izbândirea operei de
orânduire trebuincioasæ se cere numai sæ fie fæcutæ færæ nici o slæbiciune øi ca înalflii
funcflionari însærcinafli cu aceastæ misiune destul de grea øi foarte „ingratæ“ sæ øtie
cæ vor fi sprijinifli færæ øovæire de conducerea supremæ. Altfel øi°ar face numai duømani
færæ nici un folos øi se înflelege cæ n°ar lucra cu multæ tragere de inimæ. Nu cred sæ
se gæseascæ un singur funcflionar de valoare în minister care n°ar fi mulflumit dacæ
ar avea siguranfla cæ munca sa ar fi în viitor rodnicæ øi pentru flaræ øi pentru el însuøi.
Ce ar cântæri faflæ de aceasta plângerile øi væicærelile celorlalfli, buruiene care au înæbuøit
øi plantele folositoare, pânæ a ajunge în România titlul de diplomat mai degrabæ o
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batjocuræ decât desemnarea unor funcflionari de a cæror destoinicie ar putea atârna
într°o mæsuræ însemnatæ, mai ales în vremuri tulburi, însæøi soarta flærii. Multe greøeli
în politica externæ din trecut poate nu s°ar fi fæcut dacæ am fi avut un corp de diplomafli
aleøi, siguri de ei øi de valoarea tradifliilor pe care erau datori sæ le apere øi care øi°ar
fi putut deci ridica glasul faflæ de multe experimente. Marea trecere de care se bucuræ
sub toate regimurile în flæri ca Germania øi Anglia, „birourile“ din Wilhelmstrasse
øi Downing Street ne pot învæfla multe lucruri.

Partea a II°a
Unele îmbunætæfliri de amænunt

Odatæ ce ministerul ar fi cæpætat o bunæ organizare øi øi°ar fi asigurat un material
omenesc de treabæ, bine ales, bine condus øi cu moralul ridicat, s°ar putea trece la
îmbunætæflirile de amænunt trebuincioase.

Am vorbit în partea I°a a acestui studiu despre neøtirea aproape desævârøitæ în
care sunt flinute legafliile din stræinætate nu numai a politicii externe a flærii, dar øi a
întâmplærilor mai însemnate. fiærile mai înaintate au înfiinflat de mult emisiuni
radiofonice speciale de øtiri pentru informarea misiunilor lor diplomatice din stræinæ-
tate, care dispun fireøte de un funcflionar specialist øtiind øi stenografia pentru notarea
øtirilor. Unele au aøezat chiar aparate de teletipie în legafliile øi ambasadele lor, aøa
cæ ele pot da interesaflilor numaidecât amænunte despre tot ce se petrece în flara lor.
Se înflelege cât de strânse pot fi legæturile cu presa localæ când emisiunile diplomatice
pot întregi oricând la cerere øtirile adesea foarte laconice pe care le primeøte de°a
dreptul de la agenfliile obiønuite.

Pentru informarea lor asupra chestiunilor politice, aceste misiuni diplomatice mai
primesc aproape zilnic prin telegrame cifrate aøa°zise „îndrumæri“ pentru cælæuzirea
„în convorbiri“, pe lângæ telegramele obiønuite de câte ori se întâmplæ fapte mai de
seamæ. Ce deosebire cu situaflia miniøtrilor români, care zilnic trebuiau cu ajutorul
radioului øi a presei locale, din ce în ce mai strâns încætuøate aproape pretutindeni,
sæ facæ un „calcul al probabilitæflilor“ asupra politicii flærii lor pe care erau flinufli s°o
læmureascæ øi la nevoie s°o apere. Ce putere de convingere poate sæ aibæ un om în
astfel de împrejuræri, îøi poate închipui oricine. El øtie, færæ sæ i se spunæ, cæ øi el e
trecut în categoria acelor colegi despre care se zice de câte ori vine vorba despre flara
lui: „nu face sæ°l întrebæm care este punctul de vedere al guvernului sæu, tot nu øtie
nimic“.

Pentru îndreptarea ræului, se cere, precum am mai spus, ca ministrul de Externe
sæ dea zilnic secretarului general îndrumærile trebuincioase pentru informarea politicæ
a legafliilor, iar øeful Biroului de presæ sæ fie însærcinat, în colaborare cu ministerele
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competente (Interne, Economie Naflionalæ etc.), cu întocmirea buletinului de øtiri
politice, aceasta sub controlul directorilor politic øi economic, care°i pot aræta ce fel
de øtiri intereseazæ mai de aproape cutare sau cutare legaflie.

Ar putea sæ se ræspundæ cæ informarea temeinicæ a legafliilor noastre ar cere un
personal prea numeros atât în centralæ, cât øi în stræinætate, pentru cifrarea atâtor
telegrame. Leacul e uøor de gæsit: în loc de a folosi mai departe øi în aceastæ ramuræ
sistemul atât de învechit al dicflionarelor cifrate, care cere mult personal, pricinuieøte
pierderi de timp de neiertat în vremuri critice, pentru cifrare øi descifrare (sistem de
altfel foarte puflin sigur, taina putând fi uøor descoperitæ de specialiøti sau dicflionarele
furate sau fotografiate), ar trebui întrebuinflat maøinile de cifrat suedeze mult mai sigure
øi îngæduind un mare câøtig de timp. Costul lor ar fi ræsplætit foarte repede prin redu-
cerea numærului funcflionarilor trebuincioøi pentru cifrat øi descifrat, precum øi prin
faptul cæ n°ar mai fi nevoie de personal pentru întocmirea într°una de dicflionare noi.

Economii însemnate s°ar mai putea face dacæ s°ar studia mai temeinic tarifele
internaflionale øi s°ar „grupa“ telegramele circulare pe zone. Bunæoaræ, telegramele
pentru flærile nordice ar fi trimise mai departe de la Berlin, cele pentru Statele Unite
de la Londra, pentru Buenos Aires de la Rio de Janeiro ø.a.m.d.

Øi Serviciul de curieri ar trebui îmbunætæflit. În general, Serviciul expedifliunii ar
trebui sæ studieze mult mai de aproape problemele sale speciale spre a se potrivi
împrejurærilor care mereu se schimbæ øi a cæuta sæ asigure un serviciu cât mai sigur
øi iute. Dau o singuræ pildæ: astæzi, nici legafliile, nici ministerul nu pot øti decât târziu
øi întâmplætor dacæ un plic s°a rætæcit pe drum sau nu. Un cap de misiune a stæruit
sæ se foloseascæ sistemul în vigoare în alte flæri, anume de a numerota deosebit plicurile
trimise la sau de la fiecare legaflie. De pildæ, plicurile trimise de minister legafliei din
Belgrad ar purta începând de la 1 ianuarie numærul 1, 2, 3 ø.a.m.d. Aøa, sosind plicul
nr.2, s°ar vedea uøor, dupæ o aøteptare de câteva zile, cæ plicul nr.1 s°a rætæcit; øi s°ar
putea lua mæsurile cerute. Dar aceastæ propunere n°a fost primitæ, fiind se vede prea
îndræzneaflæ.

Se înflelege cæ øi Serviciul arhivei øi al registraturii ar trebui sæ fie rânduit pe temeiuri
moderne, cu dosare de metal, fiøe alfabetice, o „evidenflæ“ a hârtiilor care aøteaptæ
ræspuns, spre a se face reveniri dupæ un timp de aøteptare potrivit etc., apoi cu destule
dactilografe, spre a putea înmulfli hârtiile privind mai multe chestiuni ca sæ poatæ
ræmâne câte o copie la fiecare dosar interesat etc. Sistemul de azi se bizuie numai
pe memoria øi experienfla a doi vechi øi foarte buni funcflionari, dar ne putem întreba
cu groazæ ce se va întâmpla când ei vor ieøi la pensie, ceea ce nu va întârzia mult.
La fel în legafliile din stræinætate, ar trebui „uniformizate“ øi „standardizate“ sistemele
de „dosarizare“ a dosarelor øi hârtiilor. Astfel, s°ar uøura mult munca funcflionarilor,
atât în legaflii, cât øi în centralæ, s°ar câøtiga un timp preflios, pierdut în cæutarea hârtiilor
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greøit clasate, øi s°ar evita multe greøeli datorite lipsei unor hârtii din dosarele unde
ar trebui sæ se afle. Apoi cum, orice s°ar face, sunt hârtii care nu pot fi gæsite, ar
trebui o „dosarizare“ dublæ, una dupæ subiect, alta cronologicæ.

Dacæ, în acelaøi timp, s°ar pæræsi sistemul vechi øi cu totul nepotrivit de a folosi
coli duble, din care a doua ræmâne mai totdeauna albæ, înlocuindu°le cu foi simple,
locul ocupat de arhivæ nici nu s°ar mæri.

Totodatæ, dosarele ar fi mult mai uøor de studiat øi s°ar pierde mai pufline hârtii
dacæ dosarele, în loc sæ fie cusute la sfârøitul anului, ar fi fixate zilnic cu øine øi ace
de metal. O lucrare de mare folos ar fi întocmirea unor fiøe înøirând dupæ flæri øi materii
toate „precedentele“. Cum stau lucrurile astæzi, misiunile diplomatice stræine îøi pot
bate joc de noi dupæ plac, obflinând lucruri pe care ele însele ni le°au refuzat acum
doi°trei ani, cæci nimeni nu°øi aduce aminte cæ avem un „precedent“ în favoarea
noastræ. Pe de altæ parte, noi cerem de multe ori azi unui guvern stræin lucruri pe
care ieri le refuzasem. Vorbesc fireøte de chestiuni juridice øi administrative privitoare
la imunitæfli diplomatice ø.a.m.d. Cu întocmirea acestui „fiøier“, ar putea fi însærcinatæ
secflia istoricæ sus°amintitæ, pe lângæ clasarea øi eventual publicarea actelor de stat
mai vechi, de interes istoric.

Direcflia tratatelor ar trebui sæ flinæ la zi condica tratatelor scoasæ în 1938 øi sæ mai
scoatæ în fiecare an o culegere cuprinzând textele tratatelor noi.

În sfârøit, Direcflia contabilitæflii ar avea nevoie de o primenire din cele mai
temeinice, dupæ cum s°a putut vedea în prima partea a acestui studiu.

Pomenesc pro memoria chestia lefurilor din stræinætate, care e destul de uøor de
dezlegat. O problemæ mai gingaøæ este aceea a lefurilor din centralæ. Precum am arætat
mai sus, situaflia funcflionarilor diplomatici din Ministerul Afacerilor Stræine nu este
aceeaøi ca aceea a colegilor lor din alte ministere. Întâi, trebuie flinut seamæ de greutatea
psihologicæ de a trece de azi pe mâine de la un standard de viaflæ „confortabil“ la
unul særæcæcios, care nu e prea greu de îndurat pentru cineva care a fost crescut în
el, dar este un chin pentru un om øi mai ales o femeie mai subflire. Lipsa de „confort“
propriu°zis n°ar fi mare lucru, dar din nefericire, la noi særæcia merge mânæ în mânæ
cu murdæria, lipsa de igienæ øi mirosurile de nesuferit. În stræinætate pofli gæsi o locuinflæ,
un hotel, o pensiune ieftinæ, dar curatæ. La Bucureøti, cine spune ieftin, vorbeøte sau
de cæsufle în mahalale nepietruite, færæ mæcar apæ curgætoare, afaræ când mahalaua
se preface în baltæ când plouæ øi având drept singur mijloc de locomofliune un tramvai
sau un autobuz ticsit de lume… øi alte cele sau de hanuri ori de locuinfle mai în inima
oraøului, dar soioase øi grefloase.

Dar cu 17 000 lei pe lunæ, cât are un consilier, sau 23 000 un ministru, însurat øi
cu copii, ar putea gæsi oare ceva mai bun?
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Apoi, nu trebuie uitat cæ un diplomat, chiar când face slujba în centralæ, tot mai
trebuie sæ pæstreze legæturi cu diplomaflii stræini care°l poftesc în casele lor. Trebuie
sæ aibæ, øi el øi soflia lui, haine cum se cade, sæ°i pofteascæ la rândul lor din timp în
timp ø.a.m.d.

Sub o formæ sau alta, ar trebui gæsit neapærat mijlocul de a asigura funcflionarilor
un trai mai omenesc. Desigur cæ astæzi, când multe legafliuni au ræmas luni de zile
færæ titulari, ministerul a putut face economii destul de însemnate, care ar putea fi
întrebuinflate în folosul funcflionarilor sæi.

Apoi, la capitolul ataøaflilor de presæ, s°ar putea face iar simflitoare economii de
devize, precum øi la acel al ataøaflilor comerciali, aøa cum am arætat mai sus.

În sfârøit, dacæ nici aøa nu s°ar gæsi banii trebuincioøi, repet cæ mai bine s°ar micøora
numærul legafliilor. Decât multe legaflii cu miniøtri øi funcflionari prost plætifli, unii
neputând reprezenta flara în chip demn, iar ceilalfli neputând mæcar træi omeneøte, mai
bine pufline legaflii împlinindu°øi însæ menirea cum trebuie. Acolo unde n°avem interese
politice de apærat, un consulat de carieræ ar ajunge cu prisosinflæ pentru lucrærile de
cancelarie, iar, din motive de curtenie internaflionalæ, ministrul României din flara
învecinatæ ar putea fi acreditat øi acolo unde ar sta douæ°trei sæptæmâni pe an.

Aceastæ reformæ ar trebui fæcutæ bineînfleles numai dupæ sfârøitul ræzboiului øi dacæ
situaflia noastræ financiaræ ar ræmâne tot grea.

Printre legafliile care s°ar putea înlocui prin consulate ar fi, de pildæ, acele din Suedia,
Olanda, Portugalia øi Elveflia. Mai sunt øi alte oraøe în care ar fi neapæratæ nevoie de
consulate de carieræ, bunæoaræ Barcelona, Montevideo etc.

Când se stæruie asupra nevoii de a plæti bine pe miniøtrii din stræinætate, se ræspunde
adesea cæ nu se poate avea nici o siguranflæ cæ banii vor fi cheltuifli în scopul în care
au fost dafli, unii miniøtri punând banii de°o parte. Spre a împiedica abuzuri prea mari,
s°ar putea foarte uøor plæti mai puflin în bani øi mai mult în naturæ. Între altele,
automobilele capilor de misiune s°ar putea cumpæra de cætre minister, care s°ar înflelege
cu o fabricæ mare sæ le înlocuiascæ din timp în timp. Cumpærându°se un numær mai
mare de maøini o datæ øi de°a dreptul de la producætor, ele ar fi øi mult mai ieftine
øi statul ar avea siguranfla cæ reprezentantul sæu nu°l face de ruøine venind la primiri
oficiale într°un taxi sau chiar cu tramvaiul. Tot aøa, s°ar putea prescrie numærul
servitorilor bærbæteøti pe care fiecare legaflie e flinutæ sæ°i aibæ, lefurile øi livrelele lor
fiind, de asemenea, plætite de stat. Tot aøa, legafliile ar trebui înzestrate cu toate cele
trebuincioase, mobilier, sticlærie, veselæ, albituri øi argintærie, chiar numai din motive
de dreptate, cæci se øtie cæ astæzi unele legaflii au aproape tot ce trebuie, iar altele
mai nimic. Apoi, ar fi øi mult mai ieftin, cæci capii de misiune tot trebuind sæ aibæ
toate aceste lucruri (nu vorbesc de acei care, neprimindu°le de la stat, se mulflumesc
sæ cumpere sau sæ închirieze tot ce e mai ieftin, lucruri nedemne de o legaflie), statul
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e dator sæ plæteascæ într°una cheltuieli ridicate de împachetare øi transport. Idealul
ar fi fireøte cumpærarea clædirilor trebuincioase sau, cel puflin, închirierea de case pe
timp foarte lung øi mobilarea lor desævârøitæ, spre a evita neajunsurile arætate la
începutul studiului.

Bineînfleles, øi aceste reforme ar trebui studiate în amænunt. N°ar fi de prisos
înfiinflarea unei direcflii deosebite în minister, cum sunt în multe flæri, însærcinatæ cu
tot ce priveøte imobilele øi mobilele statului în stræinætate. Pentru postul de director
ar fi neapærat nevoie de un om priceput, cu gust øi energie, care ar avea øi datoria
de a face øi inspecflii regulate. Gusturile øi cerinflele fiind foarte subiective, este azi
cu neputinflæ pentru minister, chiar dacæ ar vrea sæ hotærascæ dintre patru°cinci miniøtri,
care afirmæ tofli cæ mobilierul lor e ruøinos, cine are mai multæ dreptate øi care legaflie
trebuie înzestratæ cu precædere. Capul acestei direcflii va trebui fireøte sæ cunoascæ
bine împrejurærile locale, cæci „standardul“ cerut se schimbæ aproape de la capitalæ
la capitalæ. Ceea ce ar fi un lux la Lisabona, ar fi tocmai potrivit la Madrid øi unele
sunt cerinflele la Haga, altele la Berna, de pildæ, deøi se aseamænæ ca mærime.

Cu prilejul cælætoriilor sale de inspecflie, directorul înzestrærii legafliilor ar putea
cerceta øi cancelariile legafliilor, adicæ felul cum sunt flinute arhiva, biblioteca etc.
Astæzi, ele lasæ aproape pretutindeni foarte mult de dorit.

Totodatæ, ar putea verifica øi contabilitatea øi cassa legafliilor.
Dispozifliunile privitoare la cheltuielile de drum ar trebui øi ele schimbate,

revenindu°se la sistemul dinainte de ræzboi, când se statornicise o indemnizaflie fixæ
de atâflia bani aur la kilometru, dupæ gradul funcflionarului øi numærul de persoane
din familia sa. Øefilor de misiune, care ar duce cu ei obiecte de artæ, covoare etc.,
pentru împodobirea legafliei, ar putea sæ se plæteascæ deosebit transportul lor. Sistemul
de pânæ acum duce în practicæ la favoritism øi pe deasupra este mult mai costisitor
pentru stat, cæci nimeni n°are interes sæ aleagæ un drum mai obositor, dar mai ieftin,
sau sæ cælætoreascæ altfel decât în trenuri sau vapoare de mare lux. Apoi, unora li se
plætea totul færæ discuflie, altora cu mai puflini sfinfli la Jerusalem, li se tæia samavolnic
o parte din socotealæ.

Întârzierile cu care se plæteau de multe ori lefurile øi deci øi socotelile furnizorilor,
fireøte foarte dæunætoare pentru prestigiul flærii în stræinætate, s°ar putea uøor înlætura.
Ministerul de Externe, o datæ aprobat bugetul sæu, n°ar avea decât sæ trimitæ din vreme
unor bænci, aøezate în stræinætate în locuri strategice, sume îndestulætoare pentru câteva
luni, cu ordin sæ plæteascæ la sfârøitul fiecærei luni, pânæ la noi ordine, lefurile cuvenite
legafliilor ce li s°ar aræta.

Din sumele depuse astfel, s°ar putea plæti la fel, pe temeiul unui ordin telegrafic,
øi banii datorafli legafliilor lunar sau trimestrial pentru cheltuielile bugetare. Astfel,
s°ar putea scæpa de pacostea plæflilor întârziate, care mai încurcæ grozav øi conturile
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legafliilor, actele doveditoare ale plæflii cheltuielilor fæcute în cursul lunii trebuind trimise
la sfârøitul ei, dar întregirea „fondului de rulment“ sosind de multe ori abia dupæ
douæ°trei luni; ministerul nu plæteøte socotelile pânæ nu primeøte factura achitatæ, dar
dacæ nu sunt banii, de unde sæ le plæteascæ legaflia? Trebuie fæcute împrumuturi, ceea
ce nu sporeøte prestigiul legafliilor. Fondul de rulment e socotit de obicei ca sæ ajungæ
douæ luni, dar când sunt multe telegrame de trimis, atunci n°ajunge, fireøte, pentru
atâta timp øi, pe deasupra, aproape niciodatæ nu se primeøte reîntregirea înainte de
trei luni.

Se va spune, fireøte, cæ Banca Naflionalæ sau Ministerul de Finanfle nu îngæduie
înfiinflarea unor asemenea fonduri în stræinætate. Dar la aceasta se poate ræspunde cæ
øi aceste aøezæminte sunt fæcute spre a sluji interesele statului, iar nu statul spre a se
supune regulilor lor arbitrare. Sub vechiul regim, bunæoaræ, Ministerul de Finanfle
dædea voie sæ se punæ la dispoziflia legafliilor din Paris øi Londra un fond mai mare,
nu însæ altor legaflii. Nimeni n°a putut spune de ce. Ministerul Afacerilor Stræine a
protestat, dar în zadar. Judecând dupæ experienfla mea, statul n°a fost niciodatæ în
stare sæ facæ o platæ unei legaflii în stræinætate, oricât de micæ sau urgentæ ar fi fost,
în mai puflin de 6 sæptæmâni. Totuøi, oricine va trebui sæ recunoascæ cæ sunt cazuri
în care o asemenea stare de lucruri poate vætæma adânc interese foarte însemnate de
ale flærii. Dacæ regulamentele se opun, n°au decât sæ fie schimbate. Tot de oameni
au fost fæcute.

Mari simplificæri s°ar putea face øi în contabilitatea legafliilor, ceea ce ar îngædui
o mare economie de personal — øi de frecæturi de prisos. Se øtie dupæ doi°trei ani
cât costæ în medie luminatul øi încælzitul fiecærei legafliuni. De ce se mai cer atunci
acte justificative? Într°o iarnæ mai puflin friguroasæ, ministerul ar putea face o economie
de 100–200 dolari; dar anul urmætor, dacæ iarna e mai grea, va cheltui peste suma
alocatæ. Acelaøi lucru se poate spune despre alte categorii de cheltuieli mærunte, de
pildæ: pentru întreflinerea localului. Sumele s°ar socoti astfel ca sæ nu poatæ prisosi
mult într°un an normal; øi spre a obfline un spor, legaflia ar trebui sæ dovedeascæ nu
cæ a cheltuit mai mult, ci cæ preflul, de pildæ, al cærbunilor, al curentului electric, al
sæpunului, al mæturilor ø.a.m.d. s°a ridicat faflæ de anul trecut. Dacæ costul vieflii ar
scade simflitor timp mai îndelungat, s°ar reduce fireøte alocafliile. Øi cu sistemul de
azi, rar dacæ ræmâne la sfârøitul anului vreun mic prisos necheltuit. Deci, tot acolo
iese, însæ conturile se încurcæ degeaba. Tot aøa de plicticoasæ este cerinfla de a se
„justifica“ cheltuielile de cancelarie, adicæ peniflele, cerneala, creioanele etc. între-
buinflate. Singura cheltuialæ mai însemnatæ este aceea pentru hârtie, dar ea ar putea
foarte bine fi trimisæ din flaræ, cel puflin legafliilor din Europa. Ar fi mai ieftin, s°ar
face o economie de valutæ stræinæ øi s°ar standardiza astfel øi formatul hârtiei între-
buinflate, ceea ce ar fi departe de a fi ræu.
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Sumele de care e vorba ar trebui contopite cu leafa ministrului, spre a nu se cælca
legea contabilitæflii, care altfel ar cere „acte justificative“, ca pentru toate cheltuielile
de material (deøi e foarte uøor de a „drege“ asemenea documente). Ministrului i s°ar
aræta însæ cât din suma primitæ lunar este pentru leafæ øi cheltuieli de reprezentare
propriu°zise, cât pentru încælzit, luminat, întreflinere, cancelarie etc. øi i s°ar reaminti
în fiecare an cæ e îndreptæflit sæ pæstreze un eventual prisos numai dupæ ce toate nevoile
au fost îndestulate, în schimb cad în sarcina lui cheltuielile ce ar depæøi sumele alocate.
Nevoia sporurilor ce s°ar putea cere ar trebui dovedite temeinic, aøa cum s°a arætat
mai sus.

În Anglia øi în Italia, toate cheltuielile de acest fel sunt cuprinse în leafa capului
de misiune. I se cere numai (în Anglia) sæ iscæleascæ în fiecare an o declaraflie sub
cuvânt de onoare cæ sumele alocate au fost cheltuite în scopul pentru care au fost
date. Fireøte, cu oarecare toleranflæ, de pildæ 10%, fiind vorba de sume à forfait1.

Desigur cæ acei care cautæ totdeauna nod în papuræ vor spune cæ acest sistem ar
îngædui abuzuri. Este adeværat. Dar nu a fost încæ næscocit sistemul care sæ împiedice
toate abuzurile, cæci chitanfle fictive se pot trimite oricând øi singura chezæøie cæ
conturile sunt cinstite este øi va ræmâne cinstea personalæ a funcflionarilor
ræspunzætori. Sistemul de azi, prin exagerarea lui, face ca orice control temeinic de
cætre capul de misiune sæ fie cu neputinflæ, cæci care ministru ar putea el însuøi sæ
cerceteze dacæ au fost în adevær bunæoaræ 3 kg de cearæ pentru parchete, cum scrie
pe facturæ, øi nu 2, dacæ servitorii le°au întrebuinflat în legaflie øi nu au revândut o
parte, dacæ o scrisoare a fost în adevær trimisæ prin avion øi nu prin poøtæ obiønuitæ,
dacæ n°au dus acasæ la ei o parte din cærbuni ø.a.m.d. E mai bine sæ se „legalizeze“
unele abuzuri care în nici un caz nu pot  fi însemnate, decât sæ sileøti pe un trimis
al flærii sau sæ°øi piardæ vremea cu fleacuri, sau sæ fie într°o veønicæ sfadæ cu Direcflia
contabilitæflii. Chiar funcflionarii însærcinafli cu flinerea conturilor ar putea sæ°øi
întrebuinfleze timpul cu mult mai mult folos.

Apoi, mai este un lucru de mare însemnætate: pentru ca funcflionarul sæ fie øi sæ
ræmânæ cinstit, trebuie întâi ca statul sæ fie cinstit faflæ de el. Favoritismul øi
samavolnicia de care au fost atâtea pilde în trecut împing pe mulfli funcflionari, care
altfel nu s°ar læsa ispitifli, sæ „ciupeascæ“ ceva pe aci, pe acolo, când faflæ de conøtiinfla
lor se pot simfli împæcafli, crezând cæ au un drept moral sæ se despægubeascæ.

Toate drepturile bæneøti ar trebui statornicite pânæ în cele mai mici amænunte øi,
dacæ s°ar ivi cazuri neprevæzute, dezlegarea ce s°ar da sæ serveascæ drept precedent
pentru toate cele asemænætoare. Cunosc, de pildæ, cazul unui ministru øi al unui secretar
de legaflie mutafli amândoi dintr°un post în stræinætate, într°un post peste ocean. Cu
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toate stæruinflele sale, secretarul n°a primit banii de drum decât peste douæ luni øi deci
n°a putut pleca mai devreme. Lui i s°a plætit pe acest ræstimp, deøi se afla în stræinætate,
leafa din minister, adicæ vreo 12 000 lei. Ministrului, care a zæbovit douæ luni la Monte
Carlo, deøi primise banii de drum la timp, i s°a plætit pe tot timpul leafa øi cheltuielile
de reprezentare foarte mari ale noului sæu post. Altæ pildæ: o dactilografæ într°o legaflie
în stræinætate primea o leafæ de $140. Øeful ei, fiind nemulflumit de felul cum îøi fæcea
datoria, a cerut înlocuirea ei. Pentru înlocuitorul ei, un diurnist mai în vârstæ, care
muncea de trei ori atâta, ministerul n°a vrut sæ aprobe cu nici un prefl mai mult de
$60. Dar domniøoara a primit mai departe în noul ei post $140.

Mai sunt øi alte lipsuri mai mærunte, dar totuøi nu færæ însemnætate, care trebuiesc
împlinite. De pildæ, pentru înzestrarea legafliilor cu materialul legislativ øi documentar
de care au nevoie, nu s°a fæcut nimic. Deøi apar în comerfl din timp în timp culegeri
de legi, decrete, regulamente sau repertorii etc. foarte practice, ele nu se trimit legafliilor,
care mai niciodatæ nu øtiu dacæ nu le lipseøte vreun text, fie cæ trebuie sæ aplice o
lege, fie cæ li se cer informafliuni. Apoi, mai apar cærfli documentare øi øtiinflifice, care
pot fi de mare folos legafliilor pentru conferinfle, articole de propagandæ etc. Ar fi
datoria ministerului sæ trimitæ legafliilor toate lucrærile de valoare, pe mæsuræ ce apar.
Serviciul bibliotecii ar putea primi aceastæ însærcinare. De altfel, øi biblioteca ministe-
rului este cât se poate de særacæ. Nu numai cærflile de doctrinæ juridicæ, diplomaticæ
øi istoricæ cele mai însemnate nu se gæsesc acolo, dar nici cele mai de seamæ culegeri
oficiale stræine de acte øi corespondenflæ.

Cu acest prilej, se poate aræta cæ din arhiva ministerului lipsesc documente de
cea mai mare valoare. O cercetare a arhivelor particulare øi a bagajelor foøtilor miniøtri
øi a dosarelor Palatului Regal ar duce desigur la descoperiri uimitoare. Textele celor
mai multe tratate din 1918, a acelor mai vechi cu Tripla Alianflæ, nu se aflæ nici mæcar
în copie la minister. Originalele multor alte tratate lipsesc. Mai toatæ corespondenfla
diplomaticæ de interes istoric nu se gæseøte la minister.

Vechea tradiflie a ministerului, dupæ care, pe de o parte, toate rapoartele legafliilor
trebuie semnate de capul de misiune øi adresate Ministerului Afacerilor Stræine øi
nu direcfliilor competente øi, pe de altæ parte, prea multe adrese ministeriale sunt iscælite
de secretarul general, este øi ea nepotrivitæ øi stinghereøte bunul mers al serviciului.
Ar trebui adoptat principiul cæ orice hârtie trebuie semnatæ de funcflionarul ræspunzætor
nu numai în drept, dar øi în fapt. Cum este la mintea omului cæ nici un cap de misiune
sau secretar general nu poate studia toate chestiunile, chiar cele mai mærunte, ei iscælesc
o mulflime de hârtii færæ mæcar sæ le citeascæ, dar încæ sæ fi studiat dosarul. Funcflionarii
inferiori lucreazæ de obicei mult mai puflin conøtiincios când øtiu cæ altul va iscæli
hârtia, iar cel care a semnat°o se scuzæ fireøte, arætând cæ n°a avut timp s°o controleze,
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ceea ce nici n°ar fi cu putinflæ. Aøa încât principiul atât de  trebuincios al ræspunderii
este de fapt cu desævârøire pæræsit.

Cum nici ministrul însuøi nu este „infailibil“, se întâmplæ sæ greøeascæ øi el. Însæ
e foarte greu pentru un ministru în stræinætate sæ ræspundæ cum trebuie când e silit
sæ°øi adreseze ræspunsul øefului sæu, adicæ ministrului, pe când dacæ l°ar putea adresa
directorului competent, ar putea sæ°i spunæ din timp în timp câteva adeværuri foarte
folositoare. Pe de altæ parte, ficfliunea cæ toate rapoartele pornesc de la capii de misiune
nu are nici un rost øi mult mai bine ar fi sæ se adopte sistemul întrebuinflat aproape
pretutindeni, dupæ care consilierul sau secretarul de legaflie de grad mai mare este øeful
cancelariei øi ræspunde de toatæ corespondenfla administrativæ øi consularæ. În minister,
s°ar preciza mai de aproape ce fel de hârtii sunt rezervate iscæliturii secretarului general.
Pentru asigurarea controlului, ar ajunge ca toate hârtiile sæ poarte, la intrare øi la ieøire,
parafa secretarului general øi a capului de misiune, ceea ce le°ar da putinfla de a
supraveghea toatæ corespondenfla øi de a°øi rezerva hârtii când ar crede de cuviinflæ.

(A.M.A.E., Problema 82, vol.8, pp.79–120)

18. Legea asupra organizærii nafliunii øi teritoriului pe timp de ræzboi, în Monitorul
Oficial nr.189 din 18 august 1939 (modificatæ în Monitorul Oficial nr.61 din 13 martie
1941).

19. Cea dintâi lege româneascæ modernæ, din 1862, se numea înflelept øi sugestiv:
Decretul pentru noua organizare a Trebilor Stræine.

20. Întrucât legile: nr.215, referitoare la organizarea Ministerului Afacerilor Stræine;
nr.216, referitoare la înfiinflarea øi organizarea Institutului Regal Român de Cercetæri
Internaflionale øi Øtiinfle Politice; nr.217, referitoare la înfiinflarea øi organizarea øcolilor
române øi institutelor culturale din stræinætate, burselor de stat øi condifliei
studenflilor români în stræinætate, au fost publicate în Monitorul Oficial nr.85 din 10
aprilie 1944, cu omisiuni, greøeli de redactare øi de tipar, s°a autorizat republicarea
lor într°un text revizuit, în Monitorul Oficial nr.90 din 15 aprilie 1944. Data de adoptare
a ræmas însæ 10 aprilie 1944.

21. Proprio motu (lat.) — Din proprie inifliativæ.
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22. Prevederile art.88 al legii vor fi puse în miøcare dupæ încetarea ræzboiului. La 1
ianuarie 1946 a fost adoptatæ decizia ministerialæ prin care se instituie Consiliul de
coordonare, control øi recomandare, prin care se realiza coordonarea serviciilor
exterioare ale Ministerului Afacerilor Stræine øi controlul activitæflii personalului
exterior al departamentului. Aceastæ decizie nu s°a publicat însæ în Monitorul Oficial.
Reproducem în continuare textul acesteia:

Nr.2 772, 1 ianuarie 1946

Noi, ministrul secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine,
În conformitate cu art.89 din legea nr.215/944 pentru organizarea Ministerului

Afacerilor Stræine
DECIDEM:

Art.I.– Se instituie Consiliul de coordonare, control øi recomandare, format din
domnii:

Petala Vintilæ, ministru plenipotenfliar, preøedinte
Constantinescu Gr.Gr., „ „ 
Brabetzianu Victor, „ „ 
Elefterescu George, „ „ 
Constantinide Noti, „ „ 

membri, pe data de 1 ianuarie 1946.
Art.II.– În conformitate cu dispozifliunile art.90 din aceeaøi lege, domnul consul

Øtefan Ionescu este numit secretar în aceeaøi comisiune.
Art.III.– Domnul director al personalului este însærcinat cu aducerea la îndeplinire

a deciziunii de faflæ.

Bucureøti, 1 ianuarie 1946

/Ministrul Afacerilor Stræine
V.Stoica

Ministru plenipotenfliar
Secretar general

/Directorul personalului
Em. Popescu
Consul general
Director adjunct

(A.M.A.E., Problema 82., vol.33, nepaginat)
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23. Prin decretul nr.710 din 6 martie 1945 de formare a guvernului dr. P. Groza,
Departamentul Propagandei este reînfiinflat. (Monitorul Oficial, nr.54 din 7 martie
1945, p.1 702) La 23 martie 1945, prin decretul°lege nr.846 pentru modificarea unor
dispozifliuni din legea pentru organizarea ministerelor, Direcfliunea presei øi
informafliilor din cadrul Ministerului Afacerilor Stræine este trecutæ la Ministerul
Propagandei. (Monitorul Oficial, nr.69 din 24 martie 1945, p.2 219)

24. În vederea aplicærii legii referitoare la purificarea administrafliilor publice, printr°o
decizie a ministrului Afacerilor Stræine, Gr. Niculescu°Buzeøti, se instituie, pe lângæ
Ministerul Afacerilor Stræine, comisia formatæ din: Radu Crutzescu — preøedinte;
Grigore Constantinescu øi Dimitrie Buzdugan — membri. (Monitorul Oficial, nr.247
din 25 octombrie 1944, p.6 862) Pe aceeaøi linie, la 24 august 1945 se constituie
Consiliul de coordonare, control øi recomandare a personalului Ministerului Afacerilor
Stræine. Acesta era compus din: Ion Christu, Radu Crutzescu, Edmond Ciuntu, Grigore
Gr. Constantinescu øi Victor Brabetzianu. (Monitorul Oficial, nr.201 din 5 septem-
brie 1945) Apoi, la 1 decembrie 1945, se constituie Comisiunea de propuneri pentru
numiri, înaintæri øi transferæri, compusæ din: Vasile Stoica, secretar general al ministe-
rului — preøedinte; Grigore Gr. Constantinescu, Ion Stænescu, Victor Brabetzianu
øi Ioachim Dæianu — membri; Emil Nicolau — secretar. (Monitorul Oficial, nr.5
din 5 ianuarie 1946)

25. În vederea aplicærii legii referitoare la epurarea presei, printr°o decizie a ministrului
Afacerilor Stræine, Constantin Viøoianu, se instituie comisia formatæ din: Tudor
Teodorescu°Braniøte — preøedinte; dr. A. Berkovitz, Miron Constantinescu, Ion Pas,
Em. Socor — membri. (Monitorul Oficial, nr.34 din 12 februarie 1945, p.982)

26. Începând cu 8 noiembrie 1944, s°a trecut la pregætirea unei noi legi de organizare
a Ministerului Afacerilor Stræine; printr°o decizie a ministrului Afacerilor Stræine,
Constantin Viøoianu, s°a instituit comisia pentru elaborarea acestei legi, formatæ din:
Gheorghe Lecca, Radu Crutzescu, Grigore Gr. Constantinescu, Dimitrie Gh.
Buzdugan, Victor Rædulescu°Pogoneanu. (Monitorul Oficial, nr.35 din 13 februarie
1945, p.1 004) La 27 februarie 1945 a fost numitæ comisia pentru întocmirea unui
regulament al legii de organizare a ministerului, lege aflatæ în curs de elaborare; comisia
era formatæ din: Gheorghe Lecca — preøedinte; Grigore Gr. Constantinescu, Nicolae
Vlædescu, Victor Rædulescu°Pogoneanu, Alexandru Adrian Botez, Gheorghe
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Polydor øi Ion Stænescu — membri. (Monitorul Oficial, nr.61 din 15 martie 1945,
p.1 967) În legæturæ cu observafliile øi considerafliile cerute în acest sens Direcfliunii
coordonærii øi planificærii, avanseazæ, la 21 august 1945, un aviz consultativ, pe care
îl reproducem:

Direcflia coordonærii øi planificærii
21 august 1945

A V I Z  75

Obiect: Decret°lege pentru organizarea Ministerului Regal al Afacerilor Stræine.
Considerafliuni: Decretul°lege în cauzæ, referindu°se la organizarea unei institu-

fliuni publice, cade în competinfla Direcfliei organizærii serviciilor de pe lângæ Preøedinflia
Consiliului de Miniøtri.

Studiind proiectul din punct de vedere al Direcfliei coordonærii facem urmætoarele
constatæri:

Dupæ experienfla fæcutæ în ultimii 25 ani, pentru reorganizarea Ministerului Regal
al Afacerilor Stræine, se revine la legea organicæ din anul 1921, adaptatæ la prefacerile
politice øi sociale de astæzi. În acest scop, proiectul de lege prevede posibilitatea de
a se încredinfla conducerea oficiilor diplomatice unor personalitæfli din afara cadrelor
ministerului, iar pentru un timp de un an de la aplicarea legii se dæ putinfla, spre a se
împlini eventuale lipsuri, sæ se numeascæ sau sæ se încadreze în anumite grade øi cu
anumite îngrædiri, persoane bine cunoscute pentru pregætirea øi experienfla lor în
materie. De asemenea, proiectul prevede dispozifliunea ca în Comisiunea pentru
propuneri de numiri øi înaintæri øi în Comisiunea disciplinaræ sæ fie øi câte un delegat
al Sindicatului funcflionarilor din minister.

Proiectul de lege în cauzæ, flinând seamæ de comandamentele sociale de astæzi øi
de dispozifliunile Codului funcflionarilor publici, atât cât permite nevoile de organi-
zare ale acestei instituflii, cu structuræ deosebitæ de celelalte ministere cu activitate
înlæuntrul flærii, proiectul poate fi promulgat.

Trecând la realizarea feluritelor dispozifliuni din proiect, ne îngæduim a face
urmætoarele obiecfliuni:

1) Art.5 din proiect prevede cæ „Ministerul Afacerilor Stræine este asistat de unul
sau mai mulfli secretari generali, numifli prin decret regal dintre ambasadorii sau
miniøtrii plenipotenfliari de carieræ“.

Socotim a fi bine ca acest articol sæ fie modificat, dându°se posibilitatea ca, în
posturile de secretari generali, sæ poatæ fi numifli øi persoane din afara cadrelor ministe-
rului, în cazul când se numeøte mai mulfli secretari generali.
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2) În art.36 se prevede cæ în gradul de ataøat de legaflie øi de ataøat de consulat,
pe lângæ alte condifliuni, candidaflii trebuie sæ posede diploma de doctor sau licenfliat
în drept sau litere.

Socotim cæ nu trebuie limitatæ cariera diplomaticæ øi în special cea consularæ numai
la doctorii øi licenfliaflii în litere øi drept, ci sæ se dea posibilitatea prezentærii la examenul
respectiv øi a doctorilor sau licenfliaflilor în Academia Comercialæ.

3) Aceeaøi observaflie o avem de fæcut øi cu privire la recrutarea referenflilor eco-
nomici, prevæzufli de art.52 din proiect.

4) De asemenea, pentru recrutarea referenflilor de presæ, proiectul prevede în art.56
cæ se pot prezenta la concurs numai doctorii sau licenfliaflii în drept sau litere.

Pentru recrutarea acestui corp, socotim cæ trebuie sæ fie admiøi a se prezenta la
examen øi posesorii de diplome ale altor facultæfli, dacæ au pregætire ziaristicæ.

5) Proiectul în cauzæ nu prevede nici o dispoziflie cu privire la modalitæflile sau
condifliunile de studii pe care trebuie sæ le îndeplineascæ referenflii Oficiului de studii
de pe lângæ Ministerul Afacerilor Stræine.

În acest caz urmeazæ a se aplica dispozifliunile art.199 din Codul funcflionarilor
publici, care dispune ca referenflii Oficiilor de studii sæ fie doctori în drept, øtiinflele
economice sau matematici.

Dat fiind caracterul special al Oficiului de studii de la Ministerul Afacerilor Stræine,
socotim a se introduce un articol nou cu privire la recrutarea referenflilor Oficiului
de studii pe lângæ acel minister, dându°se posibilitatea a fi numifli în acele posturi øi
posesorii altor diplome decât cele prevæzute în art.199 din Codul funcflionarilor publici
dupæ natura lucrærilor ce vor avea de executat.

6) În art.42–46 se prevede cæ secretarii de legaflie cls.II vor fi numifli dintre secretarii
de legaflie cls.III, secretarii de legaflie cls.I vor fi numifli dintre secretarii de legaflie
cls.II etc.

Termenul „vor fi numifli“, întrebuinflat de proiect, ar putea da loc la confuziuni,
deoarece pentru personalul respectiv nu se face o numire nouæ, ci o avansare.

Deci, articolele respective trebuie modificate în sensul cæ secretarii de legaflie cls.II
vor fi avansafli dintre secretarii de legaflie cls.III etc.

Aceeaøi confuziune de termeni „numire øi avansare“ se face, în art.49–51, cu privire
la avansarea consulilor; în art.53–55, cu privire la avansarea referenflilor economici
øi în art.57–59, cu privire la avansarea referenflilor de presæ.

7) În art.70 se prevede trecerea la pensie a funcflionarilor ministerului la vârsta
de 60 ani sau la 35 de ani de serviciu calculabili la pensie, cu excepflia miniøtrilor
plenipotenfliari cls.II, a consulilor generali, a referenflilor economici cls.I øi
referenflilor de presæ cls.I, a cæror limitæ de vârstæ este de 62 ani, iar pentru miniøtrii
plenipotenfliari cls.I la 64 ani, putându°se prelungi acest termen pentru øefii misiunilor
diplomatice, precum øi pentru secretarul general de cel mult douæ ori cu câte doi ani.
Pentru ambasadori, termenul de pensionare este nelimitat.
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Atrægând atenfliunea onoratului guvern asupra acestor termene de pensionare,
opinæm cæ limitele de vârstæ sunt prea mari.

8) În art.79, proiectul prevede cæ, pentru boalæ constatatæ, concediile funcflionarilor
Ministerului Afacerilor Stræine pot fi prelungite øi peste termenul prevæzut din art.32
din Codul funcflionarilor publici, færæ pierderea salariului øi accesoriilor aferente.
Fæcându°se aceastæ derogare, se acordæ privilegiu unei categorii de funcflionari în
detrimentul altor categorii, din care cauzæ suntem de pærere ca acest articol sæ fie
suprimat, urmând a fi reglementat la fel pentru tofli funcflionarii publici, cu prilejul
revizuirii legii respective.

9) Ca anexæ, proiectul confline o nouæ tabelæ de salarizare pentru membrii corpului
diplomatic, consular, economic øi de presæ.

Prin aceastæ tabelæ, se ridicæ salariile de bazæ ale funcflionarilor Ministerului
Afacerilor Externe cu mult faflæ de salariile prevæzute în Codul funcflionarilor publici.

De pildæ:
Miniøtrii plenipotenfliari cl.I în Cod. 46 900 în proiect 61 200
Consul general cu 1 gradaflie „ 36 200 „ 50 500
Ataøat de presæ „  10 200 „ 25.600
Întrucât prin aceastæ nouæ salarizare ce se dæ funcflionarilor Ministerului Afacerilor

Stræine se trece peste armonizarea salariilor fæcutæ prin Codul funcflionarilor publici,
iar pe de altæ parte prin legea nr.566/1945 s°a oprit orice spor de salariu pânæ la 1
decembrie 1945, ræmâne ca onoratul guvern sæ aprecieze.

Director
Referenfli

(A.M.A.E., Problema 82, vol.II, pp.37–42)

27. În temeiul deciziei Comisiunii ministeriale pentru redresarea economicæ øi
stabilizarea monetaræ s°a demarat procesul de epurare a diplomaflilor øi funcflionarilor
din Ministerul Afacerilor Stræine.

Sunt pe deplin edificatoare:
Decizia M.A.S. nr.58 378 din 31 august 1947, în Monitorul Oficial nr.205 din 5

septembrie 1947, pp.8 100–8 102:

MINISTERUL AFACERILOR STRÆINE
Noi, vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministru secretar de stat la

departamentul Afacerilor Stræine,
Având în vedere dispozifliunile deciziunii nr.18 din 12 august 1947 a Comisiunii

ministeriale pentru redresarea economicæ øi stabilizarea monetaræ, publicatæ în
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Monitorul Oficial nr.184 din 13 august 1947, prin care se prevede cæ Ministerul
Afacerilor Stræine va reduce numærul personalului bugetar la numærul personalului
prevæzut în bugetul exerc. 1938/939;

Având în vedere øi nevoile serviciului,
Decidem:
Art.I.– Numærul personalului Ministerului Afacerilor Stræine se reduce prin

suprimarea posturilor bugetare a urmætorilor funcflionari, pe data de 1 septembrie 1947:
Lecca Gheorghe, ministru pl. cl.I.
Petala Vintilæ, ministru pl. cl.I.
Crutzescu Radu, ministru pl. cl.I.
Ciuntu, Edmond, ministru pl. cl.I.
Stænescu Mihail, ministru pl. cl.II.
Bianu Alexandru, prim consilier de legafliune.
Opriøan Emil, consilier de legafliune.
Timiraø Nicolae, prim secretar de legafliune.
Barbul Gheorghe, al 2°lea secretar de legafliune.
Rædulescu Mehedinfli V., al doilea secretar de legafliune.
Voicu Anghel, al doilea secretar de legafliune.
Roiu Florin, al doilea secretar de legafliune.
Solomon Virgil, secretar de legafliune.
Angheluflæ Mihail, secretar de legafliune.
Cernovodeanu I. Dan Paul, secretar de legafliune.
Dimitriu Øoimu Maria, ataøat de legafliune.
Karadja Constantin, prim consul general.
Nicolau Dimitrie, prim consul general.
Pæunescu Petre, prim consul general.
Cisek Oscar Walter, prim consul general.
Clonfla Eugen, prim consul general.
Spornic Titus, consul general.
Oanea Isidor, consul general.
Hriscu Vanghele, consul general.
Trifon Mircea, consul general.
Comænescu Ernest, consul.
Dumitrescu Teodor, consul.
Balintescu Octavian, al doilea consul.
Cruceanu Constantin, al doilea consul.
Panaitescu Rapan Gheorghe, al doilea consul.
Dimitriu Mircea, viceconsul.
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Leist Alexandru, viceconsul.
Vlædescu Olt Marin, viceconsul.
Burbea Traian, viceconsul.
Calmuschi Gheorghe, viceconsul.
Leonescu Dan, viceconsul.
Buzea Octavian, referent titular Of. studii.
Cruøevan Olga, referent Of. studii.
Negoøanu Petronela, referent Of. studii.
Belizarie Maria, referent Of. studii.
Bernea Ernest, director.
Mægureanu Valeriu, subdirector.
Vizanti Ioana Maria, subdirector.
Vlædescu Olt Beatrice, subdirector.
Ionescu Irina, subdirector.
Orfeanu Elvira, øef de serviciu.
Læzærescu Carmen, subdirector.
Atanasiu Lidia, øef de serviciu.
Popescu Dimancea Claudia, øef de serviciu.
Popescu Petre, øef de serviciu.
Constantin Gheorghe, øef de secflie.
Papazol Ada Irina, øef de serviciu.
Blagovici Iuliana, øef de serviciu.
Oprescu Letiflia Grafliela, øef de secflie.
Bulancea Nicolae, øef de secflie.
Goflia Gheorghiu Laura, øef de secflie.
Mihæilescu Hanagic Viorica, øef de secflie.
Borocan Negulici Flaminia, øef de secflie.
Rædulescu Teodora, øef de secflie.
Scepkin Subin Sergiu, øef de secflie.
Bædiufleanu Mihail, øef de secflie.
Ciugureanu Liudmila, øef de secflie.
Dinu Florea, øef de secflie.
Florescu Ioan, øef de secflie.
Lucænescu Alexandra, øef de secflie.
Matei Coriolan, øef de secflie.
Niculescu Ermil, øef de secflie.
Procopiescu Predescu Martha, øef de secflie.
Râcu Mihæilescu Ana, øef de secflie.

492



Rædulescu Tæriceanu Alexandra, øef de secflie.
Viøoiu Elena, øef de secflie.
Vlad Constanfla, øef de secflie.
Popa Gheorghe, øef de secflie.
Dumitrescu Perianu Elena, øef de secflie.
Ociocioc Sutter Letiflia, øef de secflie.
Iordænescu Maria, øef de secflie.
Marian Angela, øef de secflie.
Erca Speranfla, øef de birou.
Hulea Mavrocordat Elena, øef de birou.
Jelea Eufrosina, øef de birou.
Cænciulescu Georgeta, øef de birou.
Samoø Ecaterina, øef de birou.
Dumitrescu Eleonora, øef de birou.
Lenos Maria, øef de birou.
Neøtian Stænciulescu Cornelia, øef de birou.
Sabæu Mureøanu Leontina, øef de birou.
Ciuturoianu Stænescu Lucreflia, øef de birou.
Crivelescu Elena, øef de birou.
Panu Valentina, øef de birou.
Seiciu Maria, øef de birou.
Øerban Maria, øef de birou.
Popescu Iliescu Elena, øef de birou.
Pædineanu Nicoleta, øef de birou.
Foschiatti Roman Lucreflia, subøef de birou.
Tænæsescu Ghiflescu Eugenia, subøef de birou.
Lazær Petre Elena, subøef de birou.
Oncescu Beøtelei Anton, subøef de birou.
Mureøeanu Vasiliu Constanfla, subøef de birou.
Adameøteanu Otilia, subøef de birou.
Savinescu Germaine, subøef de birou.
Pæunel Iliescu Ana, subøef de birou.
Mænescu V. Ion, subøef de birou.
Næstase Olimpia, impiegatæ.
Botta Petre, arhivar øef.
Petraøincu Pandele, arhivar øef.
Manolescu Romulus, arhivar øef.
Leonide Ionela, arhivar principal.
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Lupescu Anghel, arhivar principal.
Pospæescu Maria, arhivar principal.
Rædulescu Aurel, arhivar principal.
Munteanu Adriana, arhivar.
Russu Alexandrina, arhivar.
Morærescu Ioan, arhivar.
Costoiu Dumitru, arhivar ajutor.
Marin Musteflea, arhivar ajutor.
Vætavu Victor, arhivar ajutor.
Udidescu Dumitru, arhivar ajutor.
Negræu Teodor, arhivar ajutor.
Petraøincu Pandele, arhivar ajutor.
Øerban Matei, arhivar ajutor.
Berciu Popescu Sarmiza, stenodactilografæ øefæ.
Cristescu Lucia, stenodactilografæ øefæ.
Florian Maria, dactilo. øef.
Petrescu Florica, dactilo. øef.
Cætulescu Maria, dactilo. øef.
Lupaøcu Cornelia, dactilo. øef.
Popovici Ifrim Maria, dactilo. øef.
Tolmide Alexandra, dactilo. øef.
Simionescu Maria, dactilo. øef.
Corijescu Elena, dactilo. øef.
Costæchescu Constanfla, dactilo. øef.
Tomescu Alice, dactilo. øef.
Angelescu Elena, dactilo. øef.
Groøescu Sniachin Alexandra, dactilo. øef.
Necøulescu Colonati Aurelia, dactilo. øef.
Nicolaide Øerbænescu Germaine, dactilo. øef.
Vlædescu Valentina, dactilo. øef.
Belloiu Eliza, dactilo. øef.
Costinoiu Valeria, dactilo. øef.
Mihæilescu Lidia, dactilo. øef.
Romanos Clara, dactilo. øef.
Ionescu Gronov Martha, dactilo. øef.
Bellu Ioana, dactilo. principalæ.
Both Aurelia, dactilo. principalæ.
Mihæescu Maria, dactilo. princip.
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Gheorghiu Mavro Olga, dactilo. principalæ.
Ionescu Maria Elena, dactilo. principalæ.
Salmen Elena, dactilo. princ.
Negru Jeana, dactilo. princip.
Miche Paraschiva, translator interpret øef.
Siminel Constantin, translator interpret øef.
Paleologu Dyspre, translator interpret øef.
Rioøanu Smaranda, translator interpret øef.
Ralet Andrea, translator interpret.
Bossy Alexandra, translator interpret.
Gherghiceanu Constantin, referent tehnic.
Constantinescu Dumitru, medic primar.
Florian Ion, medic consultant.
Iacob Petre, administrator imobil.
Mori Dimitrie, administrator imobil.
Soare Dumitru, magazioner gestionar.
Grigore Cârstea Victor, lucrætor calificat.
Hâldan Sever, øofer.
Negoiflæ Constantin, øofer.
Pitiriciu Ioan, øofer.
Mihai Mihai, øofer.
Russe Ilie, cusætor de dosare.
Avasilichioaie Nicolae, cusætor de dosare.
Pæunescu Alexandru, cusætor de dosare.
Coman Toma, curier.
Radu Nicolae, curier.
Emil Ispas, curier.
Râcu Næstase, curier.
Feøteu Grigore, curier.
Næiflæ Constantin, curier.
Tænase Øtefan, curier.
Zaharia Ioan, curier.
Covrig Gheorghe, curier.
Suzana Foru Gheorghe, fochist calorifer.
Ceauøescu Ion, camerist.
Chiperea Marin, camerist.
Dicuci Gheorghe, camerist.
Draga Grigore, camerist.
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Huseim Riza Bari, camerist.
Modran Alexandru, camerist.
Pæun Gheorghe, camerist.
Popa Chiriac, camerist.
Sidor Matei, camerist.
Stænciulescu Grigore, camerist.
Cæpitæneanu Gheorghe, camerist.
Nedelici Radu, camerist.
Ræfloiu Vasile, camerist.
Stoian Gheorghe, camerist.
Zaharia Matei, camerist.
Laurenfliu Alduca, camerist.
Bocænealæ Sterie, camerist.
Bucur Bocænel, camerist.
Câcu Ioan, camerist.
Hristescu Filofteia, camerist.
Dorobanflu Emilian, camerist.
Gabor Reghina, camerist.
Matei Vasile, camerist.
Neacøu Ioan, camerist.
Pasima Vanghele, camerist.
Schiopu Maria, camerist.
Seceleanu Emilia, camerist.
Stan Ion, camerist.
Tænase Marin, camerist.
Alexe Vasile, camerist.
Baciu Ifrim, camerist.
Câcu Ilie, camerist.
Chiperea Ioan, camerist.
Dan Constantin, camerist.
Duflæ Ioan, camerist.
Enea Ilie, camerist.
Gorun Ioan, camerist.
Jurebie Profira, camerist.
Manea Ioan, camerist.
Neacøu Voicu, camerist.
Pænescu Constantin, camerist.
Popa Ilie, camerist.
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Sasu Ioan, camerist.
Vulcan Constantin, camerist.
Bragu Ana, camerist.
Balaø Teodor, camerist.
Cioaclæ Constantin, camerist.
Dumitru Vasile, camerist.
Muøetescu Stan, camerist.
Ciorogaru Ioan, camerist.
Vlad Ion, camerist.
Ploscaru Paulina, camerist.
Florea Dobre Radu, camerist.
Miloøovici Hristea, camerist.
Dumitrescu Andrei, camerist.
Art.2.– Øeful Diviziunii personalului este însærcinat cu aducerea la îndeplinire a

prezentei deciziuni.

Datæ la 31 august 1947

Vicepreøedintele Consiliului de Miniøtri øi
ministrul Afacerilor Stræine

Gh. Tætærescu

Nr.58 378

*

Decizia M.A.S. nr.58 372 din 31 august 1947, în Monitorul Oficial nr.205 din 5
septembrie 1947, p.8 102:

MINISTERUL AFACERILOR STRÆINE
Noi, ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine,
Având în vedere art.132 din statutul funcflionarilor publici,
Decidem:
Art.1.– Urmætorii funcflionari øi personal auxiliar:
Petala Vintilæ, min. pl. cl.I, cat.XIX, coef. 6,10.
Crutzescu Radu, min. pl. cl.I, cat.XIX, coef. 6,10.
Stænescu Mihail, min. pl. cl.II, cat.XVIII, coef. 5,80.
Karadja Constantin, prim cons. g°l, cat.XVII, coef. 5,50.
Nicolau Dimitrie, prim cons. g°ral, cat.XVII, coef. 5,50.
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Pæunescu Petre, prim cons. g°ral, cat.XVII, coef. 5,50.
Clonfla Eugen, prim cons. g°ral, cat.XVII, coef. 5,50.
Hriscu Vanghele, cons. g°ral, cat.XVI, coef. 5,10.
Trifon Mircea, cons. g°ral, cat.XVI, coef. 5,10.
Dumitrescu Teodor, consul, cat.XV, coef. 4,70
Buzea Octavian, ref. tit. Of. st., cat.XV, coef. 4,70
Mægureanu Valeriu, subdirector, cat.XIV, coef. 4,30
Vlædescu Olt Beatrice, subdirector, cat.XIV, coef. 4,30.
Niculescu Ermil, øef secflie, cat.XII, coef. 2,90.
Botta Petre, arhivar øef, cat.XIII, coef. 3,50.
Petraøincu Mihail, arhivar øef, cat.XIII, coef. 3,50.
Leonide Ionela, arh. princ., cat.XII, coef. 2,90.
Florian Maria, dact. øef, cat.XIII, coef. 3,50.
Cætulescu Maria, dact. øef, cat.XII, coef. 2,90.
Lupaøcu Cornelia, dact. øef, cat.XII, coef. 2,90.
Popovici Ifrim Maria, dact. øef, cat.XII, coef. 2,90.
Tolmide Alexandra, dact. øef, cat.XII, coef. 2,90.
Simionescu Maria, dact. øef, cat.XII, coef. 2,90.
Siminel Constantin, tr. int. øef, cat.XIII, coef. 3,50.
Constantinescu Dumitru, medic prim., cat.XIII, coef. 3,50.
Florian Ion, medic consult., cat. XIII, coef. 3,50.
Iacob Petre, ad°tor imobil, cat.VIII, coef. 2,05.
Coman Toma, curier, cat.IV, coef. 1,40.
Covrig Gheorghe, curier, cat.IV, coef. 1,40.
Huseim Riza Bari, camerist, cat.II, coef. 1,30.
Sidor Matei, camerist, cat.II, coef. 1,30
sunt puøi în poziflia de retragere pentru a°øi aranja drepturile la pensie, pe data de

31 august 1947.
Art.2.– Se acordæ un nou spor util pentru pensie, de cinci ani, la timpul servit,

conform art.132, din statutul funcflionarilor publici.
Art.3.– Øeful Diviziunii personalului este însærcinat cu aducerea la îndeplinire a

prezentei deciziuni.

Datæ la 31 august 1947

p. ministru
Constantin Zænescu

Nr.58 372
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*

Decizia M.A.S. nr.66 375 din 4 octombrie 1947, în Monitorul Oficial nr.236 din
13 octombrie 1947, p.9 200:

MINISTERUL AFACERILOR STRÆINE
Noi, vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministru secretar de stat la

departamentul Afacerilor Stræine,
Având în vedere dispozifliunile art.IV din jurnalul Consiliului de Miniøtri nr.1 269,

publicat în Monitorul Oficial nr. 223 din 27 septembrie 1947,
Decidem:
Art.1. Se înfiinfleazæ, pe data publicærii prezentei deciziuni, un Oficiu pentru

aplicarea Tratatului de pace, compus din:
Mihail E. Pencovici, ministru plenipotenfliar, preøedintele Oficiului øi delegat în

Comisiunea tehnicæ.
N. Penciulescu, consilier de legafliune, director economic, supleant.
Aurel Negus, prim°consilier de legafliune, membru.
Ion Puøcaru, prim cons. de legafliune, membru.
I.R. Gambert, secretar de legafliune, membru.
A.L. Danielopol, secretar de legafliune, membru.
Em.V. Rudeanu, ataøat de legafliune, membru.
Maria°Liliana Stænescu, stenodactilografæ øefæ.
Beatrice Lates, translatoare interpretæ.
Marga Petit, dactilografæ øefæ.
Olga Suteaghin, dactilografæ øefæ.
Art.2. Øeful Diviziunii personalului este însærcinat cu aducerea la îndeplinire a

prezentei deciziuni.

Datæ la 4 octombrie 1947

Vicepreøedintele Consiliului de Miniøtri øi
Ministrul Afacerilor Stræine

Gh. Tætærescu

Nr.66 375

*

În perioada 29 octombrie–11 noiembrie 1947, la Bucureøti, în sala de festivitæfli
a Øcolii Superioare de Ræzboi, a avut loc procesul intentat Partidului Naflional fiærænesc,
în frunte cu Iuliu Maniu.
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Prin actul de acuzare, Partidul Naflional fiærænesc a fost incriminat drept duøman
de neîmpæcat al poporului român øi susflinætor fervent al imperialismului øi al reacfliunii
internaflionale, a fost fæcut ræspunzætor direct de instaurarea dictaturii antonesciene
øi de intrarea României în ræzboiul de Ræsærit, fiind apreciat ca o organizaflie de spioni
øi complotiøti, care ar fi urmærit salvarea criminalilor de ræzboi, ræsturnarea prin forflæ
a regimului democratic cu sprijinul direct al unor state stræine, trædând suveranitatea,
libertatea øi independenfla naflionalæ a statului român.

Procesul s°a desfæøurat dupæ stilul înscenærilor judiciare staliniste øi s°a încheiat
cu sentinfle criminale.

Manevrând cu abilitate, comuniøtii lanseazæ în acest context acuzaflia unei legæturi
directe între „actele de trædare øi spionaj dezvæluite“ în procesul Partidului Naflional
fiærænesc øi „birourile Ministerului de Externe“.

Se urmærea nu doar decapitarea Ministerului Afacerilor Stræine, ci øi scoaterea
în afara legii a Partidului Naflional Liberal.

„Scânteia“ — ziarul Partidului Comunist din România, având drept director la
acea datæ pe Miron Constantinescu — a lansat în acele zile un atac furibund împotriva
conducerii Ministerului Afacerilor Stræine, a titularului sæu, vizând eliminarea sa din
guvern.

Reproducem în cele ce urmeazæ articolele violente, publicate succesiv, în acest
sens, în zilele de 2, 3 øi 5 noiembrie 1947, sub semnætura lui Sorin Toma, redactor
øef al ziarului „Scânteia“.

Monstruosul contract de trædare øi spionaj

Fapte øi documente. Iaræøi fapte øi iar documente. Nici un græunte de vorbærie în
toatæ construcflia acuzærii. O „acuzare“ în care nu se aude decât glasul inculpaflilor,
nevoifli, în fafla dovezilor zdrobitoare, sæ°øi recunoascæ singuri crimele øi sæ dezvæluie
pe acelea ale complicilor øi øefilor lor. Revelaflii de un senzaflional care ar face deliciul
corespondenflilor presei americane øi engleze, dacæ ele nu ar constitui o demascare
necruflætoare a imperialiøtilor care stæpânesc aceastæ presæ… øi dacæ le°ar fi cu putinflæ
sæ descopere mæcar o singuræ cræpæturæ în înlænfluirea dovezilor. Nici una!

Am ascultat cu încordare interogatoriile acuzaflilor. Ei bine, acest proces în care
sunt inculpafli „oameni politici“ de prima mærime în ierarhia politicæ a partidelor
reacflionare, nu este câtuøi de puflin ceea ce se obiønuieøte a se numi un proces politic.
Primii au defilat pe dinaintea Tribunalului øapte acuzafli, øapte oameni care au executat
misiuni din cele mai importante în cadrul acfliunii Partidului Naflional fiærænesc. Au
fost læsafli sæ vorbeascæ tot ce au vrut, li s°a dat putinfla sæ°øi uøureze situaflia. ØI TOTUØI
NU S°A VORBIT, NU A PUTUT FI VORBA ÎN DECLARAfiIILE LOR, DE
POLITICÆ. Spionaj, spionaj øi iar spionaj. Øi când, în sfârøit, al optulea acuzat,
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secretarul general al P.N.fi., Nicolae Penescu, a fæcut sæ se audæ în salæ primele
considerente politice, aceasta nu a fost decât pentru a recunoaøte ceea ce nu mai putea
fi negat, cæ însæøi politica fostului P.N.fi. øi a øefilor lui supremi nu era decât un
apendice al activitæflii de trædare øi spionaj øi o mascæ a crimei.

Patru funcflionari importanfli ai Ministerului de Externe, dintre care unul, Opriøan1,
director al Cifrului øi altul, Camil Demetrescu, director adjunct al acestui serviciu
(prin însæøi natura lui secret), împreunæ cu Victor Rædulescu°Pogoneanu, fost director
al Cabinetului în acelaøi minister, devenit mâna dreaptæ a lui Maniu în probleme de
politicæ externæ, au recunoscut cæ sustrægeau sistematic, din însærcinarea lui Pogoneanu,
informaflii, documente secrete de stat, texte confidenfliale de negocieri øi convenflii
internaflionale, pe care le transmiteau reprezentanflilor misiunilor americanæ øi englezæ
sau le trimeteau prin mijlocirea deloc diplomaticæ a aceloraøi misiuni, dimpreunæ cu
directive ale lui Maniu øi conducerii P.N.fi., grupului de trædætori din stræinætate condus
de Gr. Niculescu°Buzeøti, Gafencu, Viøoianu, Cretzianu etc.

Pânæ într°atât îi considerau reprezentanflii amintitelor state apusene pe fruntaøii
P.N.fi. drept „oamenii lor“, încât transportarea lor clandestinæ pânæ în flara stræinæ,
unde aveau sæ°øi îndeplineascæ misiunea antinaflionalæ, se fæcea cu avioane militare
americane (cazurile Gr. Niculescu°Buzeøti, Viøoianu øi Ioana Bujoiu, confirmate øi
de acuzatul Radu Niculescu°Buzeøti).

„Oamenii lor“? — Puflin spus! Vândufli CU TRUP ØI SUFLET serviciilor de spionaj
ale Statelor Unite øi Angliei — pânæ într°atât încât, în cazul cæ ar fi fost pe cale sæ
înøele cu sau færæ voie încrederea acestora sau sæ comitæ o indiscreflie, erau obligafli
sæ ia otravæ! A dezvæluit°o acuzatul Ion de Mocsony°Styrcea:

În bætrâni se spunea: „Øi°a vândut sufletul dracului“. Se povesteau basme despre
contracte fantastice scrise cu sânge omenesc.

Basmele sunt însæ læsate în urmæ de realitate. În dosarul procesului care se judecæ
la Øcoala Superioaræ de Ræzboi se aflæ, scris negru pe alb øi confirmat solemn de
acuzaflii Pogoneanu, Radu Niculescu°Buzeøti øi Mocsony°Styrcea, monstruosul
contract încheiat de Gr. Niculescu°Buzeøti în numele conducerii P.N.fi. (în prezenfla
lui Pogoneanu, Mocsony°Styrcea øi Ioana Bujoiu) cu reprezentanflii serviciului de
spionaj american Tom Hall2 øi Hamilton3. Prin acest contract, concretizat în „Minuta“
øi „Memorandum“°ul publicate ieri de ziare, conducætorii P.N.fi. øi partizanii lor trec
cu trup øi suflet în subordonarea serviciului de spionaj american.

Iatæ planul de acfliune întocmit de reprezentanflii spionajului american øi acceptat
de reprezentanflii P.N.fi. Conducerea P.N.fi., care sub nemfli øi Antonescu s°a pus de°a
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curmeziøul creærii unei miøcæri de rezistenflæ naflionalæ, îøi ia obligaflia de a crea o
„miøcare de rezistenflæ“ contra guvernului democrat al României. Intervenflia americanæ
în România în sprijinul acestei miøcæri avea sæ depindæ de gradul ei de eficacitate
mæsurat în numærul ciocnirilor, în proporfliile tulburærilor interne øi a sângelui værsat.
Primul pas pe calea ræzboiului civil aveau sæ°l constituie alegerile de la 19 noiembrie
1946. Sub pretextul „teroarei comuniste“, trebuiau create „comitete de apærare“ menite
sæ treacæ apoi într°un „tip special de organizaflii paramilitare“ øi „sæ devinæ subterane“.
„Înalta tensiune politicæ ce se va întæri în timpul alegerilor øi îøi va atinge culmea
ne va furniza cel mai bun temei pentru miøcarea noastræ de rezistenflæ“, stipuleazæ
„minuta“.

Scopurile „armatei subterane“ Styrcea le caracterizeazæ astfel: „în eventualitatea…
unui al treilea ræzboi mondial... aceste organizaflii, la un moment dat, la o oræ pe care
au numit°o «ora H»… urmau sæ constituie un ajutor pentru marile puteri occidentale“.
Aceasta se completeazæ cu scopul indicat de Pogoneanu: „ræsturnarea prin violenflæ
a regimului democrat din România“.

O datæ cu firma mincinoasæ de „rezistenflæ naflionalæ“ proclamatæ oficial de Maniu,
mistificarea înøelætoare ideologicæ era trecutæ în lista armelor de luptæ a trædætorilor.
Partizanii din partidele politice reacflionare erau împinøi la acfliune ca simple
„instrumente“ — „færæ sæ le læsæm sæ cunoascæ scopul nostru final“. Iatæ pânæ unde
merge cinismul!

În fruntea întregii organizæri, care trebuia sæ cuprindæ øi cuprindea toate trei partidele
reacflionare, trebuiau sæ fie trei comitete: a) un comitet suprem secret, cu participarea
agenflilor spionajului american; b) un comitet politic, public; c) un comitet politic de
trædætori, menit sæ devie guvern, în stræinætate; d) un comitet militar, subordonat celui
dintâi.

Acest din urmæ comitet „are de procurat informaflii militare pentru aliafli“. El se
mai ocupæ cu pregætirea de echipament, baze militare øi arme.

Cât despre fondurile P.N.fi…. Mijloacele bæneøti, „færæ a le aduce totuøi la cu-
noøtinflæ sursa“, aveau sæ fie procurate de spionajul american sub forma introducerii
în flaræ a 60 000 medalii false bætute în stræinætate. „Nimic din aceøti bani nu va fi
întrebuinflat pentru nici un fel de propagandæ de partid“, se spune în „Memorandum“.
Totul pentru spionaj øi teroare.

Acestea sunt documentele prin care P.N.fi. înceta definitiv de a mai fi un partid
politic românesc øi devenea o simplæ anexæ a serviciului de spionaj american.

La proces s°a dovedit færæ putinflæ de îndoialæ cæ „Minuta“ øi „Memorandum“°ul
angajau pe deplin conducerea P.N.fi. øi pe Maniu personal.

Gr. Niculescu°Buzeøti, cel care a reprezentat partidul în tratativele cu agenflii
spionajului american, era, deøi nou în partid (citæm dupæ declaraflia lui N. Penescu),
omul în care Maniu a avut „optimæ încredere, o încredere mai mare decât în secretarul
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general, decât în vicepreøedintele partidului… øi decât în Mihai Popovici“. „Aceasta —
spune Penescu — pentru cæ lui Gr. Niculescu°Buzeøti îi plæcea conspiraflia“.

Dupæ convorbirea fixatæ în vestita „Minutæ“, acesta din urmæ øi°a luat obligaflia
de a se consulta cu øefii sæi. „În orice caz, cu d. Maniu, desigur, — declaræ
Mocsony°Styrcea — pentru cæ nu cred cæ d. Niculescu°Buzeøti lua ordine de la
altcineva… decât de la d. Maniu“.

Dupæ aceastæ consultare, Niculescu°Buzeøti a adus un prim proiect de memo-
randum, care însæ n°a satisfæcut pe americani. Era „gen Maniu“, adicæ foarte vag,
à l’eau de rose sau „apæ de ploaie“ (Styrcea). Buzeøti a fost trimis înapoi øi a venit
cu memorandum°ul (în forma care a ræmas definitivæ). Buzeøti vorbea acum, spune
Styrcea, „în numele P.N.fi.°ului“. Mai mult chiar. Curând dupæ aceasta, cu prilejul
trimiterii lui Niculescu°Buzeøti în stræinætate, Maniu i°a dat lui Gr. Niculescu°Buzeøti
un mandat în sensul „cæ d°sa reprezenta vederile dlui Maniu øi este calificat a se
pronunfla în numele d°sale“ (Pogoneanu) sau, cum s°a exprimat cu entuziasm
lt. Hamilton, „aceasta înseamnæ depline puteri, un mandat în alb“ (din declaraflia lui
R. Niculescu°Buzeøti).

Prin acfliunea sa, Maniu øi conducerea P.N.fi. urmærea, dupæ expresia lui Opriøan,
„dezlænfluirea unui ræzboi, care ar fi pustiit întreg sud°estul Europei, flara noastræ având
cel mai mult de suferit“.

Øi, dupæ cum s°a stabilit pe deplin la proces, acestæ linie pe care a o numi criminalæ
e prea puflin, era urmæritæ øi aplicatæ pas cu pas.

Existæ în lume spioni øi spioni. Unii se mulflumesc sæ furnizeze informaflii puterilor
stræine. Alflii merg mai departe.

Ei provoacæ la comandæ tulburæri, comit asasinate, stârnesc værsæri de sânge,
ræzboaie civile, pentru a da putinflæ imperialiøtilor stræini sæ ocupe øi sæ subjuge flara,
ai cæror fii de mult nu mai sunt.

Maniu, Mihalache øi conducætorii P.N.fi. fæceau, færæ deosebire øi færæ mustrare
de conøtiinflæ, øi una øi alta.

Sorin Toma

„Scânteia“, 2 noiembrie 1947

O concluzie a procesului marii trædæri.
Putregaiul de la Externe trebuie extirpat!

Procesul conducerii trædætoare de flaræ a fostului Partid Naflional fiærænesc a avut
între altele darul sæ atragæ atenflia opiniei publice asupra unui sector important al vieflii
noastre de stat, færæ de contribuflia cæruia complotul împotriva regimului democrat
øi a independenflei noastre naflionale ar fi fost de bunæ seamæ cu mult mai greu de urzit.
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E vorba de Ministerul Afacerilor Stræine.
Încæ de mult, modul cum sunt, sau mai bine zis cum nu sunt, apærate interesele

României în stræinætate de cætre majoritatea membrilor corpului nostru diplomatic
îngrijora profund pe tofli cei cu dragoste de flaræ.

La întrebærile:
— Ce au fæcut în timpul Conferinflei de Pace cei mai mulfli dintre vechii diplomafli

români pentru a susfline cauza dreaptæ a statului øi poporului nostru?
— Ce au fæcut ei pentru a combate acfliunea de ponegrire a flærii noastre de cætre

propaganda cercurilor imperialiste øi pentru a neutraliza activitatea antinaflionalæ a
grupului de trædætori condus de Gafencu, Tilea, Cretzianu øi compania?

— Multe au fost oare misiunile noastre din stræinætate care au desfæøurat o activitate
serioasæ în timpul secetei pentru a asigura o largæ ajutorare din afaræ înfometaflilor
din România?

La aceste întrebæri, ca øi la altele de acelaøi fel, ræspunsul nu poate fi decât unul:
un ræspuns negativ.

În momentele când în întreaga lume se înteflea lupta între lagærul imperialist øi
antidemocratic — în frunte cu U.S.A. øi Anglia — øi cel antiimperialist øi democratic,
în frunte cu U.R.S.S. øi flærile noii democraflii, regimul nostru democrat nu gæsea în
Ministerul de Externe sprijinul, pârghia puternicæ de care avea nevoie pentru apærarea
independenflei naflionale a flærii øi pentru câøtigarea cât mai multor adeværate prietenii
în rândurile forflelor partizane ale democrafliei.

Dimpotrivæ, Ministerul de Externe slujea, cum s°a dovedit la proces, unor scopuri
cu totul contrarii.

Ministerul de Externe servea atât misiunilor americanæ øi englezæ, cât øi trædætorilor
din flaræ øi stræinætate în slujba acestora (alde Maniu, Niculescu°Buzeøti, Pogoneanu,
Cretzianu, Gafencu etc.), drept sursæ de informaflii secrete de cea mai mare însemnætate
pentru statul român.

Încæ înainte ca înflelegerile øi convenfliile internaflionale sæ fi fost puse în aplicare,
ele ajungeau prin mijlocirea Ministerului de Externe în mâna celor ce aveau tot
interesul sæ încerce sabotarea lor.

Înainte ca memoriile conflinând argumentele guvernului român în chestiunea
Ardealului, reparafliilor øi regimului Dunærii sæ fi fost folosite în negocierile inter-
naflionale, ele ajungeau, tot prin mijlocirea Ministerului de Externe, în mâna grupului
de foøti diplomafli trædætori øi spioni din stræinætate, care luptau pentru împoværarea
flærii øi pentru ciuntirea Ardealului.

În birourile Ministerului de Externe se elaborau lucræri pentru combaterea punctului
de vedere românesc la Conferinfla Pæcii. Aceste lucræri erau fie trimise lui Cretzianu
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øi trædætorilor români din stræinætate pentru a le servi ca bazæ de argumentare, fie
depuse direct o datæ cu memoriile oficiale, la Secretariatul Conferinflei de la Paris.

Serviciile Ministerului de Externe fæceau oficiul de poøtæ între trædætorii din flaræ
øi cei din stræinætate. Funcflionari superiori activi ai sæi participau direct la pregætirea
organizærii unui guvern român de trædætori în Apus.

Concluzia se impune de la sine: organizatorii din afaræ øi dinæuntru ai complo-
tului contra statului român democrat øi a independenflei sale s°au bucurat de larga
complicitate a Ministerului Afacerilor Stræine, pe care l°au mânuit aøa cum au dorit.

Øi nici nu putea fi altfel. Majoritatea cadrelor acestui minister aproape n°au fost
atinse de procesul de curæflire øi democratizare ce a avut loc în alte departamente.
Cariera diplomaticæ — „cariera“, cum îi spuneau cu ifose jalnicii spioni din boxa
Tribunalului Militar — a ræmas la noi, cu rare excepflii, apanajul unor filfizoni, rude
sau oameni de casæ ai „obrazelor subfliri“ din marea burghezie øi moøierime româ-
neascæ. Diplomat român a putut fi un desnaflionalizat ca Mocsony°Styrcea. Diplomat
român cu leafæ de la stat, pânæ în martie 1947, a putut fi un Frederic Nanu, care între
timp devenise… cetæflean american! În aparatul central al Ministerului de Externe
gæseøti colaboraflioniøti notorii din timpul nemflilor (Camil Demetrescu, director adjunct
în serviciul secret al Cifrului e doar unul din numeroasele exemple), gæseøti diplomafli
întorøi din preajma lui Hitler øi Mussolini færæ a fi fost supuøi vreunei verificæri, gæseøti
epurabili refugiafli de prin alte ministere. Pânæ în martie 1947, Niculescu°Buzeøti,
Cretzianu, Rædulescu°Pogoneanu øi alfli inculpafli de azi erau pe statele ministerului!

Tot atât de „selecte“ sunt pânæ øi în ziua de azi cadrele din stræinætate ale acestui
minister. Gæseøti în legafliile noastre tot ce pofteøti: legionari notorii, voluntari în armata
lui Franco, rude apropiate ale criminalilor de ræzboi, reacflionari înverøunafli, prieteni
intimi ai lui Niculescu°Buzeøti, Pogoneanu, Cretzianu, Gafencu, Tilea. Puflini sunt
oare diplomaflii „români“ care, rechemafli în flaræ, au refuzat sæ se întoarcæ? Pânæ øi
sæptæmâna trecutæ s°au înregistrat trei asemenea cazuri. Øi tofli aceøtia au funcflionat,
au contat ani de zile ca „apærætori ai intereselor româneøti“!

Pentru tofli aceøtia a fost øi este literæ de evanghelie linia trædætoare indicatæ în
1943 de Maniu lui Cretzianu øi comunicatæ de acesta din urmæ lui Ion Antonescu: „Ali-
anflæ cu anglo°americanii împotriva ruøilor øi în orice caz mai bine nemflii decât ruøii“.

Nu este de mirare cæ într°un asemenea Minister de Externe s°a putut elabora „teoria“
cæ „nimeni nu râvneøte la pæmântul nostru“, cæ „România a ieøit din vârloarea
primediilor øi nici o ameninflare nu mai stæ în fafla ei“ (nici mæcar aceea a poftelor
imperialiste atât de limpede exprimate de reprezentanflii spionajului american Hamilton
øi Hall!) øi cæ deci trebuie cu orice prefl øi cu orice condiflii sæ cerøim „prietenia U.S.A.,
Marii Britanii øi mai ales a Franflei“. Øi nu e nici o mirare cæ acestæ slugærnicie,
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carieriøtii „carierei“ au dus°o pânæ la înrolarea în serviciile de spionaj ale „demo-
crafliilor occidentale“.

Poporul român, care øi°a cucerit în grele suferinfle libertatea, independenfla øi pacea,
øtie cæ poate pæstra øi apæra cu succes aceste bunuri prin democratizarea consecventæ
a tuturor sectoarelor vieflii sale publice øi prin colaborarea fermæ cu toate forflele pæcii
øi democrafliei, în frunte cu Uniunea Sovieticæ.

El are nevoie de un Minister de Externe capabil sæ aplice consecvent acestæ linie,
singura conformæ cu interesele sale naflionale.

Iatæ de ce opinia publicæ democraticæ are dreptul sæ cearæ ca putregaiul de la
Ministerul de Externe sæ fie extirpat.

Cu toatæ hotærârea øi cât mai repede.
Sorin Toma

„Scânteia“, 3 noiembrie 1947

Tot despre Ministerul de Externe

Ne°am ocupat în articolul precedent de un fapt de o gravitate excepflionalæ pus
în luminæ de procesul trædætorilor din fruntea fostului P.N.fi.: cæ Ministerul de Externe
este astæzi un cuib de spionaj øi trædare, o citadelæ a uneltirilor reacfliunii dinæuntrul
øi din afara flærii împotriva independenflei øi libertæflii poporului român.

Nici o interpretare, oricât de tendenflioasæ, nu mai poate micøora evidenfla faptelor.
Ministerul Afacerilor Stræine s°a comportat øi se comportæ nu ca un departament al
guvernului democrat al României, ci ca un minister al „guvernului“ de trædætori în
slujba imperialiøtilor anglo°americani, a cærui înfiinflare în stræinætate fusese
proiectatæ øi organizatæ de spionul Maniu øi de complicii sæi.

Se pune însæ întrebarea: oricât de senzaflionalæ ar fi pentru marele public acestæ
revelaflie, a putut ea oare constitui o surprizæ pentru factorii de conducere ai
Ministerului de Externe?

Nu a putut fi un secret pentru nimeni din cei ce sunt cât de cât la curent cu situaflia
din minister — øi cu atât mai puflin pentru cei ce poartæ ræspunderea activitæflii
departamentului — cæ principalele posturi din aparatul central øi extern, øi nu numai
principalele, sunt încadrate în covârøitoarea majoritate cu foøti colaboratori ai nemflilor
øi ai lui Mihai Antonescu, cu prieteni øi apropiafli de ai vânzætorilor de flaræ,
Niculescu°Buzeøti, Cretzianu, Viøoianu, Pogoneanu etc., într°un cuvânt cu oameni
pe care e firesc ca sævârøirea unor acte de felul celor scoase la ivealæ în cursul
procesului, sæ nu le paræ câtuøi de puflin anormalæ, necum monstruoasæ.

Nu este un secret pentru nimeni cæ oameni care nu pregetaseræ sæ ia asupræøi în
posturile pe care le deflineau în stræinætate dubla misiune de agenfli ai lui Antonescu
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øi de colaboratori direcfli ai lui Hitler, Mussolini øi Tisso, au fost apoi primifli cu braflele
deschise de conducerea ministerului, care le°a încredinflat funcflii de cea mai mare
ræspundere.

Temeinic hitlerizat la Berlin, un Brabetzianu s°a væzut ridicat la rangul de secretar
general. Filotti, om de legæturæ la Budapesta cu cei ce ne ræpiseræ Ardealul, a fost
pus øef al biroului… Tratatului de pace! Øef al Diviziunii politice e øi astæzi
Elefterescu1, fost acreditatul lui Antonescu pe lângæ Tisso, trædætorul slovac, iar acum
în legæturi de corespondenflæ cu Cretzianu. Øi cine nu øtie oare cæ la Ministerul de
Externe toate sforile le trage acolo reacflionarul øi colaboraflionistul învechit în rele
Noti Constantinide?

Era firesc cæ preocupate de apærarea øi adâncirea politicii noastre externe de
independenflæ naflionalæ øi de strânsæ colaborare cu statele devotate cauzei pæcii øi
democrafliei, în frunte cu U.R.S.S. — forflele consecvent democrate ale României
împreunæ cu guvernul democrat sæ facæ presiuni asupra conducerii M.A.S. pentru o
primenire a cadrelor øi a mentalitæflii dominante în minister.

Dar dacæ tocmai în scopul acesta fusese întocmitæ în martie 1946 legea de
reorganizare a M.A.S., roadele practice ale acestei legi n°au fost decât foarte reduse.
De câte ori revenea la ordinea zilei problema purificærii, ziarele anunflau o nouæ
deplasare ministerialæ la Poiana. Puflinele elemente democratice strecurate în minister
erau în grabæ „neutralizate“ prin trimiterea lor la Moscova sau în capitalele
democrafliilor populare, în timp ce reacflionarilor øi colaboraflioniøtilor li se rezervau
capitalele occidentale, unde, evident, puteau „opera“ mai în voie. Astfel, cunoscutul
„fost“ legionar Cæmæræøescu, agreat în virtutea unei legæturi de rudenie, era trimis
la Legaflia de la Roma, legaflie care miøunæ de agenfli în slujba anglo°americanilor øi
a Vaticanului. La Lisabona, ca însærcinat de afaceri, a fost numit Totescu2, fost legionar,
fost voluntar decorat al lui Franco, invalid de ræzboi øi pensionar franchist, sluga plecatæ
a grupului Gafencu–Cretzianu. Iar la Viena, se putea oare gæsi un consul general mai
potrivit decât cumnatul lui Nichifor Crainic — Cârstiuc3?

Când, în anul din urmæ, guvernul, îngrijorat de permanentizarea acestei situaflii,
øi°a înteflit presiunea asupra conducerii M.A.S., zeci de asemenea ræsfæflafli ai ei au
refuzat sæ dea urmare ordinului de rechemare în flaræ, trecând pe faflæ în tabæra
duømanilor României. E destul sæ pomenim pe Duca4 de la Stockholm, nu de mult
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înaintat peste rând ministru, pe Djuvara1 de la Stockholm, pe Celebidache2 de la
Varøovia, pe Nicolau3 de la Roma, pe Dumitriu de la Berna.

Dar poate — vor zice unii — conducætorii ministerului nu au øtiut, nu au putut
øti cu cine aveau de°a face?

Øi aci însæ faptele au pærerea lor proprie. Avertismentele n°au lipsit. Stæruitoare,
îndærætnice, ele s°au izbit de o nu mai micæ îndærætnicie.

Zadarnic a protestat sindicatul salariaflilor ministerului împotriva încadrærii epura-
bililor transfugi de la Economia Naflionalæ — Penciulescu4, Demetrescu, Darvari5 etc.

De°a surda a fæcut demersuri sindicatul pentru înlæturarea colaboraflionistului
notoriu Oscar Walter Cisek. Acesta a fost numit la Berna, pentru ca acolo sæ înles-
neascæ trecerea spionului american Viøoianu — cu toate documentele lui furate —
din Elveflia în Franfla.

Dar oare Opriøan, Læzærescu, Roiu6, Camil Demetrescu, nu fuseseræ din timp
semnalafli? Øi totuøi procesul i°a gæsit la posturile lor, unde pânæ atunci continuau
sæ°øi facæ nestingherifli mârøava treabæ.

De altfel, cazul lui Opriøan, cæruia i s°a servit ca pe tavæ putinfla de a træda interesele
româneøti ca membru al delegafliei române la Conferinfla de la Paris, nu este unicul.
Împiedicat de vigilenfla organelor noastre de apærare a ordinei democratice de a fugi
din flaræ, trædætorul Ciuntu7 a fost øi el invitat în misiune la semnarea Tratatului de
pace. Odatæ ajuns la Paris, øi°a luat concediu øi pe aci fli°e drumul! Øi câfli alfli nemernici
de teapa lui Ciuntu, deøi demascafli, au trecut totuøi hotarele flærii færæ vizæ, în calitate
de „curieri diplomatici“. Apoi, ca „pedeapsæ“, au fost… numifli la câte o legaflie!

Am mai vorbit despre faptul extraordinar cæ trædætori ca Niculescu°Buzeøti,
Cretzianu, Pogoneanu, Frederic Nanu (trecut la cetæflenia americanæ), G. Davidescu
(fost secretar general sub Antonescu) øi alflii putuseræ figura în statele ministerului
øi primi leafæ pânæ în martie 1947. Îndepærtarea lor fusese cerutæ în nenumærate rânduri.
Dar dosarul lor se afla în mapa personalæ a titularului departamentului øi nimeni nu
se puta atinge de ei.

Cum se explicæ aceastæ ciudatæ toleranflæ?
Dupæ toate datele cunoscute, mai poate ea fi consideratæ drept un fapt întâmplætor?
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Øi nu se produce oare în mintea oricui apropierea fireascæ între aceastæ atitudine
øi întreaga linie politicæ a Partidului Liberal de sub conducerea dlui Tætærescu?

Într°o recentæ precizare a acestei linii, toleranfla sus°amintitæ fusese ridicatæ la rangul
de principiu general cælæuzitor pentru întreaga viaflæ politicæ internæ. Îndeplinind însæ
aceastæ cerinflæ în forma în care a fost formulatæ, guvernul democrat n°ar fi ajuns
niciodatæ la descoperirea øi zdrobirea odiosului complot împotriva independenflei
naflionale øi existenflei însæøi a poporului nostru.

S°a susflinut în numele P.N.L.°Tætærescu cæ politica externæ øi cea internæ pot fi
despærflite, cæ e posibil a tolera uneltirile øi pe uneltitori — e vorba de acuzaflii de
azi — færæ a face ca politica noastræ externæ sæ alunece într°o direcflie fatalæ marilor
noastre interese naflionale. Ræspunsul îl dæ procesul. Ræspunsul îl dæ situaflia din
Ministerul de Externe øi linia acestuia. Cæci chiar în forma atenuatæ în care o
formuleazæ declarafliile P.N.L.°Tætærescu, ea izbeøte prin estomparea realitæflilor
IMPERIALISM øi DEMOCRAfiIE sub incolorii termeni geografici de „VEST“ øi
„EST“ øi prin stæruinfla crescândæ cu care, dupæ fraze convenflionale asupra prietenilor
din Est, urmeazæ cererea de a ne apropia „în acelaøi timp“, færæ teamæ de nici o
primejdie, „øi“ de Vest. Vai însæ de corabia al cærei cârmaci o îndreaptæ „deopotrivæ“
øi spre Est øi spre Vest øi spre Sud øi spre Nord. Ea nu ajunge niciodatæ la flærm.
O sfarmæ stâncile subterane, o scufundæ furtunile.

De fapt, în cazul de faflæ, cârmaciul e mai orientat decât ar pærea. El fline curs —
dacæ te uifli cu atenflie — spre Vest. Ce altæ semnificaflie poate avea afirmaflia cæ
refacerea øi dezvoltarea economicæ a României nu sunt posibile færæ împrumuturile
de cæmætærie colonialæ pe care ni le licæræ în zare imperialiøtii americani?

De fapt øi aci, pe tærâm economic, politica externæ e una cu cea internæ. Desigur,
nu ar fi fost nicicând cu putinflæ o stabilizare pe baza independenflei naflionale øi a
producfliei naflionale, dacæ ar fi fost acceptatæ politica economicæ practicatæ la Ministerul
Economiei Naflionale de fosta conducere liberalæ øi continuatæ øi azi — ce°i drept,
cu mijloace simflitor reduse — de cætre Partidul Liberal°Tætærescu. Cæci este vorba
de o politicæ menitæ sæ sprijine pe marii speculanfli øi industriaøi sabotori în încercærile
lor de a zædærnici efortul creator al maselor muncitoare.

În toate aceste principii de politicæ externæ øi internæ, ca øi în sforflærile Ministerului
de Finanfle de a sabota echilibrul bugetar, de a îndepærta realizarea reformei fiscale
øi de a arunca greutæflile impozitelor pe spinærile bætætorite de poveri ale celor mulfli,
se vædeøte din ce în ce mai limpede vechea øi binecunoscuta tradiflie a liberalismului.

Din ce în ce mai des se întâmplæ sæ vorbeascæ „Liberalul“ Brætienilor øi sæ ræspundæ
ecoul din faptele øi din vorbele celuilalt Partid Liberal.

Dar poporul nostru nu de azi, de ieri, aude aceste glasuri øi aceste ecouri.
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Øi în zilele din urmæ mai ales a învæflat a le cunoaøte øi a le recunoaøte dintr°o
mie.

Sorin Toma
„Scânteia“, 5 noiembrie 1947

Acestor articole ostile din „Scânteia“ le°ar putea fi adæugate altele øi altele, redactate
sub aceeaøi comandæ politicæ øi publicate sub aceeaøi baghetæ.

În fafla atacurilor presei oficioase, la 4 noiembrie 1947, Gheorghe Tætærescu,
vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi ministru de Externe, adresa premierului
dr. Petru Groza urmætoarea scrisoare:

Domnule preøedinte al Consiliului,
Campania de presæ organizatæ împotriva Ministerului Afacerilor Stræine continuæ

øi azi, amplificându°se øi luând proporfliile unei adeværate ofensive politice. Tonul
de azi al acestei campanii e mai violent decât cel de ieri øi unele organe aruncæ în
focul polemicii pânæ øi linia politicii generale fæcute de mine în calitate de conducætor
al politicii externe a flærii.

Citind cu atenflie ziarele de astæzi, ræmân cu impresia cæ ne gæsim în fafla unor
forfle care vor sæ schimbe caracterul constructiv øi pacific al politicii noastre externe.

De aceea, cred cæ o reexaminare a tuturor problemelor de politicæ externæ care
au fæcut obiectul campaniei presei oficioase este astæzi necesaræ øi væ rog stæruitor
a lua inifliativa realizærii ei.

De rezultatul acestei reexaminæri øi a întregii acfliuni de clarificare depinde
ræmânerea mea mai departe în capul Ministerului Afacerilor Stræine.

Primifli, væ rog, domnule preøedinte al Consiliului, expresia celor mai devotate
simflæminte.

Vicepreøedinte al Consiliului de Miniøtri øi 
ministru al Afacerilor Stræine

Gheorghe Tætærescu

(Arhivele Statului Bucureøti — Arhiva C.C. al P.C.R.–, fond 103, dosar nr.475/1947, f.1)

Preøedintele Consiliului de Miniøtri nu a reacflionat la aceastæ solicitare. Avem
toate temeiurile sæ credem cæ acesta era informat cæ, chiar a doua zi, omul politic
Gheorghe Tætærescu avea sæ primeascæ lovitura de graflie.

La 5 noiembrie 1947, deputatul bepedist Mihail Dragomirescu, susflinut de un grup
de deputafli, a cerut întrunirea Comisiei Afacerilor Stræine a Adunærii Deputaflilor spre
a discuta situaflia de la Ministerul de Externe:
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„Dl Mihail Dragomirescu dæ citire urmætoarei cereri:
Domnule preøedinte, doamnelor øi domnilor deputafli, subsemnaflii deputafli, având

în vedere situaflia excepflional de gravæ de la Ministerul de Externe descoperitæ cu
prilejul procesului de spionaj øi trædare al conducætorilor fostului Partid Naflional
fiærænesc; considerând cæ actele de trædare øi spionaj dezvæluite au avut loc cu concursul
activ al birourilor Ministerului de Externe øi cæ ele nu s°ar fi putut produce færæ øtiinfla
conducerii acestui minister, socotim cæ trebuie convocatæ de urgenflæ Comisiunea
Afacerilor Stræine spre a delibera asupra faptelor mai sus expuse.

Gh. Stroia, Virgil Ionescu, Maxim Budileanu, Hugo Baranga, Const. Bælæceanu,
Virgil Stænescu, Marin Sulicæ, Mihail Dragomirescu, Miron Constantinescu, Mihail
Moraru, Bernard Solomon, Al. Dræghici, P. Constantinescu°Iaøi, Const. Pârvulescu,
Avram Øerban.

Dl Mihail Dragomirescu: Cer extrema urgenflæ. (Aplauze).
Dl I. Niculi, vicepreøedinte: Dl ministru al Lucrærilor Publice are cuvântul.
Dl G. Vântu, ministrul Lucrærilor Publice (aplauze pe bæncile Partidului Naflional

Liberal): La cererea fæcutæ de dl deputat Dragomirescu în numele unui numær de colegi,
flin sæ ræspund cæ de îndatæ ce dl vicepreøedinte al Consiliului øi ministru al Afacerilor
Stræine, care astæzi este bolnav — e vorba de o congestie pulmonaræ — se va însænætoøi,
d°sa va veni în fafla Camerei øi væ va da toate datele necesare pentru læmurirea
chestiunilor care privesc întrebærile dlui deputat Dragomirescu. Fifli væ rog siguri cæ
la timp — mai repede decât credefli — vefli avea satisfacflie la toate întrebærile øi vefli
avea toate ræspunsurile øi læmuririle de care dv. avefli nevoie. (Aplauze pe bæncile
Partidului Naflional Liberal).

Dl I. Niculi, vicepreøedinte: Dl deputat Miron Constantinescu are cuvântul.
Dl Miron Constantinescu: Comisiunea de Afaceri Stræine a Camerei, dupæ ce

va dezbate anumite probleme care reies din procesul foøtilor conducætori ai fostului
Partid Naflional fiærænesc, va hotærî dacæ este cazul øi când este cazul sæ fie chemat
dl ministru al Afacerilor Stræine ca sæ ræspundæ în fafla comisiunii. (Aplauze).

Dl G. Vântu, ministrul Lucrærilor Publice: Domnule preøedinte, doamnelor øi
domnilor deputafli, eu am flinut sæ væ dau un ræspuns øi sæ væ comunic o situafliune.
Ræmâne ca Biroul Camerei sæ aprecieze — natural, flinând seama de uzanflele
parlamentare — în situaflia de faflæ.

Voci: Sæ se convoace comisia.
Dl I. Niculi, vicepreøedinte: Dnii deputafli care fac parte din Comisia Afacerilor

Stræine sunt convocafli de urgenflæ în sala nr. 1. (Aplauze).“

(Monitorul Oficial, nr.11, 10 noiembrie 1947, p.99)
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În mai puflin de trei ore, soarta titularului de la Externe a fost decisæ. Comisia
Afacerilor Stræine a Adunærii Deputaflilor, întrunitæ sub preøedinflia lui Miron Constanti-
nescu, a adoptat o mofliune de neîncredere, pe care plenul Adunærii Deputaflilor a
aprobat°o în aceeaøi zi:

„Dl I. Niculi, vicepreøedinte: Doamnelor øi domnilor deputafli, redeschid øedinfla.
Dl deputat Cleja are cuvântul.
Dl Øtefan Cleja: Domnule preøedinte, doamnelor øi domnilor deputafli, Comi-

siunea de Afaceri Stræine a Adunærii Deputaflilor, întrunindu°se în ziua de 5 noiembrie
1947…

Dl Sever Paschievici: Cer cuvântul în chestie de regulament.
Dl Øtefan Cleja: …sub preøedinflia dlui deputat Miron Constantinescu, a luat în

cercetare…
Dl Sever Paschievici: Domnule preøedinte, væ rog sæ°mi dafli cuvântul în chestie

de regulament, cæci dupæ ce se citeøte mofliunea nu mai putem lua cuvântul.
Dl Øtefan Cleja: …a luat în cercetare cererea…
Dl Sever Paschievici: Insist domnule preøedinte sæ°mi dafli cuvântul în chestie

de regulament.
Dl P. Constantinescu°Iaøi: De ce n°afli cerut cuvântul înainte de a se începe citirea

mofliunii?
Dl I. Niculi, vicepreøedinte: Domnule deputat Paschievici, nu avefli cuvântul.

Când am redeschis øedinfla n°afli cerut cuvântul øi atunci am dat cuvântul dlui Cleja.
Dl Sever Paschievici: Dv. afli dat cuvântul dlui deputat Cleja, dar n°afli spus cæ

va citi o mofliune. Când am væzut cæ citeøte o mofliune, am cerut cuvântul în chestie
de regulament.

Dl I. Niculi, vicepreøedinte: Nu avefli cuvântul. Dnii chestori sunt rugafli sæ facæ
ordine.

Dl Eduard Mirto: Dupæ ce se va citi mofliunea, vefli avea cuvântul.
Dl Sever Paschievici: Atunci væ rog sæ se ia notæ în procesul°verbal cæ nu mi°afli

dat cuvântul în chestiune de regulament.
Dl P. Constantinescu°Iaøi: Vefli vorbi dupæ aceea.
Dl Øtefan Cleja: Comisiunea de Afaceri Stræine, întrunindu°se în ziua de 5

noiembrie 1947, sub preøedinflia dlui deputat Miron Constantinescu, a luat în cercetare
cererea unui grup regulamentar de deputafli privitoare la situaflia conducerii
Ministerului Afacerilor Externe, depusæ de un grup de deputafli.

Comisiunea, în urma discufliunilor ce au avut loc, a admis prezenta mofliune. În
calitate de raportor, væ rog sæ binevoifli a o aproba.

512



MOfiIUNE

Comisiunea de Politicæ Externæ a Adunærii Deputaflilor, întrunitæ azi, 5 noiembrie
1947, a luat în discuflie hotærârea Adunærii Deputaflilor prin care s°a admis propunerea
unui grup de deputafli de a se cerceta activitatea Ministerului Afacerilor Externe,
dezvæluitæ în procesul de trædare naflionalæ, complot øi spionaj al conducætorilor fostului
Partid Naflional fiærænesc, în complicitate cu funcflionarii superiori din Ministerul
Afacerilor Externe.

În urma discufliunilor øi relatærilor de fapte dovedite în procesul conducætorilor
fostului Partid Naflional fiærænesc, Comisiunea constatæ cæ:

1. La Conferinfla de Pace, secretarul delegafliei române, Opriøan, funcflionar superior
din Ministerul Afacerilor Externe, a participat la acfliunea trædætoare a grupului
Gafencu°Cretzianu øi a întreprins acfliuni dæunætoare intereselor flærii la Conferinfla
de Pace.

2. Servicii din cele mai importante ale Ministerului Afacerilor Externe, legate direct
de titularul departamentului, au predat documente secrete spionilor din serviciul unor
puteri stræine øi îndeosebi imperialismului american øi au servit ca organe de legæturæ
între grupærile de trædætori din afara øi dinæuntrul flærii.

3. Deøi s°a protestat la timp de la tribuna Adunærii Deputaflilor împotriva toleranflei
unor elemente duømænoase flærii din serviciile diplomatice, totuøi titularul a
continuat sæ°i tolereze øi sæ°i finanfleze.

4. Titularul Ministerului Afacerilor Externe a menflinut luni de zile în serviciu øi
salarizare funcflionarii arestafli de organele statului, pentru spionaj.

5. De asemenea, a menflinut în posturi de ræspundere din minister øi în serviciile
diplomatice externe importante, elemente colaboraflioniste øi antidemocrate, care au
adus prejudicii grave intereselor noastre naflionale, titularul încælcând astfel
dispozifliunile legale de epurare hotærâte de guvern.

Pentru aceste fapte grave, este direct ræspunzætor în fafla Parlamentului øi a flærii
titularul departamentului Afacerilor Externe.

Faptele mai sus arætate concordæ cu însæøi linia politicæ afirmatæ de titularul
Ministerului de Externe prin memoriul adresat grupærilor politice din Blocul Partidelor
Democratice, în cursul lunii mai a.c.

Faflæ de cele mai sus constatate, Comisiunea de Politicæ Externæ a Adunærii
Deputaflilor îøi exprimæ neîncrederea în titularul Ministerului Afacerilor Externe øi,
în consecinflæ, cere Camerei un vot de neîncredere. (Aplauze puternice øi prelungite
pe toate bæncile, afaræ de acelea ale Partidului Naflional Liberal).

Dl I. Niculi, vicepreøedinte: Dl deputat Paschievici are cuvântul.
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Dl Sever Paschievici: Doamnelor øi domnilor deputafli, suntem, de astædatæ, plenul
Camerei. S°a citit o mofliune, dupæ dezbateri care au avut loc în Comisiunea
parlamentaræ a Ministerului Afacerilor Stræine.

Natural cæ suntem conduøi în privinfla aceasta de regulile prevæzute de
regulamentul pe care noi l°am votat øi pe care trebuie neapærat sæ°l respectæm, altfel,
tot ceea ce facem aici, chiar în condifliunile acestea, fiind neregulamentar.

Iatæ ce prevede  cap.IX, la art.103, øi 104, øi nicæieri în regulament, nu se prevede
altceva în privinfla mofliunilor decât ceea ce este scris la aceste articole.

Art.103: „În ziua fixatæ pentru dezvoltarea interpelærii, se dæ cuvântul inter-
pelatorului øi apoi ministrului interpelat. Ministrul poate totuøi, dupæ dezvoltarea
interpelærii, sau sæ ræspundæ imediat, sau sæ cearæ o amânare de trei zile pentru a
ræspunde“.

Voci: Aceasta nu este interpelare.
Dl Sever Paschievici: Art.104: „Dupæ explicafliunile date de ministru în ræspunsul

sæu, interpelatorul are dreptul la replicæ pentru a declara motivele care°l determinæ
sæ fie ori nu satisfæcut cu aceste explicafliuni. În cazul când nu este satisfæcut,
interpelatorul sau oricare alt deputat are dreptul sæ prezinte o mofliune scrisæ semnatæ
de 15 deputafli“.

Dl Aurel Potop: Aøa s°a fæcut.
Dl Sever Paschievici: „Mofliunile astfel propuse, în urma unei interpelæri, se trimit

la Comisiunea competentæ, afaræ de cazul când ministrul sau Adunarea, consultatæ
de preøedinte, ar decide ca mofliunea sæ fie imediat pusæ în discufliune sau la vot“.

Dar ca o consecinflæ a satisfacerii sau nesatisfacerii deputatului sau deputaflilor,
dupæ interpelarea care s°a fæcut ministrului øi dupæ ræspunsul acestuia. Nu s°a procedat
însæ aøa. Este absolut neregulamentar ceea ce s°a fæcut. Dar sæ°mi dafli voie, în plenul
Camerei, în numele Partidului Naflional Liberal, care face parte din Blocul Partidelor
Democrate, sæ protestez cu toatæ tæria împotriva mofliunii care urmeazæ sæ fie supusæ
votului domniilor voastre øi sæ protestez pentru motivul cæ nu s°a fæcut nici o cercetare,
nu s°a fæcut nici o documentare. (Întreruperi, zgomot).

Nerespecându°se regulamentul, nerespectându°se uzanflele parlamentare, s°a propus
o mofliune care atinge prestigiul øi demnitatea unuia din cei mai importanfli factori
ai guvernului nostru.

Voci: Fost! (Întreruperi)
Dl Sever Paschievici: Doamnelor øi domnilor deputafli, mæ adresez de astædatæ

dlor stenografi. Sæ scrie dnii stenografi cæ se cere ca un ministru al flærii, vicepreøedinte
al Consiliului, care a apærat în chip strælucit interesele superioare ale flærii (aplauze
pe bæncile P.N.L., tumult) sæ fie înlæturat de pe banca ministerialæ. Sæ se øtie cæ în
acest regim democrat, în care noi am venit cu tot sufletul, cu toatæ inima, cu toatæ
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dragostea øi v°am dat tot concursul nostru, dv. afli ajuns la acest rezultat lamentabil
aducând o mofliune împotriva unui om care s°a identificat cu interesele superioare
ale flærii øi care a primit admiraflia tuturor forurilor superioare ale lumii, inclusiv ale
celor care fæceau parte øi reprezentau Uniunea Sovieticæ. Protestæm, în numele
Partidului Naflional Liberal, împotriva acestei mofliuni care confline numai inexactitæfli
øi declaræm cæ ne abflinem de la vot.

Dl Andrei Pætraøcu: Este un complice al spionilor.
Dl Amedeu Bædescu: Respingem asemenea afirmafliuni.
O voce: Sæ se aprobe mofliunea.
Dl N. Rizescu°Bræneøti: S°a spus un cuvânt pe care îl respingem. Cer cuvântul.

(Întreruperi, zgomot)
Dl I. Niculi, vicepreøedinte: Îi rog pe dnii deputafli sæ facæ liniøte ca sæ putem

termina.
Dl deputat Cleja are cuvântul.
Dl Øtefan Cleja: Fapte de o excepflionalæ gravitate au fost dezvæluite la proces

øi au fost discutate în Comisiunea de Politicæ Externæ.
Pânæ la însænætoøirea titularului departamentului se pot întâmpla fapte øi mai grave,

se pot desfæøura evenimente care sæ punæ øi mai grav în pericol situaflia flærii noastre.
De aceea, Comisiunea de Politicæ Externæ a cerut øi a votat cu urgenflæ mofliunea

de neîncredere pe care v°a prezentat°o domniilor voastre. (Aplauze).
Regulamentul la art.85 spune:
„Adunarea voteazæ asupra chestiunilor ce sunt supuse deliberærilor sale, ori de

câte ori ia vreo hotærâre în urmætoarele chestiuni:
1. Contestafliunile la validare.
2. Admiterea în total a unei legi.
3. Mofliunile de încredere sau neîncredere în guvern sau unul din membrii sæi.“
Voci: La vot!
Dl Ion Niculi, vicepreøedinte: Pun la vot mofliunea cetitæ. Rog pe dnii deputafli

sæ treacæ la vot.
— Adunarea procedeazæ la vot cu bile.
Dl Ion Niculi, vicepreøedinte: Doamnelor øi domnilor deputafli, rezultatul votului:
Votanfli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Majoritatea regulamentaræ . . . . . . . 105
Bile albe pentru  . . . . . . . . . . . . . . . 187
Bile negre contra  . . . . . . . . . . . . . . 5
Adunarea a doptat mofliunea. (Aplauze prelungite øi îndelung repetate).“

(Monitorul Oficial, nr.11, 10 noiembrie 1947, pp.101–102)
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Mofliunea de neîncredere adoptatæ de Adunarea Deputaflilor, adusæ în discuflia
Consiliului de Miniøtri, la 6 noiembrie 1947, a determinat demisia miniøtrilor
aparflinând Partidului Naflional Liberal°Tætærescu (Gheorghe Tætærescu, vicepreøedinte
al Consiliului de Miniøtri øi ministru al Afacerilor Stræine; Alexandru Alexandrini,
ministru al Finanflelor; Gheorghe Vântu, ministru al Lucrærilor Publice; Radu Roøculefl,
ministru al Cultelor, Marin Florescu, subsecretar de stat la Interne; Ion Ciolan,
subsecretar de stat la Ministerul Cooperafliei øi Constantin Tegæneanu, subsecretar
de stat la Ministerul Educafliei Naflionale.

În urma demisiilor (de fapt demiteri) miniøtrilor tætærescieni, în guvern au fost
numifli principalii exponenfli ai facfliunii prosovietice din Partidul Comunist din
România: Ana Pauker (Afaceri Stræine); Vasile Luca (Finanfle); Theodor Iordæchescu
(Lucræri Publice); Stanciu Stoian (Culte); Gheorghe Vasilichi (subsecretar de stat la
Educaflie Naflionalæ); Ion Popescu (Muncæ øi Asiguræri Sociale); Vasile Modoran
(Finanfle); Mihail Macavescu (Cooperaflie); Grigore Preoteasa øi Alexandru
Voitinovici (Afaceri Stræine); Aurel Vijoli a fost numit guvernator al Bæncii Naflionale
a României. Se poate constata cæ guvernul era alcætuit numai din membri ai Partidului
Comunist din România øi subordonafli acestuia.

Instalatæ la conducerea Ministerului Afacerilor Stræine, prima femeie din istoria
flærii øi a lumii care deflinea o asemenea funcflie, Ana Pauker a accelerat procesul de
epurare a Ministerului Afacerilor Stræine.

Comisiunea ministerialæ pentru redresarea economicæ øi stabilizarea monetaræ
hotæra, la 14 noiembrie 1947, cæ Ministerul Afacerilor Stræine „putea face
comprimæri de salariafli în tot exercifliul financiar 1947/948, putând completa posturile
devenite vacante cu funcflionari øi tehnicieni noi sau detaøafli de la alte instituflii, în
vederea bunei funcflionæri a departamentului“. (Monitorul Oficial, nr.265 din 15
noiembrie 1947, p.10 115)

Ceea ce s°a produs imediat. Vezi:
Decizia nr.72 201 din 17 noiembrie 1947, în Monitorul Oficial nr.269 din 20

noiembrie 1947, pp.10 280–10 281:

MINISTERUL AFACERILOR STRÆINE
Noi, ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine,
Având în vedere dispozifliunile deciziei nr.103, publicatæ în Monitorul Oficial nr.265

din 15 noiembrie 1947, a Comisiunii ministeriale pentru redresarea economicæ øi
stabilizarea monetaræ, prin care se prevede cæ Ministerul Afacerilor Stræine va putea
face comprimæri de salariafli în tot cursul exercifliului financiar 1947–1948.

Având în vedere øi nevoile serviciului,
Decidem:
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Art.1.– Numærul personalului Ministerului Afacerilor Stræine se comprimæ pe data
publicærii prezentei în Monitorul Oficial:

Zænescu Constantin, ministru plenipotenfliar cl. I°a.
Solacolu Nicolae, ministru plenipotenfliar cl. II°a.
Mircea Berindei, al 2°lea secretar de legaflie.
Teodorescu Cealic Gh., al 2°lea secretar de legaflie.
Romulus Cordescu, secretar de legaflie.
Seinescu Gheorghe, consul general.
Roøu Jeana, øefæ de secflie.
Heorgescu Raluca, stenodactilografæ øefæ.
Cernovodeanu Paul, al 2°lea consul.
Ciuntu Marcel, al 2°lea secretar de legaflie.
Teianu Nicolae, al 2°lea secretar de legaflie.
Cosmescu Dimitrie, al 2°lea secretar de legaflie.
Axente Mureø, secretar de legaflie.
Atanasescu Mihail, ataøat de legaflie.
Lecca Gheorghe Anton, ataøat de legaflie.
Stoian Dumitru, al 2°lea consul.
Dan Grigore, subdirector.
Munteanu Valeriu, ataøat de legaflie.
Marian Ion, viceconsul.
Margareta Udidescu, subøefæ birou.
Sârbu Rædulescu Paula, dactilografæ øefæ.
Nicolae Vlædescu, ministru plenipotenfliar cl. I°a.
Cesianu Constantin, prim secretar de legaflie.
Popescu Mihail, prim secretar de legaflie.
Bædescu Constantin, ataøat de legaflie.
Paleologu Alexandru, ataøat de legaflie.
Ionescu Romulus, consilier de legaflie.
Marinescu Sorica, øef de secflie.
Petala Anca, subøefæ birou.
Mitilineu Martha, dactilografæ øefæ.
Dedula Cristache, consul general.
Radu Flondor, ministru plenipotenfliar cl. II°a.
Sion Basarab Mihail, al 2°lea secretar de legaflie.
Atanasiu Nicoletta, dactilografæ øefæ.
Nicolopol Angela, dactilografæ øefæ.
Cutzarida Radu, ministru plenipotenfliar.

517



Scrædeanu Alexandru, prim consilier de legaflie.
Igiroøianu Iosif, prim secretar de legaflie.
Mærculescu Virginia, øef de secflie.
Elefterescu Gheorghe, ministru plenipotenfliar.
Pencovici Mihail, ministru plenipotenfliar.
Puøcariu Ion, prim consul de legaflie.
Mældærescu Ion, consilier de legaflie.
Gussi Gheorghe, consilier de legaflie.
Mætæsaru Virgil, consilier de legaflie.
Popescu Mircea, consilier de legaflie.
Govela Constantin, consilier de legaflie.
Georgescu Vasile, prim secretar de legaflie.
Buznea Emanoil, prim secretar de legaflie.
Skeletti Vlad, secretar de legaflie.
Andreescu Mircea, secretar de legaflie.
Rudeanu Emanoil, ataøat de legaflie.
Popescu Telega Alexandru, ataøat de legaflie.
Matei Petroni Gelu, ataøat de legaflie.
Fuhn Ion, ataøat de legaflie.
Alexandrescu Zlatcu Mariana, ataøat de legaflie.
Brâncoveanu Basarab Constantin, ataøat de legaflie.
Odeøteanu Alexandru, ataøat de legaflie.
Rædulescu Mihai, ataøat de legaflie.
Chinezu Ion, prim consul general.
Popovici Ion, consul general.
Botez Eugen Cælin, consul.
Bratu Romulus, viceconsul.
Bænescu Petre, referent øef.
Constantinescu Constanfla, øef birou.
Luca Elena, subøef birou.
Boceanu Lucia, arhivar principal.
Catargi Alexandra, translator interpret øef.
Tujean Victoria, stenodactilografæ øefæ.
Constantinescu Gabriela, dactilografæ øefæ.
Goian Anatolie, al 2°lea consul.
Dodul Ioanichie, translator interpret.
Penciulescu Nicolae, consilier de legaflie.
Man Gheorghe, consul general.
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Demetrescu Mihail, consul general.
Sdrula Alexandru, consul.
Darvary Øerban, consul general.
Negri Alexandru, al 2°lea consul.
Cantacuzino Constantin, øef de serviciu.
Mariana Paul, øef de birou.
Prassa Adina, subøefæ de birou.
Petrescu Ana, dactilografæ øefæ.
Ilcuø Petre, prim consul general.
Nicolescu Constanfla, director.
Scripcæ Emilia, øef de serviciu.
Monferato Adela, øef de secflie.
Musceleanu Alexandru, øef de secflie.
Bandu Evantia, subøefæ de birou.
Sinefachi Nicolae, translator interpret øef.
Gambert Rupert Ioan, al 2°lea secretar de legaflie.
Mironescu Florin, al 2°lea secretar de legaflie.
Lates Beatrice, translator interpret øef.
Stænescu Maria, stenodactilografæ øefæ.
Petit Margareta, dactilografæ øefæ.
Suteaghin Olga, dactilo øefæ.
Saborovschi Virgil, ministru plenipotenfliar.
Popovici Ioan, consul general.
Øtefænescu Alexandru, al 2°lea consul.
Ionescu Alice, dactilografæ øefæ.
Mihæescu Ion, consul cl. II°a.
Mercufl Tænase, operator cartograf.
Hubert Mihail, prim consul general.
Anastasescu Nicolae, ataøat de legaflie.
Øtefænescu Goangæ Prodrom Sanda, referent.
Mitilineu Mihail, ministru plenipotenfliar.
Marinescu Eliade Constantin, ministru plenipotenfliar cl. II°a.
Botez Alexandru Adrian, prim consul general.
Marina Mihai, prim consul general.
Tissescu Øtefan, consul general.
Dumitrescu Adrian, consul.
Manu Octavian, consul.
Popescu Ana, øef serviciu.
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Samarian Gheorghe, al 2°lea consul.
Mihæilescu Nicolae, al 2°lea consul.
Preoflescu Romulus, øef de serviciu.
Abeleanu Constantin, øef de serviciu.
Tatos Eugen, øef de serviciu.
Potopeanu Sabina, øef de secflie.
Costinoiu Valeria, dactilografæ øefæ.
Ghica Gheorghe, consul general.
Bacaloglu Alexandru, ataøat de legaflie.
Bârsescu Traian, viceconsul.
Berezlog Roman, director.
Anastasiu Lidia, øef de serviciu.
Stoian Ema Jeana, øef de secflie.
Cotlarciuc Dragoø, prim consilier de legaflie.
Macarescu Vasile, ataøat de legaflie.
Filotti D. Dimitrie, ataøat de legaflie.
Clonfla Eugen, prim consul general.
Biala Harilau, viceconsul.
Dumitrescu Maria, øefæ de birou.
Ereta Elvira Maria, dactilografæ øefæ.
Constantinide Noti, ministru plenipotenfliar.
Popescu Emanoil, prim consul general.
Popescu Sebastian, consul general.
Iluflæ Bælan Maria, øef de secflie.
Popa Ioan, øef de secflie.
Antonescu Perianu Elisa, øef de secflie.
Papahagi Nicolae, øef de secflie.
Ionescu Anastasia Lucia, stenodactilografæ øefæ.
Morærescu Ioan, arhivar.
Øtefænescu Maria, dactilografæ øefæ.
Anastasiu Evelline, dactilografæ øefæ.
Praglovschi Hildergarda, dactilografæ øefæ.
Constantin Magdalena, dactilografæ principalæ.
Nicolau Golfin Marin, viceconsul.
Oscobeniuc Elvira, øef de secflie.
Dumitrescu Ecaterina, impiegatæ
Ada Ioana Georgeta, subøefæ de birou.
Georgiade Alexandru, arhivar øef.
Grigoriu Alexandrina, dactilografæ principalæ.
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Florian G. Iov, øef de serviciu.
Enacianu Puøcariu Violeta, øef de serviciu.
Odeøteanu Victoria, dactilografæ øefæ.
Opriøanu Grecescu Elisabeta, translator interpret øef.
Seiciu Ion, arhivar øef.
Orn Udidescu Barbara, dactilografæ øefæ.
Babeø Mircea, ministru plenipotenfliar cl. II°a.
Lupu Gheorghe, al 2°lea consul.
Ioan Popescu, subdirector.
Dumitru Iliescu, øef de secflie.
Art.2.– Øeful Diviziunii personalului este însærcinat cu aducerea la îndeplinire a

prezentei deciziuni.

Datæ la 17 noiembrie 1947

Ministru
Ana Pauker

Nr.72 201

*

Decizia nr.74 356 din 1 decembrie 1947, în Monitorul Oficial nr.282 din 5
decembrie 1947, pp.10 738–10 739:

MINISTERUL AFACERILOR STRÆINE
Noi, ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine,
Având în vedere art.109 din regulamentul pentru aplicarea statutului funcflionarilor

publici din 22 septembrie 1946;
Având în vedere øi interesele serviciului,
Decidem:
Art.1.– Urmætorii funcflionari se mutæ din cadrele acestui minister øi se

repartizeazæ pe data de 1 decembrie 1947 la Regia Autonomæ C.F.R.:
Poenaru Bordea Margareta, referentæ øefæ.
Vlasiu Marina, referentæ titularæ.
Ursu Horia, referent titular.
Vernescu Sagin Lucia, øef de serviciu.
Carataøu Atanasie, øef de secflie.
Albeanu Elena, øef de secflie.
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Istrate Ecaterina, øef de secflie.
Tiberiu Alexandru, øef de secflie.
Cigæreanu Dolores, øef de secflie.
Teodoru Maria, øef de secflie.
Constantinescu Eugenia, øef de secflie.
Popescu M. Gab., øef de secflie.
Dæscælescu Laura, øef de birou.
Lascær Gab., øef de birou.
Pârvan Ana, øef de birou.
Barbon Ivonne, øef de birou.
Constantinescu Olga, øef de birou.
Øtefænescu D. Rodica, øef de birou.
Sudefleanu Aurora, øef de birou.
Scherer Sanda, øef de birou.
Ionescu Mioara, øef de birou.
Iftimescu Aurelia, subøef de birou.
Adameøteanu Otilia, subøef de birou.
Mus Elise, subøef de birou.
Ghiflescu Tænæsescu E., subøef de birou.
Øtefænescu Florica, subøef de birou.
Gruiescu Eufrosina, subøef de birou.
Ionescu Elena, subøef de birou.
Cristoloveanu Victor, subøef de birou.
Stoianovici Sergiu, subøef de birou.
Plopa Vladimir, subøef de birou.
Bâlcu Ioan, subøef de birou.
Ioniflæ Constantin, arhivar principal.
Zegrea Gheorghe, arhivar principal.
Opran Aurelia, arhivar principal.
Simionovici Elisa, arhivar principal.
Hotea Mihai, impiegat.
Stoe Victoria, stenodactilograf.
Moroianu Elena, dactilogr. øefæ.
Decusearæ Maria, dactilogr. øefæ.
Dadurian Eliza, dactilogr. øefæ.
Øerbænescu Germaine, dactilogr. øefæ.
Simiginovici Sanda, dactilogr. øefæ.
Conduratu Melania, dactilogr. øefæ.
Ionescu Maria L., dactilografæ principalæ.
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Ionescu Saøa, dactilografæ principalæ.
Vasiliu Olga, dactilografæ principalæ.
Cristescu Ecaterina, dactilografæ principalæ.
Iosef Gherghina, dactilografæ principalæ.
Hodoø Ulpiu Vladimir, translator interpret øef.
Ionescu Ecaterina, translator interpret øef.
Pârvænescu Adela, translator interpret øef.
Mojaev Larissz, translator interpret øef.
Ruøca Vasile, translator interpret.
Øtefænescu Virginia, telefonistæ.
Georgescu Cecati F., øef de birou.
Munteanu Adriana, arhivar.
Ilean Gheorghe, impiegat.
Øtefan Ioan, øef de secflie.
Præjescu Nicolae, øef de secflie.
Mârza Ana, øef de secflie.
Iliescu Rodica, øef de birou.
Crijanovschi Gheorghe, arhivar øef.
Olac Floarea, arhivar principal.
Petrescu Ilie, arhivar.
Vartic Teodor, arhivar.
Florian Maria, dactilografæ øefæ.
Anghelescu Elena, dactilografæ øefæ.
Costæchescu Constanfla, dactilografæ øefæ.
Popescu Zitta, dactilografæ øefæ.
Negoiflæ Vasilescu Sofia, dactilografæ principalæ.
Crupenschi Ana, translator interpret øef.
Hanciu Irina, translator interpret øef.
Orleanu Voinescu A., dactilografæ øefæ.
Art.2.– Øeful Diviziunii personalului este însærcinat cu aducerea la îndeplinire a

prezentei deciziuni.

Datæ la 1 decembrie 1947

Ministru
Ana Pauker

Nr.74 356
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*

Decizia nr.74 986 din 1 decembrie 1947, în Monitorul Oficial nr.282 din 5
decembrie 1947, p.10 739:

MINISTERUL AFACERILOR STRÆINE
Noi, ministru secretar de stat la departamentul Afacerilor Stræine,
Având în vedere dispozifliunile deciziei nr.103, publicatæ în Monitorul Oficial nr.265

din 15 noiembrie 1947, a Comisiunii ministeriale pentru redresarea economicæ øi
stabilizarea monetaræ, prin care se prevede cæ Ministerul Afacerilor Stræine va putea
face comprimæri de salariafli în tot cursul exercifliului financiar 1947–1948;

Având în vedere øi nevoile serviciului,
Decidem:
Art.1.– Urmætorul personal din Ministerul Afacerilor Stræine se comprimæ, pe data

de 1 decembrie 1947:
Christu Ion Øerban, ministru plenipotenfliar.
Boeøteanu Aurel, secretar de legaflie.
Tætærescu Manole, ataøat de legaflie.
Sâmboteanu Virgil, ataøat de legaflie.
Øtirbu Vasile, prim°consul general.
Stoe Victor, consul.
Jurcæ Nicolae, consul II.
Miclæuø Nicolae, viceconsul.
Nicolau Emil, director.
Pârvulescu Titus, subdirector.
Bænæfleanu Ion, øef de serviciu.
Cristea Eustafliu, øef de serviciu.
Bælan Nicolae, øef de serviciu.
Soreanu Teodora, øef de serviciu.
Iosof Dorin, al 2°lea secretar de legaflie.
Turdeanu Vasile, arhivar.
Hulea Liviu, øef de secflie.
Cioranu Zoe, dactilografæ.
Panæ Elena, telefonistæ.
Giurcæ Ion, secretar de legaflie.
Taøula Ion, consul II de legaflie.
Boceanu Constantin, director.
Gane Nicolae, consul general.
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Pæunescu Aurelian, comandor, consilier superior.
Art.2.– Øeful Diviziunii personalului este însærcinat cu aducerea la îndeplinire a

prezentei deciziuni.

Datæ la 1 decembrie 1947

Ministru
Ana Pauker

Nr.74 986
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MINIØTRII DE EXTERNE

(1859–1947)

PRINCIPATELE UNITE ROMÂNE

Moldova

Vasile ALECSANDRI 17 ianuarie — 6 martie 1859
8 martie — 27 aprilie 1859
27 aprilie — 10 noiembrie 1859

Grigore BALØ 10 noiembrie 1859 — 14 martie 1860

Alexandru TERIACHIU ad°interim 14 martie — 3 aprilie 1860

Mihail JORA 30 aprilie 1860 — 17 ianuarie 1861

Constantin ROLLA 18 ianuarie — 23 mai 1861

Ioan SILION ad°interim 23 mai — 23 septembrie 1861

Leon GHICA 5 octombrie 1861 — 22 ianuarie 1862

fiara Româneascæ

Dumitru BRÆTIANU 26 ianuarie — 27 martie 1859

Scarlat FÆLCOIANU 27 martie — 1 septembrie 1859

Nicolae KRETZULESCU ad°interim 1 — 6 septembrie 1859
ad°interim 6 septembrie — 10 octombrie 1859
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Vasile ALECSANDRI 10 — 11 octombrie 1859
11 octombrie 1859 — 28 mai 1860

Ioan I. FILIPESCU 28 mai — 5 iulie 1860
13 iulie 1860 — 17 aprilie 1861

Apostol ARSACHE 30 aprilie — 11 mai 1861

Dimitrie BOLINTINEANU 12 mai — 11 iulie 1861

Apostol ARSACHE 19 iulie 1861 — 22 ianuarie 1862

ROMÂNIA

Apostol ARSACHE 22 ianuarie — 24 iunie 1862

Alexandru CANTACUZINO 24 iunie — 30 septembrie 1862

Ioan Gr. GHICA 30 septembrie 1862 — 17 august 1863

Nicolae ROSETTI°
BÆLÆNESCU 17 august — 11 octombrie 1863

11 octombrie 1863 — 26 ianuarie 1865
26 ianuarie — 14 iunie 1865
14 iunie — 2 octombrie 1865

Savel MANU ad°interim 3 — 17 octombrie 1865

Alexandru PAPADOPOL°
CALIMAH 17 octombrie 1865 — 11 februarie 1866

Ion GHICA 11 februarie — 10 mai 1866

Petre MAVROGHENI 11 mai — 13 iulie 1866

George B. ØTIRBEI 15 iulie 1866 — 21 februarie 1867

Øtefan GOLESCU 1 martie — 4 august 1867
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Alexandru TERIACHIU 17 august — 1 noiembrie 1867

Øtefan GOLESCU 1 noiembrie 1867 — 29 aprilie 1868
(ad°interim 1 — 13 noiembrie 1867)

Nicolae GOLESCU 1 mai — 16 noiembrie 1868

Dimitrie GHICA 16 noiembrie 1868 — 26 august 1869

Mihail KOGÆLNICEANU ad°interim 26 august — 28 noiembrie 1869

Nicolae CALIMACHI°
CATARGI 28 noiembrie 1869 — 27 ianuarie 1870

Alexandru G. GOLESCU ad°interim 2 februarie — 30 martie 1870

Petre P. CARP 20 aprilie — 14 decembrie 1870

Nicolae CALIMACHI°
CATARGI 19 decembrie 1870 — 11 martie 1871

Gheorghe COSTA°FORU 11 martie 1871 — 27 aprilie 1873

Lascær CATARGIU ad°interim 27 — 28 aprilie 1873

Vasile BOERESCU 28 aprilie 1873 — 7 noiembrie 1875

Lascær CATARGIU ad°interim 7 noiembrie 1875 — 30 ianuarie 1876

Ion BÆLÆCEANU 30 ianuarie — 31 martie 1876

Dimitrie CORNEA 4 — 26 aprilie 1876

Mihail KOGÆLNICEANU 27 aprilie — 23 iulie 1876

Nicolae IONESCU 24 iulie 1876 — 25 martie 1877

Ion CÂMPINEANU 30 martie — 3 aprilie 1877
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Mihail KOGÆLNICEANU 3 aprilie 1877 — 25 noiembrie 1878

Ion CÂMPINEANU 25 noiembrie 1878 — 10 iulie 1879

Vasile BOERESCU 11 iulie 1879 — 5 aprilie 1881

Dumitru C. BRÆTIANU 10 aprilie — 8 iunie 1881

Eugeniu STÆTESCU 9 iunie 1881 — 1 august 1882

Dimitrie A. STURDZA 1 august 1882 — 2 februarie 1885

Ion CÂMPINEANU 2 februarie — 28 octombrie 1885

Ion C. BRÆTIANU ad°interim 28 octombrie — 16 decembrie 1885

Mihail PHEREKYDE 16 decembrie 1885 — 20 martie 1888

Petre P. CARP 23 martie — 12 noiembrie 1888
12 noiembrie 1888 — 26 martie 1889

Alexandru N. LAHOVARI 29 martie — 3 noiembrie 1889
5 noiembrie 1889 — 15 februarie 1891

Constantin ESARCU 21 februarie — 25 noiembrie 1891

Alexandru N. LAHOVARI 27 noiembrie 1891 — 3 octombrie 1895

Dimitrie A. STURDZA 4 octombrie 1895 — 19 noiembrie 1896

Constantin I. STOICESCU 21 noiembrie 1896 — 10 martie 1897

Petre S. AURELIAN ad°interim 13 — 26 martie 1897

Dimitrie A. STURDZA 31 martie 1897 — 30 martie 1899

Ion N. LAHOVARI 11 aprilie 1899 — 7 iulie 1900

Alexandru MARGHILOMAN 7 iulie 1900 — 13 februarie 1901
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Dimitrie A. STURDZA 14 februarie 1901 — 9 ianuarie 1902

Ion I.C. BRÆTIANU 9 ianuarie 1902 — 12 decembrie 1904

(ad°interim 9 ianuarie — 18 iulie 1902)

Dimitrie A. STURDZA ad°interim 13 — 20 decembrie 1904

Iacob N. LAHOVARI 22 decembrie 1904 — 7 februarie 1907

Ion N. LAHOVARI 9 februarie — 12 martie 1907
(ad°interim 9 — 26 februarie 1907)

Dimitrie A. STURDZA 12 martie 1907 — 25 decembrie 1908

Ion I.C. BRÆTIANU ad°interim 27 decembrie 1908 — 4 martie 
1909
4 martie — 1 noiembrie 1909

Alexandru G. DJUVARA 1 noiembrie 1909 — 28 decembrie 1910

Titu MAIORESCU 29 decembrie 1910 — 28 martie 1912
28 martie — 14 octombrie 1912
14 octombrie 1912 — 31 decembrie 1913

Emanoil PORUMBARU 4 ianuarie 1914 — 8 decembrie 1916

Ion I.C. BRÆTIANU 8 — 11 decembrie 1916
11 decembrie 1916 — 26 ianuarie 1918

Alexandru AVERESCU ad°interim 29 ianuarie — 27 februarie 1918

Constantin C. ARION 6 martie — 24 octombrie 1918

Constantin COANDÆ 24 octombrie — 29 noiembrie 1918

Ion I.C. BRÆTIANU 29 noiembrie 1918 — 12 septembrie 1919
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Arthur VÆITOIANU ad°interim 27 septembrie — 
15 octombrie 1919

Nicolae MIØU 15 octombrie — 28 noiembrie 1919

Alexandru VAIDA°VOEVOD 1 decembrie 1919 — 13 martie 1920

Duiliu ZAMFIRESCU 13 martie — 13 iunie 1920

Take IONESCU 13 iunie 1920 — 11 decembrie 1921

Gheorghe DERUSSI 17 decembrie 1921 — 17 ianuarie 1922

Ion G. DUCA 19 ianuarie 1922 — 27 martie 1926

Ion M. MITILINEU 30 martie 1926 — 4 iunie 1927

Barbu ØTIRBEI ad°interim 4 — 20 iunie 1927

Ion I.C. BRÆTIANU 22 iunie — 6 iulie 1927

Nicolae TITULESCU 6 iulie 1927 — 30 iulie 1928

Vintilæ I.C. BRÆTIANU ad°interim 30 iulie — 15 septembrie 1928

Constantin ARGETOIANU ad°interim 15 septembrie — 3 noiembrie 1928

Gheorghe Gh. MIRONESCU 10 noiembrie 1928 — 4 aprilie 1931

Constantin ARGETOIANU ad°interim 18 — 27 aprilie 1931

Dimitrie I. GHICA 27 aprilie 1931 — 31 mai 1932

Alexandru VAIDA°VOEVOD 6 iunie — 17 octombrie 1932 
(ad°interim pânæ la 10 august)

Nicolae TITULESCU 20 octombrie 1932 — 28 septembrie 1934

Gheorghe TÆTÆRESCU ad°interim 2 — 10 octombrie 1934
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Nicolae TITULESCU 10 octombrie 1934 — 29 august 1936

Victor ANTONESCU 29 august 1936 — 28 decembrie 1937

Istrate MICESCU 28 decembrie 1937 — 10 februarie 1938

Gheorghe TÆTÆRESCU ad°interim 10 februarie — 30 martie 1938

Nicolae PETRESCU°COMNEN 30 martie — 21 decembrie 1938

Grigore GAFENCU 21 decembrie 1938 — 1 iunie 1940

Ion GIGURTU 1 — 28 iunie 1940

Constantin ARGETOIANU 28 iunie — 4 iulie 1940

Mihail MANOILESCU 4 iulie — 14 septembrie 1940

Mihail STURDZA 14 septembrie — 20 decembrie 1940

Ion ANTONESCU ad°interim 20 decembrie 1940 — 30 iunie 
1941

Mihai ANTONESCU 30 iunie 1941 — 23 august 1944

Grigore NICULESCU°BUZEØTI 23 august — 4 noiembrie 1944

Constantin VIØOIANU 4 noiembrie 1944 — 28 februarie 1945

Gheorghe TÆTÆRESCU 6 martie 1945 — 5 noiembrie 1947

Ana PAUKER 6 noiembrie 1947 — 11 iulie 1952
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MISIUNILE DIPLOMATICE

(1859–1947)

ALBANIA

Dürres (Durazzo)

Legaflie: 15 decembrie 1913
Mihail Burghele 15 decembrie 1913 — 28 octombrie 1914

La 28 octombrie 1914 legaflia îøi întrerupe activitatea deoarece nu mai are
posibilitatea de a°øi împlini funcfliile sale diplomatice.

Tirana

Legaflie: 1 ianuarie 1925
Simion Mândrescu 1 ianuarie 1925 — 1 aprilie 1926
Ion Trandafirescu 1 aprilie 1926 — 1 august 1929

De la 1 august 1929, din nevoi bugetare, legaflia ræmâne færæ titular pânæ la
noi dispoziflii.

Vasile Stoica 1 iunie 1930 — 1 aprilie 1932
Alexandru Buzdugan 16 august 1932 — 1 mai 1934
Gheorghe P.S. Aurelian 1 mai 1934 — 10 august 1936
Nicolae Enric Lahovari 1 septembrie 1936 — 1 martie 1939
Ioan D. Condurachi 1 martie — 15 august 1939

La 3 iunie 1939 guvernul italian øi guvernul albanez au semnat la Palatul Chigi
un acord în temeiul cæruia gestiunea tuturor relafliilor internaflionale ale Italiei
øi Albaniei este unificatæ øi concentratæ la Ministerul Afacerilor Stræine de la
Roma.
La 15 august 1939 legaflia României la Tirana este transformatæ în consulat
general.
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Legaflie: 26 septembrie 1946
Reprezentarea diplomaticæ este asiguratæ, pânæ la 17 martie 1948, la nivel de
însærcinat cu afaceri.

ARGENTINA

Buenos Aires

Legaflie: 15 martie 1928
Pânæ la 1 mai 1934, ministrul României la Rio de Janeiro este acreditat øi la
Buenos Aires.

Alexandru Buzdugan 1 mai 1934 — 17 iulie 1937
Frederic C. Nanu 17 iulie 1937 — 15 februarie 1939
Constantin Vællimærescu 15 februarie 1939 — 15 octombrie 1940

Legaflia a ræmas færæ titular de la 1 aprilie 1941.
La 4 februarie 1944 Argentina întrerupe relafliile diplomatice cu România;
Suedia reprezintæ interesele României în Argentina øi ale Argentinei în România.

Legaflie: 1 octombrie 1946
Sergiu Dimitriu 6 noiembrie 1946 — 15 noiembrie 1947

AUSTRIA

Viena

Legaflie: 1 octombrie 1920
Nicolae B. Cantacuzino 1 octombrie 1920 — 15 octombrie 1922
Carol M. Mitilineu 1 aprilie 1923 — 1 martie 1930
Caius Brediceanu 1 martie 1930 — 1 noiembrie 1936
Alexandru Gurænescu 1 noiembrie 1936 — 2 aprilie 1938

Ca urmare a integrærii prin forflæ, la 13 martie 1938, a Austriei în cel de°al III°lea
Reich, la 5 aprilie 1938 legaflia României la Viena este transformatæ în consulat
general.
România va deschide o reprezentanflæ politicæ la Viena la 4 septembrie 1949.
La 1 august 1955 România øi Austria hotæræsc transformarea reprezentanflelor
lor politice în misiuni diplomatice cu rang de legaflie.
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AUSTRO°UNGARIA

Viena

Agenflie diplomaticæ: 1 ianuarie1869
1 ianuarie 1869 — 6 mai 1872: agent diplomatic la Viena, Sankt Petersburg
øi Berlin.

Ludovic Steege 1 ianuarie1869 — 1 februarie 1871
Ioan Gr. Ghica 1 februarie — 20 martie 1871
Petre P. Carp 20 martie 1871 — 28 aprilie 1873
Gheorghe Costa°Foru 28 aprilie 1873 — 19 mai 1876
Ion Bælæceanu 19 mai 1876 — 11 septembrie 1878

Legaflie: 11 septembrie 1878
Ion Bælæceanu 11 septembrie 1878 — 31 octombrie 1882
Petre P. Carp 31 octombrie 1882 — 22 septembrie1884
Petre Mavrogheni 28 ianuarie 1885 — 8 aprilie 1887
Theodor C. Væcærescu 1 iulie 1888 — 17 iulie 1891
Emil I. Ghica 17 iulie 1891 — 25 februarie 1906
Alexandru Em. Lahovari 25 martie 1906 — 1 octombrie 1908
Nicolae Miøu 1 octombrie 1908 — 1 septembrie 1911
Edgar Mavrocordat 1 septembrie 1911 — 14 august 1916

La 14 august 1916 România declaræ ræzboi Austro°Ungariei.

BELGIA

Bruxelles

Legaflie: 16 februarie1880
Legaflie pentru Belgia øi fiærile de Jos (Olanda), pânæ la 3 aprilie 1898, când
se înfiinfleazæ legaflia de la Haga.
Pânæ la 16 ianuarie 1884, reprezentantul diplomatic la Bruxelles este ministru 
rezident (Mihail Mitilineu, 17 aprilie1880 — 30 septembrie 1882; Theodor C.
Væcærescu, 30 septembrie 1882 — 16 ianuarie 1884).

Theodor C. Væcærescu 16 ianuarie 1884 — 28 ianuarie 1885
Mihail Mitilineu 18 februarie 1885 — 16 martie 1889
Ion Væcærescu 16 martie 1889 — 1 martie 1891
Gheorghe Bengescu 1 martie 1891 — 1 martie 1898
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Eugeniu Mavrodi 1 februarie 1899 — 1 iunie 1909
Trandafir G. Djuvara 1 iunie 1909 — 1 iulie 1920
Henry Catargi 1 iulie 1920 — 1 august 1929

De la 1 august 1929, din nevoi bugetare, legaflia ræmâne færæ titular pânæ la
noi dispoziflii.

Gheorghe Grigorcea 1 mai 1930 — 1 august 1932
Radu Tr. Djuvara 1 august 1932 — 1 iulie 1933
Dimitrie I.Gr. Ghica 1 iulie 1933 — 15 decembrie 1936
Radu Tr. Djuvara 15 decembrie 1936 — 1 aprilie 1938
Vasile Rædulescu°Mehedinfli 1 aprilie 1938 — 15 iulie 1940

De la 15 iulie 1940 România nu mai are reprezentanflæ diplomaticæ în Belgia.
La 1 septembrie 1940 legaflia României la Bruxelles este transformatæ în
consulat general.
Elveflia reprezintæ interesele Belgiei în România.

Legaflie: 4 iulie 1946
Mihail Cæmæræøescu 28 martie — 18 noiembrie 1947

BRAZILIA

Rio de Janeiro

Legaflie: 1 ianuarie 1928
Pânæ la 1 mai 1934 ministrul României la Rio de Janeiro este acreditat øi la
Buenos Aires.

Caius Brediceanu 1 februarie 1928 — 16 iunie 1929
De la 1 august 1929, din nevoi bugetare, legaflia ræmâne færæ titular pânæ la
noi dispoziflii.

Alexandru Duiliu Zamfirescu 1 februarie 1934 — 1 octombrie 1935
Gheorghe I. Lecca 1 ianuarie 1936 — 15 februarie 1939
Achil Barcianu 15 februarie 1939 — 5 martie 1942

La 8 septembrie 1940 legaflia României la Rio de Janeiro este suprimatæ.
La 5 martie 1942 relafliile diplomatice sunt rupte. Suedia reprezintæ interesele
României în Brazilia, iar Portugalia interesele Braziliei în România.
La 22 martie 1961 România øi Brazilia restabilesc relafliile diplomatice la nivel
de legaflie.
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BULGARIA

Sofia

Agenflie diplomaticæ: 7 august 1879
Alexandru C. Sturdza 7 august 1879 — 25 septembrie 1881
Emil I. Ghica 25 septembrie 1881 — 18 februarie 1885
Alexandru A. Beldiman 5 martie 1885 — 1 iulie 1888
Trandafir G. Djuvara 1 iulie 1888 — 20 noiembrie 1891
Alexandru I. Ghica 20 noiembrie 1891 — 14 noiembrie 1892
Ioan N. Papiniu 1 noiembrie 1893 — 1 mai 1896
Alexandru I. Ghica 1 mai 1896 — 1 noiembrie 1899
Nicolae Miøu 15 noiembrie 1899 — 1 octombrie 1908

Legaflie: 18 iunie 1909
Constantin I. Diamandi 18 iunie 1909 — 1 noiembrie 1911
Dimitrie I. Gr. Ghica 1 noiembrie 1911 — 27 iunie 1913

La 27 iunie 1913 relafliile diplomatice sunt întrerupte ca urmare a stærii de ræzboi
între cele douæ flæri.

Gheorghe Derussi 1 octombrie 1913 — 19 august 1916
La 19 august 1916 Bulgaria declaræ ræzboi României, relafliile româno°bulgare
fiind întrerupte.

Legaflie: 1 octombrie 1920
Constantin Langa°Ræøcanu 1 octombrie 1920 — 1 noiembrie 1924
Grigore Bilciurescu 1 noiembrie 1924 — 1 martie 1931
Vasile Stoica 1 aprilie 1932 — 1 noiembrie 1936
Radu G. Crutzescu 16 noiembrie 1936 — 1 mai 1938
Gheorghe P.S. Aurelian 1 mai — 14 decembrie 1938
Eugen Filotti 1 ianuarie 1939 — 1 iunie 1941
George°Constantin Caranfil 10 iulie 1941 — 1 martie 1943
Ion Christu 1 aprilie 1943 — 1 august 1944
Achil Barcianu 1 august 1944 — 20 decembrie 1947
Øtefan Cleja 26 decembrie 1947 — 3 decembrie 1948
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CEHOSLOVACIA

Praga

Legaflie: 1 august 1920
Constantin Hiott 1 august 1920 — 1 martie 1925
Nicolae Filodor 1 octombrie 1925 — 1 februarie 1928
Theodor Emandi 1 februarie 1928 — 15 decembrie 1936
Gheorghe P.S. Aurelian 15 decembrie 1936 — 1 mai 1938
Radu G. Crutzescu 1 mai 1938 — 15 ianuarie 1939
Gheorghe I. Lecca 15 februarie — 1 mai 1939

În urma ocupærii Cehoslovaciei, 15 martie 1939, de cætre cel de°al III°lea Reich
la 1 iulie 1939 legaflia României la Praga este transformatæ în consulat general.
La 7 iunie 1946 relafliile au fost reluate la nivel de reprezentanfle politice.

Legaflie: 1 octombrie 1946
Ambasadæ: 1 decembrie 1947
Horia Grigorescu 1 martie 1946 — 28 noiembrie 1947

CHILE

Santiago de Chile

Legaflie: 1 octombrie 1935
Nicolae Dianu 1 octombrie 1935 — 1 mai 1938
Constantin Vællimærescu 1 mai 1938 — 15 februarie 1939

La 1 aprilie 1939 legaflia este închisæ din motive economice. La 20 mai 1943
relafliile diplomatice sunt întrerupte.
La 31 martie 1965 România øi Republica Chile restabilesc relafliile diplomatice
la nivel de ambasadæ.

CHINA

Nanjing

Legaflie: 3 iulie 1939
La 1 iulie 1941 România stabileøte relaflii diplomatice cu guvernul projaponez
de la Nanjing.
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La 21 iulie 1941 Republica China rupe relafliile diplomatice cu România.
Interesele chineze în România au fost reprezentate iniflial de Elveflia, apoi de
Statele Unite ale Americii.
De la 23 iulie 1941 ministrul României la Tokyo este acreditat øi la Nanjing.
La 31 octombrie 1944 guvernul român rupe relafliile diplomatice cu guvernul
projaponez de la Nanjing.
La 3 octombrie 1949 România øi Republica Popularæ Chinezæ stabilesc relaflii
diplomatice la nivel de ambasadæ.

CROAfiIA

Zagreb

Legaflie: 7 mai 1941
Dimitrie Buzdugan 20 mai 1941 — 15 februarie 1944
Mihail I. Mitilineu 1 martie — 30 august 1944

La 30 august 1944 guvernul român renunflæ la recunoaøterea Republicii Croate.

DANEMARCA

Copenhaga

Legaflie: 1 mai 1917
Ministrul României la Stockholm este acreditat øi la Copenhaga.

George Assan 20 iunie 1934 — 1 mai 1938
Mihail R. Sturdza 1 mai 1938 — 10 octombrie 1939
Alexandru Duiliu Zamfirescu 1 noiembrie 1939 — 15 octombrie 1940

Pe data de 15 octombrie 1940 legaflia României la Copenhaga este desfiinflatæ.
De la 11 septembrie 1941 ministrul României la Berlin este acreditat øi la
Copenhaga.

Gheorghe Crutzescu 1 august 1943 — 1 octombrie 1944
Victor Brabetzianu 28 martie — 15 septembrie 1947
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EGIPT

Cairo

Agenflie diplomaticæ: 1 aprilie 1906
Mihail M. Pâclianu 1 aprilie 1906 — 1 august 1912
Alexandru Pisoski 1 august 1912 — 1 iulie 1920
Ion Vlædæianu 1 iulie 1920 — 1 aprilie 1921
Constantin C. Olænescu 1 aprilie 1921 — 1 aprilie 1922

La 1 aprilie 1922 agenflia diplomaticæ de la Cairo se suprimæ din motive
economice.

Legaflie: 1 ianuarie 1928
Filip Lahovari 1 februarie 1928 — 1 august 1929

De la 1 august 1929, din nevoi bugetare, legaflia ræmâne færæ titular pânæ la
noi dispoziflii.

Filip Lahovari 15 ianuarie — 1 noiembrie 1930
Constantin Zænescu 1 octombrie 1939 — 1 octombrie 1941

La 17 aprilie 1941 guvernul egiptean nu mai recunoaøte legafliunea României
ca misiune diplomaticæ.
La 15 decembrie 1941 relafliile diplomatice sunt rupte.
Elveflia reprezintæ interesele Egiptului în România.

Legaflie: 2 aprilie 1947

ELVEfiIA

Berna

Legaflie: 10 mai 1911
Nicolae B. Cantacuzino 10 mai 1911 — 1 iulie 1912
Mihail M. Pâclianu 1 august 1912 — 1 septembrie 1919
Gheorghe Derussi 1 septembrie 1919 — 24 iunie 1920
Nicolae Petrescu°Comnen 25 iulie 1923 — 1 februarie 1928
Mihail B. Boerescu 1 februarie 1928 — 15 noiembrie 1936
Constantin Antoniade 15 noiembrie 1936 — 10 iunie 1937
Alexandru Gurænescu 1 aprilie 1938 — 15 octombrie 1940
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Raoul V. Bossy 16 octombrie 1940 — 1 martie 1941
Nicolae Enric Lahovari 1 martie 1941 — 1 septembrie 1943
Vespasian V. Pella 1 septembrie 1943 — 1 octombrie 1944
Richard Franasovici 1 iulie 1945 — 14 martie 1946
Gaston Beuve 8 octombrie 1946 — 15 mai 1948

ESTONIA

Tallinn (Reval)

De la 1 aprilie 1924 ministrul României la Varøovia este acreditat øi la Tallinn.
De la 1 iunie 1932 ministrul României la Riga este acreditat øi la Tallinn.

Legaflie: 1 octombrie 1935
Gheorghe Davidescu 1 octombrie 1935 — 1 martie 1939

De la 1 mai 1939 ministrul României la Helsinki este acreditat øi la Tallinn.
La 6 august 1940 Estonia este inclusæ prin forflæ în componenfla U.R.S.S.
La 20 august 1940 legaflia României la Tallinn este suprimatæ.

FINLANDA

Helsingfors /Helsinki/

Legaflie: 15 februarie 1921
Dimitrie Plesnilæ 15 februarie 1921 — 1 aprilie 1922

La 1 aprilie 1922 legaflia României la Helsingfors se suprimæ din motive
economice.
De la 1 aprilie 1922 ministrul României la Stockholm øi Copenhaga este
acreditat øi la Helsingfors.
De la 1 iunie 1932 ministrul României la Stockholm este acreditat øi la
Helsingfors.
De la 2 septembrie 1932 ministrul României la Riga este acreditat øi la
Helsingfors.

Legaflie: 1 februarie 1934
Raoul V. Bossy 1 februarie 1934 — 1 noiembrie 1936
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Caius Brediceanu 1 noiembrie 1936 — 1 ianuarie 1939
Frederic C. Nanu 15 februarie — 14 aprilie 1939
Gheorghe I. Lecca 1 mai 1939 — 15 octombrie 1940

De la 1 mai 1939 ministrul României la Helsingfors este acreditat øi la Kaunas.
La 15 octombrie 1940 legaflia României la Helsinki este desfiinflatæ.

Legaflie: 1 iunie 1941
Noti Constantinide 15 iunie 1941 — 10 noiembrie 1942
Gheorghe°Constantin Caranfil 1 martie 1943 — 15 august 1945

De la 26 decembrie 1947 ministrul României la Moscova este acreditat øi la
Helsinki.

FRANfiA

Paris

Agenflie diplomaticæ: 26 iulie 1860
Ioan Alecsandri 26 iulie 1860 — 15 februarie 1866
Ion Bælæceanu 15 februarie 1866 — 17 mai 1867
Emanoil Kretzulescu 4 august 1867 — 23 noiembrie 1868
Ion Strat 12 decembrie 1868 — 26 martie 1871
Ion Strat 16 mai 1872 — 9 mai 1875
Nicolae Calimachi°Catargiu 9 mai 1875 — 16 octombrie 1876
Øtefan Øendrea 16 octombrie 1876 — 14 aprilie 1877
Nicolae Calimachi°Catargiu 14 aprilie 1877 — 17 aprilie 1880

Legaflie: 17 aprilie 1880
Mihail Kogælniceanu 17 aprilie 1880 — 1 iulie 1881
Nicolae Calimachi°Catargiu 1 iulie — 25 octombrie 1881
Mihail Pherekyde 16 noiembrie 1881 — 24 septembrie 1884
Ion Bælæceanu 24 septembrie 1884 — 31 ianuarie 1885
Vasile Alecsandri 31 ianuarie 1885 — 22 august 1890
Nicolae Kretzulescu 15 noiembrie 1891 — 29 ianuarie 1893
Ion N. Lahovari 1 aprilie 1893 — 24 octombrie 1895
Grigore I. Ghica 18 ianuarie 1896 — 1 octombrie 1908
Alexandru Em. Lahovari 1 octombrie 1908 — 11 octombrie 1917
Victor Antonescu 11 octombrie 1917 — 25 martie 1918
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Victor Antonescu 5 noiembrie 1918 — 20 decembrie 1919
Dimitrie I.Gr. Ghica 1 februarie 1920 — 16 martie 1922
Victor Antonescu 16 martie 1922 — 1 august 1924
Constantin I. Diamandi 10 decembrie 1924 — 10 iunie 1930
Constantin Cesianu 1 iulie 1930 — 7 decembrie 1938

Ambasadæ: 9 decembrie 1938
Gheorghe Tætærescu 9 decembrie 1938 — 30 august 1939
Richard Franasovici 30 august 1939 — 15 octombrie 1940

Vichy

Legaflie: 12 septembrie 1940
Constantin Dinu Hiott 15 octombrie 1940 — 1 octombrie 1944

La 30 august 1944 guvernul român constatæ în privinfla guvernului de la Vichy
cæ „el a încetat de a mai exista, aøa încât chestiunea recunoaøterii acestui guvern
nu se mai pune“, ceea ce a însemnat, implicit, recunoaøterea guvernului
provizoriu francez condus de generalul Charles de Gaulle.
La 1 martie 1945 guvernul României øi guvernul provizoriu al Franflei stabilesc
relaflii la nivelul de reprezentanfle politice.

Paris

Legaflie: 13 aprilie 1946
Simion Stoilov 15 martie 1946 — 9 februarie 1953

GERMANIA

Berlin

De la 1 ianuarie 1869 agentul diplomatic la Viena este acreditat øi la Berlin.
Agenflie diplomaticæ: 6 mai 1872

6 mai 1872 — 4 aprilie 1874: agent diplomatic la Berlin øi Sankt Petersburg.
Theodor Rosetti 6 mai 1872 — 26 noiembrie 1873
Nicolae Kretzulescu 15 decembrie 1873 — 1 mai 1876
Titu Maiorescu 1 mai — 2 iulie 1876
Alexandru Degré 26 august 1876 — 13 februarie 1878
Gheorghe Vârnav°Liteanu 13 februrie 1878 — 17 aprilie 1880
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Legaflie: 17 aprilie 1880
Gheorghe Vârnav°Liteanu 17 aprilie 1880 — 21 octombrie 1888
Grigore I. Ghica 21 octombrie 1888 — 18 ianuarie 1896
Alexandru A. Beldiman 18 ianuarie 1896 — 15 august 1916

La 15 august Germania rupe relafliile diplomatice, iar la 19 august 1916 declaræ
ræzboi României.
La 29 septembrie 1920 sunt reluate relafliile diplomatice.

Legaflie: 1 octombrie 1920
Constantin G. Nanu 1 octombrie 1920 — 1 februarie 1928
Nicolae Petrescu°Comnen 1 februarie 1928 — 1 martie 1930
Gheorghe Taøcæ 1 mai 1930 — 1 mai 1932
Nicolae Petrescu°Comnen 1 mai 1932 — 17 februarie 1938
Radu Tr. Djuvara 1 aprilie 1938 — 24 februarie 1939
Radu G. Crutzescu 1 martie 1939 — 1 iunie 1940
Alexandru Romalo 1 iunie — 15 octombrie 1940
Constantin°Paul Grecianu 15 octombrie 1940 — 24 ianuarie 1941
Raoul V. Bossy 1 martie 1941 — 15 iunie 1943
Ion Gheorghe 15 iunie 1943 — 24 august 1944

La 24 august 1944 intervine starea de ræzboi între România øi Germania.
La 24 octombrie 1949 guvernele României øi Republicii Democrate Germane
convin sæ efectueze un schimb de misiuni diplomatice la nivel de legaflie.
La 7 martie 1955 Prezidiul Marii Adunæri Naflionale a Republicii Populare
Române voteazæ decretul privind încetarea stærii de ræzboi cu Germania.
La 31 ianuarie 1967 România øi R.F. Germania stabilesc relaflii diplomatice
la nivel de ambasadæ.

GRECIA

Atena

Legaflie: 28 decembrie 1879
Pânæ la 31 decembrie 1880, reprezentantul diplomatic la Atena este ministru
rezident (Constantin Esarcu, 28 decembrie 1879 — 31 decembrie 1880).

Constantin Esarcu 31 decembrie 1880 — 30 septembrie 1882
Gheorghe M. Ghica 30 septembrie 1882 — 19 februarie 1885
Mihail Obedenaru 19 februarie — 9 iulie 1885

546



Apostol Mænescu 11 martie — 20 mai 1886
Alexandru Teriachiu 20 mai 1886 — 1 iulie 1888

Între 21 octombrie 1887 — 28 februarie 1888 guvernul elen suspendæ relafliile
diplomatice, contestând dreptul unei instanfle româneøti (Tribunalul Ilfov) de
a solufliona chestiunea moøtenirii bunurilor imobiliare în urma decesului unui
cetæflean grec (Stefan Sarros) cu domiciliul în România.

Emil I. Ghica 1 iulie 1888 — 31 ianuarie 1889
Dumitru C. Ollænescu 31 ianuarie 1889 — 3 octombrie 1892

La 3 octombrie 1892 guvernul elen rupe relafliile diplomatice din cauza refuzului
guvernului român de a accepta cererea ca problema unei moøteniri mobiliare
de pe teritoriul statului român sæ nu fie reglementatæ pe cale judecætoreascæ,
ci diplomaticæ („afacerea Zappa“).
Italia reprezintæ interesele României în Grecia.

Legaflie: 3 iulie 1896
Între 3 iulie 1896 — 1 martie 1898, ministrul României la Bruxelles øi Haga
este acreditat øi la Atena.

Dimitrie I. Ghica 1 iulie 1898 — 1 aprilie 1900
Constantin G. Nanu 1 aprilie 1900 — 16 mai 1901
Dimitrie I. Ghica 16 mai 1901 — 1 aprilie 1905
Ioan N. Papiniu 1 aprilie 1905 — 1 martie 1906

Nerecunoaøterea drepturilor aromânilor din Macedonia øi Epir duce, la 31 mai
1906, la ruperea relafliilor diplomatice româno°elene.

Legaflie: 2 aprilie 1911
Alexandru G. Florescu 2 aprilie 1911 — 18 martie 1913
Nicolae Filodor 1 iunie 1913 — 1 iulie 1920
Traian G. Djuvara 1 iulie 1920 — 1 noiembrie 1924
Constantin Langa°Ræøcanu 1 noiembrie 1924 — 15 decembrie 1936
Eugen Filotti 15 decembrie 1936 — 1 ianuarie 1939

Ambasadæ: 1 ianuarie 1939
Radu Tr. Djuvara 24 februarie 1939 — 15 noiembrie 1940

Legaflie: 11 septembrie 1940
Constantin Gane 15 noiembrie 1940 — 15 iunie 1941

La 24 iunie 1941 relafliile diplomatice sunt întrerupte.
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Legaflia României la Atena a continuat sæ funcflioneze pânæ la 15 iunie 1944,
când este transformatæ în consulat general.
La 25 august 1956 se reiau relafliile diplomatice româno°elene la nivel de
ambasadæ.

IRAN

Teheran

Legaflie: 1 octombrie 1935
Grigore Gr. Constantinescu 1 octombrie 1935 — 1 iulie 1937
Ioan D. Condurachi 1 noiembrie 1939 — 15 octombrie 1940

La 15 octombrie 1940 legaflia României la Teheran este desfiinflatæ.
La 17 martie 1941 ministrul României la Ankara este acreditat øi la Teheran.

Legaflie: 1 iunie 1941
La 14 octombrie 1941 relafliile diplomatice sunt rupte.
Japonia reprezintæ interesele României în Iran (pânæ la 22 iulie 1942, când se
rup relafliile diplomatice irano°japoneze); dupæ aceastæ datæ Turcia reprezintæ
interesele României în Iran.

Legaflie: 27 iunie 1946

ITALIA

Roma

Agenflie diplomaticæ: 27 aprilie 1873
Petre P. Carp 27 aprilie — 19 octombrie 1873
Constantin Esarcu 30 noiembrie 1873 — 5 iunie 1876
Vasile Gheorghian 14 septembrie 1876 — 16 februarie 1877

De la 1 martie 1877, din nevoi bugetare, agenflia ræmâne færæ titular.
Constantin Esarcu 2 septembrie — 28 decembrie 1879

Legaflie: 28 decembrie 1879
Pânæ la 22 ianuarie 1880, reprezentantul diplomatic la Roma este însærcinat
cu afaceri (Constantin Esarcu, 28 decembrie 1879 — 22 ianuarie 1880).
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Nicolae Kretzulescu 22 ianuarie 1880 — 25 iulie 1881
Petre Mavrogheni 25 iulie 1881 — 30 septembrie 1882
Ion Bælæceanu 31 octombrie 1882 — 24 septembrie 1884
Theodor C. Væcærescu 28 ianuarie — 1 septembrie 1885 
Alexandru C. Plagino 4 noiembrie 1885 — 1 martie 1881
Ion Væcærescu 1 martie — 5 octombrie 1891
Constantin Esarcu 26 noiembrie 1891 — 20 februarie 1893
Alexandru Em. Lahovari 1 martie 1893 — 20 ianuarie 1896
Constantin Esarcu 20 ianuarie 1896 — 8 iunie 1898
Alexandru C. Catargi 1 decembrie 1899 — 1 decembrie 1900
Nicolae Fleva 1 decembrie 1900 — 16 mai 1909
Constantin G. Nanu 16 mai 1909 — 15 octombrie 1911
Constantin I. Diamandi 1 noiembrie 1911 — 1 octombrie 1913
Dimitrie I.Gr. Ghica 1 octombrie 1913 — 2 decembrie 1917
Alexandru Em.Lahovari 2 decembrie 1917 — 1 februarie 1928
Dimitrie I.Gr. Ghica 1 februarie 1928 — 27 aprilie 1931
Dimitrie I.Gr. Ghica 1 iunie 1932 — 1 iulie 1933
Ion Lugoøianu 1 iulie 1933 — 15 noiembrie 1937
Alexandru Duiliu Zamfirescu 1 aprilie 1938 — 25 septembrie 1939
Raoul V. Bossy 25 septembrie 1939 — 15 octombrie 1940
Ion°Victor Vojen 15 octombrie 1940 — 25 martie 1941
Vasile Grigorcea 25 martie 1941 — 1 octombrie 1943

La 8 octombrie 1943 legaflia se mutæ temporar la Veneflia.
La 25 septembrie 1943 guvernul român recunoaøte guvernul fascist republican
condus de Benito Mussolini („Republica de la Salo“), dar concomitent întrefline
relaflii cu guvernul condus de Pietro Badoglio.

Eugen Filotti 28 martie — 15 septembrie 1947

JAPONIA

Tokyo

Legaflie : 13 septembrie 1917
Nicolae Xenopol 13 septembrie — 5 decembrie 1917
Edgar Mavrocordat 15 septembrie 1920 — 1 februarie 1922

La 1 aprilie 1922 legaflia României la Tokyo se suprimæ din motive economice.
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Legaflie: 1 aprilie 1927
Aurel°Ion Vassiliu 1 aprilie 1927 — 1 iulie 1929

De la 1 august 1929, din nevoi bugetare, Legaflia ræmâne færæ titular pânæ la
noi dispoziflii.

Gheorghe G. Stoicescu 1 ianuarie 1936 — 14 decembrie 1938
Gheorghe Paraschivescu 1 martie 1939 — 15 decembrie 1940
Gheorghe Bægulescu 28 februarie 1941 — 10 aprilie 1943

De la 28 martie 1941 ministrul României la Tokyo este acreditat øi pe lângæ
statul marionetæ Manchu°ko.
La 31 octombrie 1944 guvernul României rupe relafliile diplomatice cu Japonia,
precum øi cu statul marionetæ Manchu°ko.
Suedia reprezintæ interesele României în Japonia.
La 1 septembrie 1959 România øi Japonia restabilesc relaflii diplomatice la nivel
de legaflie.

LETONIA

Riga

De la 1 aprilie 1924 ministrul României la Varøovia este acreditat øi la Riga.

Legaflie: 1 ianuarie 1928
De la 1 august 1929, din nevoi bugetare, legaflia ræmâne færæ titular (nici nu
fusese numit) pânæ la noi dispoziflii.

Ion Pelivan 1 aprilie 1930 — 1 iunie 1932
Mihail R. Sturdza 1 iunie 1932 — 15 septembrie 1935

De la 2 septembrie 1932 ministrul României la Riga este acreditat øi la
Helsingfors.

Constantin Vællimærescu 1 octombrie 1935 — 1 noiembrie 1936
Vasile Stoica 1 noiembrie 1936 — 1 februarie 1939

De la 1 mai 1939 ministrul României la Helsinki este acreditat øi la Riga.
La 5 august 1940 Letonia este inclusæ prin forflæ în componenfla U.R.S.S.
La 20 august 1940 legaflia României la Riga este suprimatæ.
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LITUANIA

Kaunas

Legaflie: 1 decembrie 1935
De la 1 decembrie 1935 ministrul României la Riga este acreditat øi la Kaunas.
De la 1 mai 1939 ministrul României la Helsinki este acreditat øi la Kaunas.
La 3 august 1940 Lituania este inclusæ prin forflæ în componenfla U.R.S.S.
La 20 august 1940 legaflia României la Kaunas este suprimatæ.

LUXEMBURG

Legaflie: 5 decembrie 1910
Ministrul României la Bruxelles este acreditat øi la Luxemburg.
La 15 iulie 1940 relafliile diplomatice între România øi Luxemburg au fost
întrerupte.

Legaflie: 4 iulie 1946

MAREA BRITANIE

Londra

Legaflie : 4 mai 1880
Nicolae Calimachi°Catargiu 27 aprilie 1880 — 1 iulie 1881
Ion Ghica 1 iulie 1881 — 1 martie 1891
Alexandru C. Plagino 1 martie 1891 — 1 aprilie 1893
Ion Bælæceanu 1 aprilie 1893 — 1 decembrie 1900
Alexandru C. Catargi 1 decembrie 1900 — 13 octombrie 1911
Constantin G. Manu 1 noiembrie 1911 — 5 decembrie 1912
Nicolae Miøu 5 decembrie 1912 — 15 octombrie 1919
Nicolae Titulescu 16 decembrie 1921 — 6 iulie 1927
Nicolae Titulescu 1 august 1928 — 20 octombrie 1932
Vasile Grigorcea 11 noiembrie 1936 — 28 noiembrie 1938
Viorel V. Tilea 15 ianuarie 1939 — 23 iulie 1940
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La 15 februarie 1941 relafliile diplomatice între România øi Marea Britanie sunt
întrerupte. 
La 6 decembrie 1941 Marea Britanie declaræ ræzboi României, iar la 7 decembrie
1941 România declaræ ræzboi Marii Britanii.
Suedia reprezintæ interesele României în Marea Britanie, iar Elveflia interesele
Marii Britanii în România.

Legaflie: 6 februarie 1946
Richard Franasovici este numit reprezentant politic pe lângæ guvernul Marii
Britanii (pânæ la 13 noiembrie 1947).

MEXIC

Ciudad de Mexico

Legaflie: 1 octombrie 1935
Dimitrie Dræghicescu 1 octombrie 1935 — 1 aprilie 1937

La 15 octombrie 1940 legaflia României la Ciudad de Mexico este desfiinflatæ.
La 24 decembrie 1941 Mexicul rupe relafliile diplomatice cu România.
La 20 martie 1973 România øi Mexicul restabilesc relafliile diplomatice la rang
de ambasadæ.

NORVEGIA

Christiania /Oslo din 1925/

Legaflie: 1 mai 1917
Grigore Bilciurescu 1 mai 1917 — 1 aprilie 1922

De la 1 aprilie 1922, din motive bugetare, legaflia României la Christiania este
suprimatæ.
De la 1 aprilie 1922 ministrul României la Stockholm øi Copenhaga este numit
în aceeaøi calitate øi la Christiania.

Legaflie: 1 februarie 1928
De la 1 februarie 1928 ministrul României la Stockholm este acreditat øi la
Oslo.
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De la 1 iunie 1932 ministrul României la Stockholm este acreditat øi la Oslo.
Dimitrie Juraøcu 15 aprilie 1934 — 1 martie 1939

La 15 iulie 1940 legaflia României la Oslo îøi înceteazæ activitatea.
La 20 februarie 1941 relafliile diplomatice între România øi Norvegia sunt
întrerupte.

Legaflie: 31 mai 1946
Constantin Vællimærescu 15 iulie 1946 — 1 decembrie 1947

OLANDA

De la 16 februarie 1880 pânæ la 3 aprilie 1898 a existat o singuræ legaflie pentru
Belgia øi fiærile de Jos (Olanda) cu sediul la Bruxelles, având succesiv ca titulari
pe Mihail Mitilineu, Theodor C. Væcærescu, Theodor C. Væcærescu, Mihail
Mitilineu, Ion Væcærescu, Gheorghe Bengescu.

Haga

Legaflie: 1 aprilie 1898
Ioan N. Papiniu 1 iulie 1898 — 1 aprilie 1905
Edgar Mavrocordat 1 aprilie 1905 — 1 septembrie 1911
Carol M. Mitilineu 1 septembrie 1911 — 1 aprilie 1922

La 1 aprilie 1922, din motive bugetare, legaflia României de la Haga este
suprimatæ.
De la 1 aprilie 1922 ministrul României la Bruxelles este acreditat øi la Haga.

Legaflie: 25 aprilie 1925
Ion P. Carp 25 aprilie 1925 — 1 august 1929

De la 1 august 1929, din nevoi bugetare, legaflia ræmâne færæ titular pânæ la
noi dispoziflii.

Grigore Bilciurescu 1 august 1932 — 1 iulie 1933
Constantin Viøoianu 1 iulie 1933 — 1 octombrie 1935
Vespasian V. Pella 15 martie 1936 — 1 octombrie 1939
Nicolae Dianu 15 octombrie 1939 — 15 iulie 1940

La 15 iulie 1940 legaflia României la Haga îøi înceteazæ activitatea.
De la 12 februarie 1941 relafliile diplomatice sunt întrerupte.
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Legaflie: 17 februarie 1946
Vasile Stoica 9 iulie 1946 — 1 august 1947

POLONIA

Varøovia

Legaflie: 16 iulie 1919
Alexandru G. Florescu 16 iulie 1919 — 1 septembrie 1924
Alexandru N. Iacovaky 1 ianuarie 1925 — 1 iulie 1927
Carol A. Davilla 1 iulie 1927 — 15 iulie 1929
Gheorghe Cretzianu 15 iulie 1929 — 31 decembrie 1930
Grigore Bilciurescu 1 martie 1931 — 1 mai 1932
Victor Cædere 1 mai 1932 — 15 septembrie 1935
Constantin Viøoianu 1 octombrie 1935 — 25 octombrie 1936
Alexandru Duiliu Zamfirescu 15 noiembrie 1936 — 1 aprilie 1938

Ambasadæ: 1 mai 1938
Richard Franasovici 1 mai 1938 — 30 august 1939
Gheorghe Grigorcea 30 august 1939 — 28 octombrie 1940

La 15 septembrie 1939 ambasada României la Varøovia îøi înceteazæ activitatea.
La 28 octombrie 1940 ambasada Poloniei la Bucureøti îøi înceteazæ activitatea,
ceea ce marcheazæ întreruperea relafliilor diplomatice între cele douæ flæri.

Legaflie: 18 septembrie 1945

Ambasadæ: 11 noiembrie 1945
Ion Raicu 1 martie 1946 — 27 februarie 1949

PORTUGALIA

Lisabona

Între 25 august 1917 — 6 martie 1918 Victor Ionescu este trimis în misiune
specialæ.

Legaflie: 1 septembrie 1920
Ion Tresnea°Grecianu 1 septembrie 1920 — 1 aprilie 1922
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La 1 aprilie 1922, din motive bugetare, legaflia României la Lisabona este
suprimatæ.
De la 1 aprilie 1922 ministrul României la Paris este acreditat øi la Lisabona.
De la 1 martie 1927 ministrul României la Madrid este acreditat øi la Lisabona.

Legaflie: 26 martie 1928
De la 1 august 1929, din nevoi bugetare, legaflia ræmâne færæ titular pânæ la
noi dispoziflii.

Alexandru Gurænescu 20 iunie 1930 — 1 ianuarie 1931
Anton Bibescu 1 iulie — 22 noiembrie 1933
Ion P. Carp 1 februarie 1934 — 1 octombrie 1935
Alexandru Duiliu Zamfirescu 1 octombrie 1935 — 15 noiembrie 1936
Lucian Blaga 1 aprilie 1938 — 1 aprilie 1939
Ion Pangal 20 aprilie 1939 — 15 octombrie 1940
Dimitrie Juraøcu 10 martie — 15 decembrie 1941
Victor Cædere 15 decembrie 1941 — 1 septembrie 1944

La 20 noiembrie 1945 Portugalia îøi recheamæ reprezentantul diplomatic de
la Bucureøti.
La 7 noiembrie 1947 relafliile diplomatice româno°portugheze sunt întrerupte
prin rechemarea reprezentantului diplomatic român la Lisabona.
La 31 mai 1974 cele douæ flæri reiau relafliile diplomatice la nivel de ambasadæ.

RUSIA

Sankt Petersburg

De la 1 ianuarie 1869 agentul diplomatic la Viena este acreditat øi la Sankt
Petersburg.
De la 6 mai 1872 agentul diplomatic la Berlin este acreditat øi la Petersburg.

Agenflie diplomaticæ: 4 aprilie 1874
George C. Filipescu 4 aprilie 1874 — 12 iulie 1876
Ioan A. Cantacuzino 12 iulie 1876 — 1 martie 1877

De la 1 martie 1877, din nevoi bugetare, agenflia ræmâne færæ titular.
Ioan Gr. Ghica 4 aprilie 1877 — 10 octombrie 1878

Legaflie: 10 octombrie 1878
Ioan Gr. Ghica 10 octombrie 1878 — 21 martie 1881
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Nicolae Kretzulescu 25 iulie 1881 — 10 aprilie 1886 
Gheorghe M. Ghica 10 aprilie 1886 — 31 ianuarie 1889
Emil I. Ghica 31 ianuarie 1889 — 17 iulie 1891
Alexandru C. Catargi 14 noiembrie 1892 — 7 octombrie 1895
Gheorghe Rosetti°Solescu 1 decembrie 1895 — 15 august 1911
Constantin G. Nanu 15 octombrie 1911 — 1 octombrie 1913
Constantin I. Diamandi 1 octombrie 1913 — 13 ianuarie 1918

La 13 ianuarie 1918 Rusia Sovieticæ rupe relafliile diplomatice cu România;
vezi mai departe U.R.S.S.

SERBIA

Regatul Sârbilor, Croaflilor øi Slovenilor (1 decembrie 1918)
Regatul Iugoslaviei (3 octombrie 1929)

Belgrad

Agenflie diplomaticæ: 12 martie 1863
Teodor Callimachi 12 martie 1863 — 17 februarie 1866
Apostol Mænescu 17 februarie — 12 august 1866
Ioan A. Cantacuzino 12 august 1866 — 11 iunie 1867
Radu Ionescu 11 iunie 1867 — 23 iulie 1870
Ioan A. Cantacuzino 23 iulie 1870 — 20 iulie 1871
Theodor C. Væcærescu 20 iulie 1871 — 29 decembrie 1873
Alexandru C. Sturdza 29 decembrie 1873 — 1 martie 1877

De la 1 martie 1877, din nevoi bugetare, agenflia diplomaticæ este suprimatæ.
La 15 septembrie 1877 Lascær C. Catargiu este trimis în misiune extraordinaræ
pe lângæ guvernul Serbiei.
La 24 februarie 1878 agenflia diplomaticæ este reînfiinflatæ.

Lascær C. Catargiu 24 februarie 1878 — 24 mai 1879

Legaflie: 14 aprilie 1879
Pânæ la 11 martie 1882, reprezentantul diplomatic la Belgrad este ministru
rezident (Lascær C. Catargiu, 14 aprilie1879 — 11 martie 1882).

Lascær C. Catargiu 11 martie — 30 septembrie 1882
Mihail Mitilineu 30 septembrie 1882 — 18 februarie 1885
Emil I. Ghica 18 februarie 1885 — 1 iulie 1888
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Alexandru A. Beldiman 1 iulie — 19 octombrie 1888
Ion Væcærescu 19 octombrie 1888 — 16 martie 1889
Gheorghe Rosetti°Solescu 16 martie 1889 — 1 decembrie 1895
Ioan N. Papiniu 1 mai 1896 — 1 iulie 1898
Edgar Mavrocordat 15 octombrie 1899 — 1 aprilie 1905
Constantin G. Nanu 1 aprilie 1905 — 1 august 1906
Victor Cuciureanu 1 august 1906 — 1 octombrie 1909
Gheorghe Filaliti 1 octombrie 1909 — 1 august 1920
Theodor Emandi 1 august 1920 — 1 februarie 1928
Nicolae Filodor 1 februarie 1928 — 31 decembrie 1930
Alexandru Gurænescu 1 ianuarie 1931 — 1 noiembrie 1936
Victor Cædere 1 noiembrie 1936 — 31 ianuarie 1939

Ambasadæ: 1 ianuarie 1939
Victor Cædere 1 februarie 1939 — 25 noiembrie 1940

Legaflie: 20 martie 1941
La 7 mai 1941 Iugoslavia rupe relafliile diplomatice cu România, datoritæ
recunoaøterii „statului croat independent“, creat prin dezmembrarea Iugoslaviei.
La 13 mai 1941 legaflia României la Belgrad este transformatæ în consulat.
Elveflia reprezintæ interesele Iugoslaviei în România.

Ambasadæ: 1 martie 1946
Tudor Vianu 1 martie 1946 — 1 decembrie 1947
Teodor Rudenco 20 decembrie 1947 — 10 septembrie 1954

SLOVACIA

Bratislava

Legaflie: 15 septembrie 1939
Pânæ la 1 martie 1940 reprezentantul diplomatic la Bratislava este însærcinat
cu afaceri (Constantin°Dinu Hiott, 15 septembrie 1939 — 1 martie 1940).

Nicolae Enric Lahovari 1 martie 1940 — 1 martie 1941
George Elefterescu 15 martie 1941 — 30 august 1944

La 30 august 1944 guvernul român renunflæ la recunoaøterea Republicii Slovace.
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SOCIETATEA NAfiIUNILOR

Geneva

Legaflie: 1 ianuarie 1928
Constantin Antoniade 15 ianuarie 1928 — 15 noiembrie 1936
Gheorghe Crutzescu 15 noiembrie 1936 — 1 martie 1939

La 1 martie 1939 legaflia este suprimatæ; atribufliile sale trec asupra legafliei
României de la Berna.

SPANIA

Madrid

Legaflie: 15 iunie 1913
Gheorghe Cretzianu 15 iunie 1913 — 1 aprilie 1922

La 1 aprilie 1922, din motive bugetare, legaflia României de la Madrid este
suprimatæ.
De la 1 aprilie 1922 ministrul României la Paris este acreditat øi la Madrid.

Legaflie: 1 martie 1927
Anton Bibescu 1 martie 1927 — 1 august 1929

De la 1 august 1929, din nevoi bugetare, legaflia ræmâne færæ titular pânæ la
noi dispoziflii.

Anton Bibescu 16 februarie 1930 — 1 iulie 1933
Alexandru Zeuceanu 1 iulie 1933 — 18 septembrie 1935
Ioan Th. Florescu 1 octombrie 1935 — 1 martie 1937
Frederic C. Nanu 14 aprilie 1939 — 1 noiembrie 1940
Radu Ghenea 1 noiembrie 1940 — 29 ianuarie 1941
Nicolae Gr. Dimitrescu 1 aprilie 1941 — 1 octombrie 1944

La 5 aprilie 1946 România rupe relafliile diplomatice cu Spania franchistæ.
La 21 mai 1946 România recunoaøte guvernul spaniol în exil.
La 10 octombrie 1947 România stabileøte relaflii diplomatice cu guvernul
republican spaniol în exil.
La 5 ianuarie 1967 România øi Spania cad de acord în legæturæ cu înfiinflarea
de reprezentanfle consular°comerciale la Madrid øi Bucureøti.
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STATELE UNITE ALE AMERICII

Washington

Legaflie: 1 octombrie 1917
Dr. Constantin Angelescu 1 octombrie 1917 — 25 martie 1918
Anton Bibescu 1 noiembrie 1920 — 1 februarie 1926
Gheorghe Cretzianu 30 septembrie 1926 — 15 iulie 1929
Carol A. Davila 15 iulie 1929 — 31 ianuarie 1938
Radu Irimescu 1 aprilie 1938 — 15 octombrie 1940

La 12 decembrie 1941 România declaræ ræzboi S.U.A., iar la 6 iunie 1942
preøedintele american semneazæ contradeclaraflia de ræzboi adresatæ României.
Legaflia Suediei reprezintæ interesele României.
La 5 februarie 1946 S.U.A. recunoaøte oficial guvernul român de la Bucureøti.

Legaflie: 6 februarie 1946
Mihail Ralea 5 august 1946 — 29 mai 1948

SUEDIA

Stockholm

Legaflie: 1 noiembrie 1916
Pânæ la 1 aprilie 1917, reprezentantul diplomatic este însærcinat cu afaceri
(Grigore Bilciurescu, 1 noiembrie 1916 — 1 aprilie 1917).

Gheorghe Derussi 1 aprilie 1917 — 1 aprilie 1918
Gheorghe Derussi 1 februarie — 1 septembrie 1919
Mihail M. Pâclianu 1 septembrie 1919 — 1 februarie 1928
Dimitrie C. Pennescu 1 februarie 1928 — 1 august 1929

De la 1 august 1929, din nevoi bugetare, legaflia ræmâne færæ titular pânæ la
noi dispoziflii.

Carol M. Mitilineu 1 martie — 31 decembrie 1930
Matila Costiescu Ghica 1 iunie 1932 — 1 iulie 1933

Între 1 iunie — 2 septembrie 1932 ministrul României la Stockholm este
acreditat øi la Helsingfors.

Barbu Constantinescu 1 iulie 1933 — 15 octombrie 1940
Victor Brabetzianu 1 martie 1941 — 1 septembrie 1943
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Frederic C. Nanu 1 septembrie 1943 — 1 octombrie 1944
În perioada 1944 — 1947 legaflia este condusæ de însærcinafli cu afaceri.

Radu D. Rusescu 28 martie 1947 — 12 decembrie 1949

TURCIA

Constantinopol

Agenflie diplomaticæ: 31 octombrie 1859
Costache Negri 31 octombrie 1859 — 17 februarie 1866
Alexandru G. Golescu 17 februarie 1866 — 16 noiembrie 1868
Dimitrie A. Sturdza 3 decembrie 1868 — 18 decembrie 1870
Ion Bælæceanu 31 decembrie 1870 — 26 martie 1871
Ion Strat 26 martie 1871 — 16 mai 1872
Ioan Gr. Ghica 16 mai 1872 — 4 aprilie 1877

Dupæ ratificarea în Parlament (16 øi 17 aprilie 1877) a convenfliei româno°ruse
(semnatæ la 4 aprilie 1877), la 22 aprilie 1877 Poarta otomanæ suspendæ
funcflionarea agenfliei diplomatice.
La 29 aprilie 1877 Adunarea Deputaflilor øi la 30 aprilie 1877 Senatul voteazæ
mofliunea prin care se „recunoaøte starea de rezbel ce este creatæ României de
însuøi guvernul otoman“.

Legaflie: 10 octombrie 1878
Dumitru C. Brætianu 10 octombrie 1878 — 10 aprilie 1881
Petre Mavrogheni 30 septembrie 1882 — 28 ianuarie 1885
Gheorghe M. Ghica 19 februarie 1885 — 10 aprilie 1886
Ion Bælæceanu 10 aprilie 1886 — 16 martie 1889
Mihail Mitilineu 16 martie 1889 — 15 februarie 1896
Trandafir G. Djuvara 15 mai 1896 — 1 noiembrie 1899
Alexandru I. Ghica 1 noiembrie 1899 — 14 februarie 1902
Alexandru Em. Lahovari 16 martie 1902 — 1 martie 1906
Ioan N. Papiniu 1 martie 1906 — 1 septembrie1911
Nicolae Miøu 1 septembrie 1911 — 5 decembrie 1912
Constantin G. Manu 5 decembrie 1912 — 17 august 1916

La 17 august 1916 Imperiul otoman declaræ ræzboi României.
Relafliile între cele douæ flæri sunt restabilite la nivel de legaflie la 20 iulie 1922.

Gheorghe Filaliti 20 aprilie 1924 — 1 august 1929
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De la 1 august 1929, din nevoi bugetare, legaflia ræmâne færæ titular pânæ la
noi dispoziflii.
De la 1 august 1929 sediul legafliei se mutæ de la Constantinopol la Ankara.

Ankara

Ion P. Carp 1 mai 1930 — 1 februarie 1934
Edmond Ciuntu 1 februarie — 1 noiembrie 1934
Eugen Filotti 1 mai 1935 — 15 decembrie 1936
Alexandru Télémaque 15 decembrie 1936 — 1 ianuarie 1939

Ambasadæ: 1 ianuarie 1939
Vasile Stoica 1 februarie 1939 — 4 martie 1940
Radu G. Crutzescu 1 iunie — 15 octombrie 1940

Legaflie: 23 septembrie 1940
Alexandru Télémaque 24 februarie 1941 — 15 septembrie 1943
Alexandru G. Cretzianu 15 septembrie 1943 — 6 februarie 1946

Ambasadæ: 1 martie 1946
Grigore C. Moisil 1 martie 1946 — 7 februarie 1949

UNGARIA

Budapesta

Legaflie: 1 octombrie 1920
Traian Stârcea 1 octombrie 1920 — 21 mai 1928
Vasile Grigorcea 1 septembrie 1928 — 1 noiembrie 1936
Raoul V. Bossy 1 noiembrie 1936 — 25 septembrie 1939
Gheorghe Crutzescu 1 octombrie 1939 — 1 iunie 1941
Eugen Filotti 1 iunie 1941 — 30 august 1944

La 30 august 1944 relafliile diplomatice sunt rupte, iar la 6 septembrie 1944
intervine starea de ræzboi între cele douæ state.
La 10 decembrie 1946, România deschide o reprezentanflæ politicæ la Budapesta.

Legaflie: 1 noiembrie 1947
Ion Vinfle 4 noiembrie 1947 — 20 mai 1948
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U.R.S.S.

Moscova

Legaflie: 9 iunie 1934
Edmond Ciuntu 1 noiembrie 1934 — 1 februarie 1938
Nicolae Dianu 1 mai 1938 — 1 octombrie 1939
Gheorghe Davidescu 1 octombrie 1939 — 10 august 1940
Grigore Gafencu 10 august 1940 — 22 iunie 1941

La 22 iunie 1941 România declanøeazæ operafliunile militare împotriva U.R.S.S.

Legaflie: 6 august 1945

Ambasadæ: 24 august 1945
Iorgu Iordan 29 august 1945 — 10 octombrie 1947
Gheorghe Vlædescu°Ræcoasa 4 noiembrie 1947 — 17 august 1949

URUGUAY

Montevideo

Legaflie: 24 iulie 1935
Ministrul României la Buenos Aires este acreditat øi la Montevideo începând
cu 1 iunie 1935.
La 4 februarie 1944 relafliile diplomatice sunt întrerupte.
La 10 decembrie 1964 cele douæ flæri ridicæ la rang de ambasadæ reprezentanflele
lor diplomatice.

VATICAN

Sf. Scaun

Legaflie: 1 iunie 1920
Dimitrie C. Pennescu 1 iunie 1920 — 1 februarie 1928
Caius Brediceanu 16 iunie 1929 — 1 martie 1930
Nicolae Petrescu°Comnen 1 martie 1930 — 1 mai 1932
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Aurel°Ion Vassiliu 1 iulie 1932 — 14 decembrie 1938

Ambasadæ: 15 decembrie 1938
Nicolae Petrescu°Comnen 22 decembrie 1938 — 15 octombrie 1940

Legaflie: 15 octombrie 1940
Vasile Grigorcea` 15 octombrie 1940 — 25 martie 1941
Dænilæ Papp 1 iunie 1941 — 15 septembrie 1943
Vasile Grigorcea 1 octombrie 1943 — 1 ianuarie 1946

La 7 iulie 1950 relafliile diplomatice dintre România øi Vatican sunt rupte.

Ambasadæ: 5 decembrie 1991

VENEZUELA

Caracas

Legaflie: 1 ianuarie 1936
Alexandru G. Cretzianu 1 ianuarie — 15 iulie 1936
Frederic C. Nanu 1 octombrie 1936 — 17 iulie 1937

La 21 decembrie 1941 Venezuela rupe relafliile diplomatice cu România.
La 29 ianuarie 1967 România øi Venezuela restabilesc relafliile diplomatice la
nivel de ambasadæ.
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România
Ruperi øi întreruperi de relaflii diplomatice

în perioada 1920–1950

Argentina (4 februarie 1944) — întrerupere
Belgia (11 februarie 1941) — întrerupere
Brazilia (5 martie 1942) — rupere
Chile (20 mai 1943) — întrerupere
Republica China (21 iulie 1941) — rupere
Costa Rica (26 mai 1942) — rupere
Croaflia (30 august 1944) — rupere
Cuba (26 septembrie 1942) — rupere
Egipt (15 decembrie 1941) — rupere
Germania (24 august 1944) — rupere
Grecia (24 iunie 1941) — rupere
Iran ((14 octombrie 1941) — rupere
Italia (30 august 1944) — rupere
Iugoslavia (Serbia) (7 mai 1941) — rupere
Japonia (31 octombrie 1944) — rupere
Luxemburg (15 iulie 1940) — întrerupere
Marea Britanie (15 februarie 1941) — rupere
Mexic (24 decembrie 1941) — rupere
Norvegia (20 februarie 1941) — întrerupere
Olanda (12 februarie 1941) — întrerupere
Paraguay (31 ianuarie 1942) — rupere
Peru (5 martie 1942) — rupere
Polonia (28 octombrie 1940) — întrerupere
Portugalia (7 noiembrie 1947) — întrerupere
Slovacia (30 august 1944) — rupere
Ungaria (30 august 1944) — rupere
U.R.S.S. (1918–1934) — rupere 
(22 iunie 1941) — rupere
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Uruguay (4 februarie 1944) — rupere
Vatican (7 iulie 1950) — rupere
Venezuela (21 decembrie 1941) — rupere
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State cu care România se afla în stare de ræzboi 
la 23 august 1944

Australia (declaræ ræzboi României la 8 decembrie 1941)
Bolivia (declaræ ræzboi României la 7 aprilie 1943)
Canada (declaræ ræzboi României la 7 decembrie 1941)
Haiti (declaræ ræzboi României la 24 decembrie 1941)
Marea Britanie (declaræ ræzboi României la 7 decembrie 1941)
Nicaragua (declaræ ræzboi României la 19 decembrie 1941)
Noua Zeelandæ (declaræ ræzboi României la 7 decembrie 1941)
S.U.A. (România declaræ ræzboi S.U.A. la 12 decembrie 1941, 

iar S.U.A. declaræ ræzboi României la 6 iunie 1942)
Uniunea Africii de Sud (declaræ ræzboi României la 8 decembrie 1941)
U.R.S.S. (România declaræ ræzboi U.R.S.S. la 22 iunie 1941)
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Decoraflii româneøti

Ordinele

I. Ordinele naflionale

1. Steaua României (1864)
2. Coroana României (1881)
3. Carol I (1906)
4. Ferdinand I (1929)
5. Serviciul credincios (1932)

II. Ordinele militare
1. Mihai Viteazul (1916)
2. Crucea Regina Maria (1917)
3. Virtutea aeronauticæ (1930) (de ræzboi; Crucea de aur; de pace)
4. Steaua României øi Coroana României cu caracter militar (1916)

III. Ordine culturale
1. Meritul cultural (1931)
2. Meritul agricol (1933)

Medaliile

1. Pro virtute militari (1860)
2. Devotament øi curaj (1864)
3. Virtutea militaræ (1864)
4. Bene Merenti (1876)
5. Apærætorii independenflei (1878)
6. Serviciul credincios (1878)
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7. Ræsplata muncii (1898)
8. Bærbæflie øi credinflæ (1903)
9. Jubiliara Carol I (1906)

10. Ræsplata muncii pentru bisericæ (1906)
11. Meritul comercial øi industrial (1912)
12. Avântul flærii (1913)
13. Ræsplata serviciului militar (1913)
14. Medalia victoriei (1921)
15. Ræsplata muncii pentru construcflii øcolare (1923)
16. Medalia Ferdinand I (1929)
17. Medalia jubiliaræ a Ræzboiului Independenflei (1927)
18. Medalia aeronauticæ (1931)
19. Meritul cultural (1931)
20. Medalia Peleø (1933)
21. Meritul agricol (1933)
22. Medalia Hohenzollern
23. Amintirea Regelui Carol II
24. Medalia maritimæ

Crucile

1. Trecerea Dunærii (1878)
2. Elisabeta (1879)
3. Serviciul credincios (1878)
4. Meritul sanitar (1913)
5. Crucea Regina Maria (1917)
6. Crucea comemorativæ a ræzboiului 1916–1918

Insignele

1. Semnul onorific al ofiflerilor (1872)
2. Semnul invalizilor de ræzboi (1918)
3. Semnul onorific de 25 øi de 40 de ani pentru ofifleri (1930)
4. Semnul onorific de 25 de ani pentru funcflionarii civili (1931)
5. Pentru merit (1931)
6. Insigna de 7 ani pentru ofifleri (1933)
7. Vulturul României (1933)
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