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DECRET E 
MINISTERUL ECONOMIEI NAŢIONALE 

M I HAIl, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voi nţa ' 

naţională, Rege al României, 
La toţi de faţă şi viitori, sănătate: 
Asupra raportului ministrului Nostru 

secretar de Stat la Departamentele Eco
nomiei �aţjonale şi Fina nţelor eu 
Nr_ 35.630 d:n 27 Septemvr'e 1944, 

Având În vedere art. 94 din legea 
pentru organizarea cooperatie), 

Am decretat şi decretăm: 
Art, 1. D-I Nicolae I liescJ, pre

şedintele Federalei « Unirea Pri ncipate-
10 » din comuna Balaci, judeţ'll Teleor
man, se JlUmeşte censor la Institu tu1 
1 'aţional al Cooperaţiei, pe termen de 
un an, ca reprczentant al Mi'listerului 
Economiei Naţionale, în locul d-lui " 

D, Voiculeţ, al cărui mandat hcetează, 
Al't, 11. Ministru Nostru secretar de 

Sta t la Departamentele Economici :."Ja
\ ionale şi Final} ţelor csle însărcina I 
('U executarea acestui decret. 

Dat în Bucu resti la 27 SCl1tem'I1'ie 
1944, 

' 
MIHAI 

Ministrul economiei naţionale şi f inanţelor, 
Generlll de Divizie Gh. Potopeaull 

Nr. 1,752, 

l\IINISTERUL DE RĂZB OI 
RECTIFICARE 

In decretul NI'. 1.652 din J. Septemvrie 
1944, publicat în Monitorul· Oficial NI'. 
205 din 6 Septemvrie 1944, pagina 6248, 
coloana I I-a, rândurile 11 şi 12 de jos 
în sus, se va citi: Dombrovschi Victor, 
pe data de 12 Iunie 1944, în loc de 
"T)Qmbrovschi Victor, pe data rle 13 
1 u III e 1 :7"rJ� � 

Eroare de manuscrb. 
NI'. 77.218. 

l\IINISTERUL l\IDNCII, SĂNĂTĂŢII 
ŞI OCROTffiIL OR SOCIALE 

MIHAIl, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa 

naţională, Rege al României, 
La toţi de faţă şi viitori, sănătate: 
Asupra raportului minihrului Nostru 

secretar de Stat la Departamentul 
:\luncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale 
cu Nr. 23.286 din 29 Septemvrie 1944, 

Având în vedere dispoziţiunile art. 
7. al. 2, din decretul-lege Tr. 459 privitor 
la funcţionarea Consiliului de Patronaj 
al Operelor Sociale, publicat în Monitorul 
Oficial Nr. 213 din 15 Septemvrie 1944. 

Am decretat şi decretăm: 
Art. 1. - Se i nstituie următoarea co

misiune specială de anchetă însărcinată 
să cerceteze operaţiunile şi gestiunea 
Consiliului de Patronaj al Operelor- So-
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ciale, dela înfiinţare şi până la data de 
15 Septemvrie 1944: 

D-l Ivaşcu 1., consilier la Inalta 
Curte de Conturi; 

D-I Bădescu C., consilier la Inalta 
Curte de Conturi; 

D-I Martinescu St., consilier la Inalta 
Curte de Conturi. 

D-I Gherasim V., avocat public la 
Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocroti
rilor Sociale; 

D-l Crisenghi Gr., avocat public la 
Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocroti
rilor Sociale. 

An 11. Ministrul �oslru secretar de 
Stat la Departamentul Muncii, Sănă
tăţi i şi Ocrotirilor Sociale este însărcinat 
cu aducerea la îndeplinire a prezentului 
decret. 

Dat în Bucureşti la 29 Septemvrie 
194.4. 

Ministrul muncii, sănăLăţii 
şi ocrotil'ilor sociale 

General dr. N. l\1arluescu 
::-Ir. 1.760. 

M I HAIl, 

l\llHAI 

Prin gra-ţia lui Dumnezeu Şl voinţa 
naţională, Rege al României, 

La toţi de faţă şi viitori, sănătate: 
Asupra raportului ministrului l\ostru 

secretar de Stat la Departamentul Mun
cii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale cU 
:."Jr. 21.561 din 20 Septemvrie 1944, 

. 
Am decretat şi decretăm: 
Art. 1. Se face următoarea mişcare în 

personalul tehnic pendinte de Ministerul 
Muncii, Sănătăţii şi Ocro tirilor Sociale 
în conformitate cu dispoziţiunile legii 
pentru organizarea sanitară a Statului 
şi cU avizele comisiei administrative ce 
funcţionează pe lângă acest minister, 
<4te prin procesele verbale Tr. 4 din 
28 Au.1Şust şi NI'. 5 din 18 Septemvrie 
1944 Şl a'l""-me: 

D-l dr. Teoh"'-l'i Petre actual medic d�fi�itiv al circ. Sa"()şui Turcesc, jud!lID)Ş, se transfer� defh�t;v după cerere, 
m pos tul de medIC al CIrc. fi<.n:'-<!i3,sa din 
Inspectoratul general sanitar şi de U""Il
tire regional al Capitalei, pe dat a  de 1 
Octomvrie 1944. 

D-l dr. Stoica Victor, actual medic 
definitiv al Circ. Bărbăteşti, judeţul 
Gorj, se transferă definitiv după cerere, 
în postul de medic al Circ. Godineşti, 
acelaşi judeţ, pe data de 1 .l. Toemvrie 
1944. 

D-l dr. Corlăţeanu Gheorghe, actual 
medic definitiv' al Circ. Greci, judeţul 
Tulcea, se transferă definitiv după ce
rere, în postul de medic al Circ. Steier
dorI-Anina, judeţul Caraş, pe data de 
1 Octomvrie 1944. 

D-l dr. Frăţeanu Eusebie, actual me
dic definitiv al Circ. Secăşeni, judeţu l  
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Caraş, se transferă definitiv după cerere, 
în postul de medic al Circ. Răcăjdia, 
acelaşi judeţ, pe data de 1 Noemvrie 
1944. 
'D-na dr. Ionescu Donescu Maria, 

actual medic definitiv al Circ. Vinti
leanca, judeţul Buzău, se transferă defi
nitiv, după cerere, ,în postul de medic 
al Circ. Tăbărăşti, acelaşi judeţ, pe 1 
Noemvrie 1944. . 

D-na Mocanu Maria, actual farmacistă 
definitivă la Oficiul asigurărilor sociale 
Buzău, se transferă definitiv după 
cerere, în postul de farmacistă dela spi
talul Gârlaşi « Maria i\1inculeasa» din 
Buzău, pe data de 1 Noemvrie 1944. 

D-l dr. Bolintineanu Gheorghe, medic 
primar chirurg la spitalul Filantropia, 
Craiova, se numeşte director al aceluiaşi 
spital, 'în baza art. 111 din legea pentru 
organizarea sanitară a Statului, în locul 
ci-lui dr. Cănciulescu Mihail. 

Se revine asupra pe,nsionării d-lui dr. 
Bădărău Ioan, medic primar chirurg la 
spitalul C.F. R. Nr. 1, Bucureşti, făcută 
pe ziua de 1 Septemvrie 1944, prin de
cretul Nr. 1.539 din 14 August 1944., în 
baza art. 209 din legea pentru organi
zarea sanitară a Statului, întru cât a 
justificat legal lipsa dela serviciu. 

D-l dr. Dimolescu Alfred Ioan, medic 
primar definitiv la serviciul consultaţii 
din spitalul Central de boli mintale şi 
nervoase din Bucureşti, se pune în 
retragere din oficiu, spre a-şi putea 
exercita drepturile la pensie pe baza art. 
209, al. I I I, din legea pentru organizarea 
sanitară a Statului, pentru cauză de 
boală'. 

In conformitate cu art. 209 din legea 
pentru organizarea sanitară a Statului 
şi art. 92 din legea generală de pensiuni 
din 11 Iulie 1943, următorul personal 
tehnic superior din serviciile Direcţiunii 
generale C.F.R .. se pune în retragere din 
oficiu, pentru limită de vârstă, pentru 
a-şi. aranja drepturile la pensie pe data 
arătată în dreptul fiecăruia şi anUme: 

D-I dr. Turi Mehmet, medic de circ. 
C.F.R. la Tulcca, pe ziua de 30 _ Toem-
vrie 1%4. 

D-l dr. ('-.l<lrov Dumitru, medic de 
circ. C.F.R . �" ziua de 30 
:\'oemvfl� 

D-I dr. 
de spital la 
1944. 

Art. 11. 
Stat la De 
ţii şi Ocro 
cu executarea 1'> 

Dat în Bucureşti la -'ti _ 
1944: 

lIIi nistrul munci'., sănătătii 
�i ocrotiril()r !ociale, 

. 

GeneraJ dr. �. M4'ineseu 
?\r. 1,742. 

MIHAI 
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�IIHAI 1, 

DECRETE·LEGI 
ML�ISTERUL FINANŢELOR 

Lega Nr. 475 

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al 
României, 

La toţi de fa ţă şi fJiitori, sănătate: 
Asu pra raportului ministrului NostJ u secretar de Stat la 

Departamentul Economiei N aţionale şi Finanţelor cu 1'\1'. 
66.289 din 26 Septemvrie 1944, 

In baza dispoziţiunilor înaltului decret regal 1'\1'. 1.626 din 
3J August 1944; 

VftzânQ jurnalul Consiliului de l\1iniştri 'r. 602/194-4, 
Am decretat şi decretăm: 

DECRET-LE GE 
Jlentru alJrogarea legii Nr. 237, publicată În lUonitorul Oficial Nr.85 

din 10 Allrilie 1943, referitoare l a  modificarea articolelor 4, 6 şi 7 tiin 
statutele Cassci Autonome a lUollopoluriior Regatului României 

Art. 1. - Decretul-lege pentru modificarea art. 4, 6 şi 7 
din statutele Cassei Autonome a Monopolurilor Regatului 
României, publicat în Monitorul Oficial (partea 1) Nr. 85 din 
10 Aprilie 1943, se abrogă pe data publicării prezentei legi . 

. 
Art. 2. - Organizarea şi funcţionarea Cassei Autonome a 

Monopolurilor Regatului României , se va face potrivit sta
tutclor ancxate la legea din 7 Februarie 1929" privitoare la 
crearea Cassei Autonome a Monopolurilor Regatului Româ
niei (anexa a) . 

Art. 3. - Mandatul preşedintelui şi membrilor Consiliului 
de Administraţie în funcţiune la publicarea prezentei legi , 
încetează. 

Consiliul de Administraţie care a funcţionat la data pu
blicării legii ·Nr. 237 din 10 Aprilie 1943, reintră dp drrpt 
în funcţiune pe baza prezentei legi. 

Dat în Bucureşti la 29 Septemvl ie 1944. 

Ministrul economiei nationale si al finantelor 
General (le Divizie GI1. Potopeanll' , 

Nr. 1.761. 

MIHAI 

Raportul d-lui mllllstru al pconomiei naţionale şi al finanţelor către 
M. S. Regele: 

SIRE, 
Prin legea din 7 Februarie 1929 s'a creal Cassa Autonomă a 

Monopolurilor Regatului României, instituţie recunoscută irode
pendentă, bucurându-se de o deplină J)cl'sonalitate civilă şi 
autonomi e financiară . 

Scopul acestei instituţii este de a exploata monopoluri, de a 
face operaţiuni financiare şi comerciale În interesul stabilizării 
monetare şi desyoltării economice a Statului Român şi a 
stabilimentelor sale publice autonome. 

Ca o garanţie pentru buna administrare a patlimoniului său 
şi a efectuării operaţiunilor finanriarc respectivc, legiuitorul, 
de comun acord cu bancheT·ii străini care au subscris la Împru
muturile contractate dc Statul Român În anii 1929 şi 1931, 
a prevăzut ca instituţia să fie condusă de un con iliu de admi
nis tra ţie compus din şapte lnembri. 

Legea fiind cu caracler contractual; ea nu putea fi modi
ficată fără consimţimâptul scris al creditorilor, mai ales faţă 
dc clauza expresă prevăzll Lă în art . 8, paragraful 9 al convenţie 
dc împrumut intervenită întrc bancherii trăini şi C .A.J\l.R.R.' 
form.ând anexa D,a legii sale de creare. . 

Cu legea Nr. 237 din 10 Aprilie 1943, fosta conducere' a 
Slatului a modificat lotuşi stl'uctura conducerii Cnssei eălcân
du-se astfel angajamenlele contractuale. 

Pentru restabilirea situaţiunii din Februarie 1929, credcm 
necesar a se lua urmă loarcle măsLlI'i: 

1. Abrogarea legii 1\1'. 237 dill 10 Aprilie 1943 şi repunerea 
în vigoare a legii şi stalutelor de crearea Cassei Autonomc a 
Monopolurilor Regatului României din 7 Februarie 1929. 

2. Repunerea în toate drepturile sale a ulLimului Consiliu 
de administraţie care a funcţioJlat pe baza legii şi statutelor 
de crearea Cassei din 7 Februal'ic 1929. 

Pentru acestc motive şi autoriza l de Consiliul dc i"LiniştJi 
prin jurnalul NI'. 602 /1944, cu profund respect supun Inaltei 
aprobări şi semnăluri a Maiestăţii Voastre, alăturatul proiect 
de decret-lege pentru abrogarca legii l\r . 237,  publicată în 
Monitorul Oficial NI'. 85 din 10 Aprilie 1943, refel'itoarc la 
modificarea articolelor 4, 6 şi 7 din Statutele Cassei Autonome 
a Monopolurilor Regatului României şi repunerea în toate 
drepturile sale a ultimului Consiliu de adminislraţie care a 
funcţionat pe baza legii �i statutelor de crearea Cassei din 7 
Februarie 1929. 

;\r. 56.289. 

Sunt cu cel mai profund respect, 
SIRE, 

al Maîestăţii 'Voastre, prea plecat, 
şi prea supus servi lor, 

Ministrul economiei naţionale şi al finanţelor, 
General de Divizie Gh. Potopesnu 

194.4, Septem\Tie 26. 

D E CIZIUNI 
PREŞEDINŢIA 

CONSILIULUI DE ll1INIŞTRI 

Noi , Preşedinte al Consiliului de 
_vIiniştri, 

MINISTERUL DE RĂZBOI 
Prin decizia ministuială NI'. 1.583 

din 15 Septemvrie 1944, generalul de 
brigadă adjutant l\lardari D. Socrat 
se numeşte, cu începere .dela 4 Septem
vrie 1944, în funcţiunea de ordonator 
primar prin delegaţie în locul genera
lului de divizie Arhip Ion care se de
sărcinează ae această funcţiune pe data 
de mai sus. 

Noi, preşedintele Consiliului de Mi
niştri, 

Decidem: 
Art. 1. - Pe data de 1 Octomvrie 

1944, Încetează delegaţiile d-lor: 
Lt.-colonel Stelian lamandi din cali

tatea de director de Cabinet; 
Constantin Dumitrescu din calitatea 

d e  şef de Cabinet. 
·Art. 2. - D-I secretar general al Con

siliului de Ministri este însărcinat cu 
a�u�erea la Îndeplinire 

'
a prezentei deci

ZIUnl. 
D ată l a  28 Septemvrie 1944. 

Pl'eşedi ntele Consili ului de .Miniştri, General 
de Corp de Armată Adjutant Constantin Să_ 
II ătescu 

-ro 29. 

Având în vedere art. 30 din legea de 
organizare a ministerelor, 

Decidem: 

Art. 1. - D-l maIOr Constantin D. 
Caloianu din Ministerul de Război, se 
deleagă l a  Cabinetul nostru, în calitate 
de şef de Cabinet. 

Art. 2: - D-I secretar general al Pre
şedinţiei Consiliului de Miniştri este 
însărcinat cu aducerea la îndeplinire a 
prezentei deeiziuni . 

Dată la 28 Septemvrie '1944. 

Preşedintele Consiliului de Miniştri, General 
de Corp de Arma.tă Adj. Const. Sănăteseu 

_ TI'. 32. 

In această calitate generalul de bri
gadă adjutant �Iardari D. Socrat se va 
conforma întocmai dispoziţiunilor din 
decizia ministerială ]\;r. 1 din 1 Aprilie 
1944, cu modificările şi completările 
aduse prin deciziunile ministeriale '1'. 
1.182 din 3 August şi- -1'. J .427 din 
2 8 August 1944. 

:\'oi, ministru subseeretar de Stat 
al Jlarif'ei pe lângă Departamentul dc 
Război,                      
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Având în vedere art. 19 �i 20 din L
gea penlru. organizarea ministerelor din 
2 A Jgust 1929; 

Având în vedere şi art. 136 vin legea 
asupra organizării foqeJor alm3 tei, 

Decidem: 
Art .  1. - D-l C'Amiral Homan Au

gust, secretar geaj>ral al Subsecretaria
tului de Stat al �Tarinei. este însărcinat 
cu .supray,:gheJ ea şi controlul funcţio
năui directi llnilor şi erviciilor din 
Subsecrrtariatul de Slat al :\Iarinei. 

D-sa Vil avea următoarele atribuţiuni 
reEeritoarc la persJnalul SlIbsccretaria
tulni cir Sta1 al �I'1rjnei: 

a) Aprobă mutările şi detaşările ofiţe
rilor inferiOi i �i suhofiţerilor, precurn şi 
Il. personalului civi 1 până la gradu 1 de 
şd de serviciu sau gradul echivalent în 
sala)'iu. 

:\lu Iărilc disciplinare Y01' fi SUPUSI' 
spre hotădre s\.bsemnatllllli: 

b) A probă căsătoriile oIi terilor infe
li iori, suhofiţeIilor �i ful.! 1 iOlluriloJ' ci
vili până la gradul' de şeI' de serviciu. 
sau gradul echivalent ca salariu; 

c) Aprobă demi;;iile pentrn subofiţeri 
şi maiştri, precum 'Ti pelltru func�ionari 
până la gradul de şd de birou inclusiv; 
I el) Pregăteşte şi supu oe spre a prohare 
lucrările pl'ntru înaintările de toate 0\
tegoriile. în ron rorl1lit� I e cu legea Înain
tărilol' în armată. al legii pentul înfiin
\aTea, organizarca şi funcţionarea �[i

nisterului ApfUlui si Mal'inei din 14 
. 'oemnie 1936. )l!'c(urn �i a acelora din 
dirl'cţii le �i 'ervieiile Secretariatul ui 

. Subsecretuli, tului dr Stat al :\larinci; 
e) Arrobă sl'himbările dc' pozi\illoe 

ale subofiţerilor, maiştri]ol' de marină, 
precum şi a eleyilol' din ,;colile de ma-
rină. 

' 

D-I sccrelar general, în executarea 
atl'ibuţiuJlilor pr(;văzule în pl'(ze1!la de
cizie. va sCJllna valabil şi În numele s_lh
SPll'ntului cu Înccpere drla 23 August 
1944. 

Art. 2. Cei în drept se yor eOnf0ll1la. 
Dltă la 12 Septemvrie 1944. 

M inistru subsecretar de Stat, Vice-Amiral 
Georgescu Ioan 

_ -ro 130. 

. 'oi, ministru subsecretar de Stat 
pClltl'U �Iarjnă, pe lângă "\lini�telul ele 
Hăzboi, 

.\. vând în vedere nota ipfOl'l1la tivă . - 1'. 
6 .146 din 13 .\ugust 1944 a Direcţici 
COllstrueţiilor . -avale elin acest Departa
ment şi pentru a putea l'€'compunsa ac
tivitatea p r onalului hhnic care asi
gură reparaţia materialului în stabili
mentele tehnice şi atelierele unităţilor 
n1anneL 

Decidem: • 
Art. 1. �Iesel'iaşii în termen vor primi 

o primă de 6-10 lei Joră, în raport cu 
pregătirea lor şi zelul ce-l depun la 

4 

lucru, pentru numărul ele ore efectiy 
lucrate la l'eparaţiuni de OI,ice fel de 
ma tcrial de război (navc, maşini, ar
mament, auto-vehicule etc.). 

Idem maiştrii şi submaiştrii care lu
crează efectiv, o primă de mU'lcă ele 
lei 15-20 la oră. 

A7't. I I. "\leseriaşii mobilizaţi, concen
traţi sau rechiziţiouaţi peafrt) lucru în 
�tabilimentele tehnice, atelierele uni
tăţilor şi atelierele de reparat echipa
ment, vor primi o primă de muncă de 
20-30 lei pe OIă efectiv lucrată, în ra
port cu calitatea meseriaşului şi cu zelul 
depus la lucru. 

Art.  III .  Fixarea prrsonalului ce are 
drept la prime se va Iaee prin ordin 
de zi .. 

Art. IV. Fireal'f meserias va avea o 
fişă În care se va trecI' zil�lic numărd 
de . ore efectiv luerale, de către şeful 
secţiei (atelierului). 

La sfârşitul lunii se Înlocmesc ştate 
nominale de plată, în care se arată: 

N umărul de ore efectiv hlerate. 
Prima fixată pe OJă. 
La ştat se anexează şi fişele de lucru. 
Art. V. Plata pl'imelor meseriaşilor în 

termen, precum şi celor coneentraţi, 
mobilizaţi sau rechiziţio�laţi se va face 
în bani, din carc se opresc 10 lei pe zi 
pentru îmbunătăţirea hranei, care se 
ia sub formă de gustare. 

Art. vi. Aprobarea ştatelor se dă dc 
către directorii de stabilimente sau co
mandanţii de unităţi, iar sumele apro
bate se raportează lunar respectiv Di
recţiei Construcţiilor Navale, Servi
riului A.M.G.T. sau Serviciului .Îllten
denţei elin S.S.M. 

Art. V II .  Primele elc munca prevă
zute la art. 1 şi 2 de mai sus, intră în 
calculul devizelor de 1..lCrări şi repara
ţiJni, sub titlul de manopcra, iar plata 
lor se suportă din fond ul elin care se 
p:ătesc lucrările şi reparaţi unile respec
tIVe. 

Dis'poziţiunile anterioare referitoare 
la recompensarea personalliui tehnic. 
contrarii dispoziţiunilor din prezenta 
decizie ministerială, se anulează. 

. ��n'Îciul �nten?enţei, direcţiile şi ser
Ylcllle tehmce dm Subsecretariatul de 
Stat al :\-Iarinri sunt în ărciflate cu exe
cutarea prezentei decizii ministeriale 
care intră în vigoare dela 15 August 
1944. 

Dată la 25 SeptrTP.vric 1944. 
Ministru subsecrelar de tat, Vice.Amiral 

Georgescu. Ioan 
�r. 131 . 

Prin decizia d-Iui ministru subsecretar 
ele Stat la Departamentul de Război 
pe�tru :\-larină _ -1'. 128 din 25 Septem
vrIe 1944, următorii studenţi bursieri 
ai marinei la Politehnica din Bucuresti 
vor primi o bursă în valoare de 'lei 
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10.800 lunar, cu începere dela 1 Aprilie 
1944 şi până la data specificată în 
drtptul fiecăruia: 

Cornica Ioan, până la i Iulic 1944. 
Georgescu C. Teodor, până la 1 De

eemvrie 1944. 
Lăzăreseu 1. Pavel, pană la 1 De

eemvrie 1944. 
�Iodâleă 1. E. Teodor, până la 1 De

eemvrie 1944. 
\1ârzea 1 '. 'icolae, până la 1 De

cemvric 1944. 
Bartolomeu :\Iircea, până la 31 Martie 

1945. -' Boiangiu D. Petre, până la 31 Martie 
1945. 

Constantinescu C. Mihai, până la 31 
Martie 1945. 

Zbârnea D. Gheorghe, până la 31 
,\lartie 1945. 

Parpalac Y. Gheorghe, până la 31 
"\1artie '1 945. 

'ieoară 1. Gheorghe, până 'la 3 1  
Martie 1945. 

y[anolaehe Gh. :'IL Traian, până la 31. 
Martie 1 945. 

Georgescu 1.  Petre, până la 31 :Martie 
1.945 . 

Aldea V. Mircea, până la 31 Martie 
1945. 

Sumele )lec.:esare se vor suporta dela 
a-t. 550 (burs(' pentru studii) din hu
getul (planul de theltuieli de rlizboi) 
]le exerciţiul 1844/945. 

Idem �r. 1.29 din 25 Septemvrie 
1944, dispoziţiunile deciziei ministeriale 
�r. 107/944, se abrogă. 

Sunt admişi în anul 1 al Şcoalei 1\'a
vale N. M. S. Mircea, secţia ofiteri 
activi, următorii elevi: 

' 

Secţia punte: 

1. Babalac Constantin. 
2 .  Brătescu Alexandru. 
3. Cazaeliu Anatolie. 
[1. Chiriac Alexandru. 
o. Crişan D. Dumitru. 
6. Diaconescu A. Constantin. 
7. Fotescu Cristian. 
8. Gaiu Constantin. 
9. Kivu r\icolae . 

10. Munteanu Petre. 
1L Negrea Androne. 
12. 1\'ineacă Tudor. 
13. Puiu Virgil. 
J 4 .  Sercăianu Alexandru. 
15. Ştefănescu Auret 
16. Ticăloiu Octavian. 
'17. Trandafir Ion. 
18. Vasilescu Ilie. 

Secţia mecanici: 

J. Alexandrescu Marin. 
2 .  Brătăşeanu Gheorghe. 
3 .  Călugărescu Constantin. 
4 .  Dima V. Gheorghe. 
5 .  Dumitrescu :\Iihail. 
G. Grujdu Gheorghe. 
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7. Ionescu ;'I1ihalachc. 
8 .  Cruceru Ştefan. 
9. Iţu Gheorghe. 

10.  Pătraşcu Marin. 
11. Popescu Marin. 
12. Rohrruan Gheorghe. 
13. Stoenescu Constantin. 
14. Valcovan Alexandru. 
15. Vârgolici Olivian. 

Ideru 'ro 132 din 25 Septemvrie 
1944, agentul principal de port clasa 
III Sava Costică, se pune în retragerc 
provizorie pentru limită de vârstă pe 
data de 20 Decemvrie 1944, în vederea 
aranjării drepturilor la pensie. 

Idem Nr. ' 1 33 din 25 Scptemvrie 
1944, d-l Mihai Fişic se angajează, tem
porar, comandant al reruorcherului 
«Ana)}, asimilându-se funcţiei de căpitan 
de vas clasa 1, grupa B, tabela 13, 
tipul de salariu 8, cu diurnă lunară de 
lei 8.370 (corespunzător salariului de 
9.300 lei lunar), pe timpul dela j Aprilie 
1944 până la 31 Martie 1945. 

Pe lângă diurna propriu zisă, se vor 
adăoga cotele cuvenite, drept indemni
tate de chirie, alocaţie pentru copii şi 
indemnitate de scumpete aferentă. 

Indemnitatea de chirie şi de SCUlll
pete se va calcula la salariul de bază 
indicat în paranteză mai sus, pentru ca 

'suma net o de plată ce va rezulta să fie 
egală cu a gradului bugetar corespun
zător. 

Diurna propriu zisă şi indemnitatea 
de chirie sunt supuse impozitului asupra 
salariilor prevăzute de legea contribu
ţiunilor directe. 

Suma necesară' pentru re tribuirea 
numitului se va suporta din creditul 
extraordinar special nelimitat de săzboi, 
deschis prin decretul-lege Nr. 1 .939/ 
1941 si anUme dela articolul « diurne 
şi ore' curs profesori)} din planul chel
tuelilor de război pe 1944/1945 al :'IIi
nisterului de Război, Diviziunea III, 
Subsecretariatul de Stat al Marinei. 

ldem 1'\1'. 134 din 26 Septemvrie 
1944 următorul personal diurnist din , . . serviciul Marinei Regale, se hcenţlază 
din serviciu pentru economii bugetare, 
pe data de 30 Septemv�ie 1944: . 1 .  Colbazi Alexandrma, stenodactI-
10grafă fără gr�daţie. .. 

2. Adm. căpItan penSIOnar Popescu 
Stoica. 

3. Aelj. major aviator pensionar Ghe-
orghian Leon. . 

4. Uşier pensionar Cojocaru DumItru . 
5. Dumitrescu _ Elena, . dactilografă 

fără gradaţie. 
6. Vasiliu Haralambie,. pianis t la mu

ZIca Depozitelor Maritime. 

Prin decizia d-lui director special al 
Direcţiunii Spec.iale Auto�ome a Du
nării Maritime 1\r. 2.983 dm 24 August 
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1944, se aprobă punerea în retragere 
din oficiu, în vederea pensionării, pe 
data de 1 Decemvrie 1944c a d-nei 
Mârza :'11 aria , intendentă gr. F, categ. 
12, cI. 1, retribuită Clt 6.850 lei lunar, 
în cadrul personalului definitiv parti
cipant la Casa Generală dc Pensiuni a 
Statului la Subdirecţia tehnică D. D. !'II. 
Sulina -Tulcea. 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

Prin decizia ministerială 1\"1'. 54.282 
din 27 Septell1.vrie 1944, d-l Petrescu 
Petre, inspector general administrativ 
pus în retragerc din oficiu pe ziua de 
30 Septemvrie 1944, pentru limită de 
vârstă prin decretul 1\'1'. j .212 din 2![ 
Iunic 1944, se consideră pus în retra
gere pe ziua de 30 Octomvrie 1944, 
dată când împlineştc limita de vârstă. 

ldem i\r. 27.106 din 26 Septemvrie 
1944, gardianul publiC' Popescu A. Ion 
dela Poliţia T. Severin, se suspendă din 
funcţiune cu pierderea salariului, având 
acţiune publică deschisă în contra sa. 

Noi, directorul Penitenciarelor şi In
sti tutelor de Prevenţie, 

Având în vedere articolul 4 din de
cretul-lege Nr. ' 1 .701/1944, 1mblicat în 
Monitorul Oficial1\r. 216 din 19 Septem
vrie 1944, privitor la purifjcarca admi
nistraţiilor publice; 

Având în vedere decizia ministerială 
i\r. 12.433 din 6 Septemvrie a. C., publi
cată În Monitorul Oficial '1'. 207, partea 
I-a, di� 8 Septemvrie 1944, 

Decidem: 
Art. 1. Pe data publicării prezentei 

deciziuni în Monitorul Oficial se instituie 
pe lângă această Direcţiune o Comisiune 
pentru purificarea funcţionarilor admi
nistraţiei centrale şi exterioare a Direc
ţiei Penitenciarelor. 

Art. II. Comisiunea se va compune 
din d -nii: Edgard Penciulescu, inspector 
general; Constantin Celnătescu, inspec
tor general şi Ioan D. Eliad, subdirector. 

Secretar al Comisiunii se numeşte d-I 
Furcă Gh. 

Art. III. D-I şef al Serviciului Per
sonalului este însărcinat cu aducerea la 
îndeplinire a prezentei deciziuni. 

Dată la 29 Septemvrie 1944. 
Director, General Nicolae Ionescu 
i\"r. 1.893. 

1\oi, comisar general al refugiaţilor 
.. şi evacuaţilor, 

Având În vedere legea 1\1'. 837/942, 
publicată în Monitorul Oficial 1\'1'. 272 
din 19i\"oemvrie 19�2, pentru Înfiin
ţarea Comisariatului Gencral al Refu
giaţilor din Transilvania de 1 'ord; 

A�ând în yedere-)egca �r. 288 din 
23 Mai- 1944, publicată în ;\lonitorul 
Oficial NI'. 121 din 26 ;\Iai 1944; 
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Având în vedere legea :\1'. 446, pu
blicată în .\Jonitorul Oficial i\r. 203 din 
4 Septemvrie 1944 ; 

.\vând în vedere deeiziunea 1\"1'. 54.907 
a i\linis terului Afacerilor Interne, pu
blicată în .\Ionitorul Oficial 1'\1'. 204. din 
J Septemvrie 1944 Şi pentru bunul 
mers al �(;rviciului, 

- Decidem: 
Art. 1. - 'l. D-l dr. Gheorghc l\Iun

leanu, actual sub director general, se dc
leagă de noi a îndeplini funcţia dc 
director general şi are dreptul de a 
aproba: 

a) Angajări de cheltuieli de materialc 
până'la suma de lei 200.000 inclusiv; 

b) Cheltuieli de personal până la 
1.000.000 lei; 

c) Va putea semna valabil pentru 
comisar general ordonanţa de plată de 
orice valoare; 

d) Va putea f;cmna cecuri emisc ·de 
Comisariatul General al Rcfugiaţilor şi 
Evacuaţilor pentru B .. '.R. şi Casa de 
Economie şi Cecuri Poştale; 

e) Concedii personalului din Admi
nistraţia Centrală şi Exterioară, în con
formi ta te cu dispoziţiunile în vigoare. 

2. D-I Dumitru Pera, expert contabil, 
actual subdi.reetor cu una gradaţie, <,ste 
însărcinat cu conducerea Direcţiunii 
Contabilităţii, Personalului şi Admini
straţiei, d-sa va putea semna valabil 
pentru director: 

a) Ordonanţele de plată cmise de 
acest comisariat general; 

b) Cecurile emise pentru Banca l\a-
ţională a României şi Casa de Economie 
şi Cecuri Poştale; . 

c) Toate actele de angaJare de chel
tuieli privind personalul, administraţia 
precum şi toată corespondenţa direc
ţiunii respective. 

3. D-I Serafim Berbeniţă, actual sub
director cu una gradaţic es te însărcina t 
cu conducerea Serviciului special al 
aprovizi.onării putând semna pentru 
director orice acte de resortul serviciului. 

4. D-I dr. Ionel Bratu, actual referent 
titular este Însărcinat de noi cu con
ducerea serviciului Contencios putând 
semna pentru director orice acte de 
resortul serviciului. 

Se revine asupra deciziunii -' 'r. 77 
din 1944. 

5. D-şoara 1\"atalia Slivici este dele
gată a condUce Serviciul asistenţei, 
putând aproba ajutoare până la suma 
de lei 20.000 inclusiv şi semna acte de 
resortul serviciului. 

6. In lipsa d-şoarei 1\"atalia Slivici 
atribuţiunile Serviciului asistenţf>i trec 
asupra d-şoarei Vasilica Paraschivescu, 
care va putea acorda ajutoare până la 
sUma de 20.000 lei, semnând şi cores-
pondenţa serviciului. 

-

Art. 2. - Direcţiunea Contabilităţii, 
Personalului şi Administraţiei e te În-

5 
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c:ărcinată cu aducerea la îndeplinire a 
prezentei deciziun i.  

Dată la 25 Septemvrie 1 944. 
Comisar general ,  Dr. Romul Pop 

TI'. 78. 

lUlNIST}�RUL FINANŢELOR 
" OI,  m:nistru secretar de Stat la 

Departr..menlul Finanţelor, 
Având în vedere dispoziţiunile Co

dului funcţionari lor public i ;  
A, ând în vederc interesele serv t

eiului ,  
Dt cidem : 
D-I Ing. Eugen Ballan, director ge

neral la Direcţiul1ca Generală a om
tOl ului Oficial şi Imprimeriilor Statu- ' 
lui, se deleagă pe data de 29 Septem
vric 1944, a îndeplini funcţiunea de 
se cretar genera l, la acest departament, 
în loc  vacant . 

Dat ă  l a  29 Septemvrie 1944. 
Ministru, General de Divizie Gh. Potopcanu 
Nr. 13.137. 

Noi, ministru secl ctar de Stat la  Dc
partamentu l  Finanţelor, 

Având în veJlere Codul funcţionarilOl' 
publici , CUm şi legea aoupra cOlltabi
lităţii publice şi asupra controlului ,bu
getului şi patrimoniului public. 

Decidem : 
D-I Ing.  Eugen Ba l lan, F ccretpr ge

neral l a  Ministerul Finanţelor, este 
împuternicit a exercita to ate d reptu
l i lc ce ne sUnt t ou ferite prin legile şi 
regulamentele dc organiz<Jre şi admi
nistrare a le 1 ut· r o l'  serviciilor centrale 
şi exterioare ale f. ccst ui Departament 
�j ale  Regi. 1or publice comerciale, Ca
t elor Autonome şi DirecţiIlor Sl'el iale, 
peudin1c de acest Departpment . , 

D-l Ing. Eugen Ballan. este auto
rizat a rez"lva şi semna întrea ga co
respondenţă relativi'.t la ace�te servicii , 
l,czervând ' j -se r, ntru noi numai It.cră-
1 ilc rare sunt de compctiy,ţa exclusi \ ă 
a mini"trului .  

Dat ă la  2 9  Septenwrie 1944, 
-'finishu, General de Divizie Gh. Potopeanu 
1\r. 13.138. 

. -oi,  ministru secl etar de Stat la De
partament u l  Finanţelor, 

Având în vedere dispozitiunile Co-
dul ui funeţiona;ilor pu blit,i : ' 

A vând în vedere interesele  serviciulu i ,  
Decidem : 
D-I Panait GheOl ghi l! . director ge,){' 

raI l a  Direcţiunea Gl;nerală a BugetulJ i  
�i Contabilită1ii Generale a Statului ,  
se de leagă , pe d ata d e  2 9  Septemvrie 
1944, a îndeplini funcţi unea de secretar 
l;eueral l a  a cest departame'lt, îo loc  
vacant . 

Dată l a  29 Septemvri e  1944. 
Ministru, General de D ivizie Gh. Potope anu 

� -ro 56.533. 
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l\'oi, ministru secretar d e  Stat la De-
partamentql Finauţelor, . . Avâ'ld Î.l vedere Codul funcţIOnarIlor 
publici, cun. şi l egea aSl! pra co�tabili
tăţii publice şi asupra controlulUl buge
tului şi patrimoni ului public , 

Decidem : 
D-l Panait Gheorghiu, secretar gene

ral la M i nisterul Finanţelor, este împu
ternicit a exercita toate drepturile ce ne 
S U .lt co.)ferite prin legile şi regulame n
tele de organizare şi administrare ale 
tuturor servic: ;lor ce!ltrale şi e:>..'tcr ·oare 
ale acest..!; departament şi ale Regiilor 
p ub lice .:omerciale, Caselor Autonome 
şi Direcţiunilor Specia le,  pendinte de 
aces t Minister. 

D-l Panait Gheorghiu este a utorizat 
a rezolva �i sem-la întreaga corespon
denţă relativă la ace�te serv�cil,  r:z�r
vând u-se pentru nOI numal lucral'llc 
care sunt de coml eti l1ţa exclllsivă a 
ministrului .  

Dată la 29 Septemvrie 1 944. 
Minis Lru, General de Divizie Gh. Potopeanu 
Nr. 56.534. 

i\oi,  ministru secretar de Stat la 
Departamentul Finanţelor, 

Având în vedcre intervenţia d-lui 
Prim-preşedinte al Inal tei Curţi de 
Conturi făcută cu adresa TI'. 23.485 
din 27 Septemvrie 1944, prin care solicită 
înfiinţarea unui complet special , la 
Permanenţa Curţii, până la readucerea 
în Capitală a Inaltei Curţi de Conturi, 
aflată în prezent evacuată în oraşul 
Haţeg; 

Având în vedere dispoziţiunile art. 1 
şi 10 din legea NI'. 255 din 4 Mai 1 944., 

rivitoare la funcţionarea Inaltei Curţi 
e Conturi în situaţiuni excepţionale 

datorită stării de război ,  
Decidem: 
Se autoriză înfiinţarea unui complet 

special, care să funcţioneze Ia Perma
nenţa Inaltei Curţi de Conturi în CaJ;li
tală , cU atl'ibuţiunea de a rezolva refu
zurile de viză şi orice alte l ucrări dc 

. a tură urgentă, care vor fi repartizate 
e Primul-preşedinte. 

Dată la 28 Septemvrie 1944. 
�Iinistru, General de D ivizie Gh. Potopeanu 
:\'1'. 56.496. 

Pri n decizia d-lui director gencl a l  al 
Cassei de Depuneri şi C onsemnaţiuni 
�r. 87.301 din 26 Septemvrie 1 244, 
Încetează pe data reÎntoal'cerii în Capi

ală a sel'vicdor unde a fost deta şaţi 
i cel mai târziu de data de 1 OctoIilYrie 
944, cletaşarea unnătorilor funcţio.llal i 

din Serviciu l Cass'ei d e Depuneri şi Con
s mnaţiuni : 

1 .  Popescu Margareta, şef de secţie 
f. �r., detaşată la Uni"-ersitatea din Bu
cu eşt i ,  Facultatea de �ledici.nă . 

. :\Iateesco Vasilica, şefă de birou 
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cu 1 gradaţie, detaşa.tă la Administraţ ia 
financiară Romanaţl. . 

3 .  Mateescu Eugenia , şef de bIrou 
fără grada ţie, detaşa.�ă la �lini.

steru l  
'Agriculturi i şi Domenlllor, DI:-ecţla Co
mercială a Pescăriilor StatulU] .  

4. Alexandrescu Elena,  şef de  birou 
�ără gradaţie, detaşată la  In alta C urte 
,deConturi . 

5. Ştirbu T�odora , subşef de bir�u 
cu una gradaţie, detaşată la PercepţIa 

alş, judeţul Romanaţi. 
6. Săndulescu Georgeta , subşef de 

irou cu una gradaţie, d etaşată la  Per
x:epţia Miroşi, judeţul Teleorman. 

7 .  Ionescu Florica, impiegată cu 2 
IYradaţii , detaşată la Ministerul Munci! � 
D irecţia evidenţii p lasării şi îndrumăl'll 
muricii. 

8. Dinulescu Lucia , dactilografă prin
cipală cu una gradaţie ,  detaş�tă la � ini
·teruI Agriculturii şi Domenlllor, DIrec
ia Vi liculturii. 

9. Toader Corneliu, şef de serVlC1U 
ără gradaţie, fos t ad ministra�o�ul S�
iului laşi , detaşat la Admlllistraţla 
i nanciară Teleorman. 

10. Dimitriu F lora-Bea trice, subşe{ă 
de birou Cll una gradaţie la Sediul Iaşi, 
detaşată la Administra ţia financiară 
Musce l. 

1 1 .  Gură Ana , subşef de biro u fără 
gradaţie la Sediul Iaşi ,  detaşată la D i
vizia 7 fi nanciară C . F. R .  

Susnumiţii se vor prezenta l a  sediu l 
'cntral al Cassei . 

lIIINISTERUL ECON.QlIIIE I  NAŢI ONALE 

r\oi , ministru secretar de Stat la De
partamentul Economiei Na-ţ ional c , . 

Pe temeiul dispoziţiuni lor art. 84 dm 
Codul funcţionarilor publici ; 

A vând în vedere dispozi ţiuni le legii 
�r. 607 pentru organizarea Ministerului 
Economiei Naţionale , publicată în Mo
nitorul Oficial i\r. 196 din 24 August 
1 942 · 

A v
'
ând în vcdere dispoziţiunile decre

ţul ni-Iege NI'. 293 pentru organ�zare� 
Comisariatului General al Preţul'llor Şi 
pentru unele măsuri priVitoare la regi
mul preţurilor, publica t în Moni torul 
Oficial NI'. 103 din 5 �lai 1943 ; 

Având în vedere decretul r\r. 2. 133 
din 31 Iulie 1943, publicat în �lonitoI'ul 
Oficial �r. 178 din 2:.August 194.3 , 

Decidem : 
Art. 1. bol Aurel Smâdu , dirktor ge

neral la Comisariatul General al Preţu
rilor, se deleagă, pe data prezentei deci
ziuni, să îndeplinească atribuţiunile de 
Secretar general la Comisariatul Gene
ral al Preţurilor din acest Departament . 

In această calitate d-sa este autorizat 
să semneze şi să expedieze pentru noi 
şi în numele nostru toate lucrările de 
resortul acelui Oficiu şi Comisariat , în 
afară de acelea ce prin legi şi regula-
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mente sunt rezervate nouă personal, 
precum şi toate lucrările privind che
stiunile de personal, contabilitate şi ad
ministraţie şi acelea ale Serviciului Con
tencios, pentru întregul Comisariat Ge
neral al Preţurilor. De asemenea este 
autorizat să aprobe cheltuieli în l imitele 
acordate prin buget, precum şi acelea 
din fonduri extrabugetare pentru Comi
sariatul General al Preţurilor, în con
formitate cu dispoziţiunile legii asupra 
contabilităţii publice. să ia toate mă
surile semnând orice forme şi aete pen
tru apărarea intereselor j udecătoreşti 
şi administrative. 

Art. II. D irectorul personalului, se
cretariatului şi administraţiei cste în
sărcinat cu aducerea la îndcplinire a 
dispoziţiunilor prezentei deciziuni. 

Dată la 29 Septemvrie 1944. 
Ministru, General de Divizie Gh. Potopeallu 
NI'. 54.9.09. 

Noi, ministru secretar de Stat la De
partamentul Economiei Naţionale, 

Având în vedere legea NI'. 282 din 1 
Mai publicată în Monitorul Oficial NI'. 
100 din 1943 pentru activarca produc
ţiei, regimul preţurilor, reprimarea spe
culei ilicite şi a sabotajului economic, 
cu modificările sale ulterioare, 

Decidem: 
Al't. 1.  - Se blochează pe timp de 

30 zile toate ţesăturile aflate în depo
zitele {abricilor: 

« Romitex » ,  S. A., Timişoara . 
« Industria Textilă », S. A., Lugoj . 
« Moara şi ţesătoria din Lugoj », S. A. , 

Lugoj . 
(l Jandera » ,  S. A ., Lugoj . 
Art. 2. - Comandanţii garmzOant;I 
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din oraşele respective sunt însărcinaţi 
cu efectuarea blocării. 

In procesul-verbal de blocare la care 
se va anexa câte o -mostră din fiecare 
articol se va arăta pe răspunderea re
prezentanţilor legali ai fabricei urmă
toarele date: 

Cantităţile în metri. 
Lăţimea în centimetri. 
Greutatea pe metrul liniar. 
Compoziţia firelor. 
Destinaţia ţesăturii (cotă civilă sau 

militară). 
Preţul şi numărul de aprobare al pre

ţului dela Comisariatul General al Pre
ţurilor. 

Art. 3. - Infracţiunile l� prevederile 
prezentei deciziuni se pedepsesc în con
formitate cu legea NI'. 282 din 1 Mai 
1943. 

Art. 4. - Subsecretariatul de Stat al 
Industriei, Comerţului şi Minelor şi 
Subsecretariatul de Stat al Aprovizio
nării Armatei şi populaţiei c ivile sunt 
însărcinate cu aducerea la îndeplinire a 
prezentei deciziuni. 

Dată la 28 Septemvrie 1944. 
Ministru, General de Divizie Gh. Potopeanu 
NI'. 54.585. 

Prin d<;cizia ministerială Ir. 16.131 
din 25 Septemvrie 1 944, se re trage pe 
dat? prezentei decizi uni, d elegaţia de 
inspecţie, control şi constatare la legea 
), r. 282-11943, publicată în Monitorul 
Oficial j Tr. 100 din 1 Mai 1 943, dată d-Iui 
Georgesc u Grigore; inspector regiona l  
Dolj prin decizia ministerială 1 Tr. 1 9. 443 
din 1943. 

D-I Dimitrie 1. Ştcfănescu, consilier 
pensionar, se deleagă pe data prezentei 
decizi uni cu îndeplinirca atribuţiunilor 
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de inspecţie, control şi constatare pre
văzute de legea NI'. 282 /1943, pentru 
activarea producţiei, regimul preţurilor, 
reprimarea speculei ilicite şi a sabota 
jului economic , p ublicată în Monitorul 
Oficial NI'. 100 din 1 Mai 1 943. 

Re tribuţia se va face în conformitate 
cu decizia ministerială Nr. 1 58.259 din 
3 Martie 1 943. 

Prin decizia d-lui ministru subsecretar 
de Stat al Industriei, Comerţului şi 
Minelor cu 1 r. 54.265 din 26 Septem
vrie 19/14, delegaţia dată d-Iui general 
1. Stoicescu ca administrator la Soc. 
« Starnaphta », încetează pe data de 
15 Septemvrie 1944. 

Idem r r. 54.266 din 26 �eptemvric 
1944, delegaţia dată d-lui Armand Con
stantinescu ca administrator la Soc. 
« Dacia Petroliferă » , încetează pe data 
de 15 Septemvrie 1 944. 

Idem r. 54.410 din 27 Septemvric 
19/14, se anulează numirea d-Iui Nicolae 
Costaforu, în calitate de administra tor 
al firmei « Rudolf W. Donnermann » ,  
Bucureşti, făcută prin deciziunea Nr. 
52. 762 din 21 Septemvrie 1944. 

ldem NI'. 54.411 din 27 Septemvrie 
1944, d-l G. G. Constantinescu sc nu
meşte, pe data prezentei decizi uni, în 
calitate dc administrator al firmei 
« WIFO » Wirtschaftliche Vorschungs
gesellschaft, Bucureşti. 

Atribuţiunile şi competenţa admini
stratorului sunt cele prevăzute în art. 9 
din legea r. 498 din 3 Iulie 1942. 

Noi, comisarul general al preţurilor, 
In temeiul legii pentru organizarea Ministerului Economiei 

Naţionale NI'. 607, publicată în Monitorul Oficial NI'. 1 96 
din 24 August 1942; 

Metalurgieă şi de Armament '1'. 1 9.26G din 9 Iunic 1 944 ŞI 
r. 20.128 d!n 17 August 1944; 

In temeiul legii pentru organizarea Comisariatului General al  
Preţurilor şi  pentru unele măsuri privitoare la regimul preţu
rilor NI'. 293, publicată în Monitorul Oficial NI'. 103 din 5 
Mai 1943; 

In temeiul legii pentru activarea producţiei, regimul pre
ţurilor, reprimarea speculei ilicite şi a sabotaj ului economic 
Nr. 282, publicată în :\lonitorul Oficial )lI'. 100 din 1 �Iai 
1 943 cu modificăr i le sale ulterioare; 

Având în vedere j urnalele Consiliului de :\1iniştri Kr . 255 
din 21 Aprilie 1943, publicat în Monitorul Oficial 1\1'. 106 din 
8 Mai 1943 şi NI'. 656 din 25 August 1943, publicat în Mo
nitorul Oficial Nr. 219 din 18 Septemvrie 1943, precum şi 
proiectul d� �urnal �naintat �e Admi�istra1ia Căilor. Fe!-,.ate 
Române l\hmsterulUJ LucrărIlor PublIce ŞI Comumcaţllior 
sub Nr. 53.578 RA/1944 pentru prelungirea contractelor de 
cărbuni pe exerciţiul financiar ' 1944-1945, j urnal ce 'este în 
curs de perfecta re; 

Văzând adresele Comisariatului General pentru Industria 

Având în vedere hotărîrea Consiliului Interministerial lua tă 
în şedinţa sa din J 2  Iulie 1 944 şi consemnată în proeesul 
verbal NI'. 86, 

Decide m :  
Art. 1 .  Preţurile de vâp.zare pentru cărbunii indigen:i fur ni

saţi Regiei Autonome a Căilor Ferate Românc , pe baza con
tractelor prelungite dela 1 Aprilie 1 944 înainte, se stabilesc 
după cum urmează : 

�r. 
crt. 

Societatea 
furnisoare 

Preţurile în lei pc 
tonă dela : 

Felul cărbunilor fu,.nisa�i 1 Aprilie 1 August 
19M. L9!t4 

1 .  Petroşani, mÎnele a) �ărb.uni standard 
din Valea Jiului : spala ţI . . . .. . . . . . . : 3.756 4.076 

b) Briehete prismatice 
sau blocuri .. . . . .  . .  4.495 4.731 

2. LOllea, minele din a) Cărbuni standard 
Valea Jiului: spălaţi . . . . . . . . . . . , 4.548 4.737 

b) Brichete prismatice 
au blocuri . .  . . . . . . 4.495 4.731 

7                      
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Nr. 
crt. 

Societatea 
furnioare 

3 .  Creditul Carbonifer, 
minele d ela Comă
neşti : 

Preţul în lei pe 
tonă dela : 

Felul cărbuni lor fUl'nissaţi 
A 1 prilie 1 August 

a) Amestec de cărbuni 
tip C.F.R.  (70% ciu
ruiţi şi 30% brichete) 

1 944 1 944 

Art. II. Pentru furniturile de lignit brut sau ameliorat pr o
duse de alte firme decât acelea menţionate în articolul 1 din 
prezenta deciziune, se aplică preţurile fixate pentru Bazinul 
Schitul Goleşti. 

Art. II I. Preţurile stabilite pentru brichetele prismatice 
fabricate din cărbunii de Valea Jiului ale societăţii Petro
şani sau Lonea se vor plăti numai pentru cantităţile ccrute 
de Regia Autonomă a Căilor Ferate Române în afara ame ste
cului standard contract ual. 

b) Cărbuni de mină 
(ocnă) . . . .  " . . . . . . 

4. Concordia, minele A mestec de cărbuni tip 

4.397 4.397 

4.255 4.255 

dela Codlea : C .F.R. (70% ciuruiţi 

5. Bazinul Schitul Go
leşti : 

6. Bazinul Doiceşti : 

şi 30% brichete) . . 3.796 3 .796 
a) Lignit ameliorat . .  3.928 3.928 
b) Lignit brut . . . . . . 2.107 2 .107 
a) Lignit ameliorat . . 4.025 4.025 

Art. IV. Preţurile stabilite prin această deciziune se înţe
leg pentru cărbunii încărcaţi în vagoane la mină, inclusiv 
impozitul pe cifra de afac�'i ,  impozitul proporţional şi tim
brele la facturi care sunt în sarcina furnisorului. 

b) Lignit brut . . . . . . 2.160 2 .160 
Preţurile stabilit� pentru livrările de cărbuni indigeni 

cuprind majorările de salarii aprobate de Consiliul Intermini
sterial în şedinţa din 16 Iul ie  1944, majorări care au intrat 
în vigoare pe data de 1 Aprilie 1 944 şi pe data dc 1 August 1944. 

Al't. V. Infracţiunile ]a prevederile prezentei deciziuni se 
cons tată şi sancţionează în conformitate cu dispoziţiunile 
legii 1\r. 282. publicată în Monitorul Oficial 1\1'. 1 00 din 1 Mai 
J 943 cu modificările sale ul terioare . 

Pentru toate cantităţile de cărbuni livrate de societăţile fur
nisoare Căilor Ferate Române în intervalul de timp dela 1 
Aprilie 1944 şi până Ia 22 Aprilie 1944 inclusiv, se vor întocmi 
facturile cu un scăzământ de 4,255% faţă de preţurile din 
coloana I-a. Această diferenţă reprezintă taxele şi impozitelc 
care au fost sporitc Ia 23 Aprilic 1944 şi care sunt cuprinse în 
preţurile din prezenta decizie, coloana I-a a tabloului de mai sus. 

Al't. VI. Directorul Stabih;: Preţurilor şi directorul Contro
lului din Oficiul Central de Inspecţiuni şi  Control se Însărci
nează cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiunilor prezentei 
deciziuni. 

Prin decizia d-lui comisar gencral al 
preţurilor Nr. 54.267/7.903 din 26 Sep
temvrie 1944, angajarea personalului 
temporar, notat mai jos,  din serviciul 
Comisariatului General al Preţurilor, 
încetează pe data de 1. Octomvrie 1944, 
pentru realizări de economii bugetare : 

Budişteanu Cicerone. 
TeodoresGu Teodor. 
Iordăchescu Vasile. 
Petrescu N. Nika. 
i::cpleanu Constantin .. 
Teodorescu Ion. 
Dr. ing. Cornea Ioana. , 
l\nNISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE 

ŞI AL COl\IUNICAŢIILOR 

Noi, ministru secretar de Stat la De
partamentul Lucrărilor Publice 91 al 
Comu'bicaţiiIor, 

Având în vedere art . 9, al. d din legea 
de organizare a Casei de Economii, 
Credit şi Asistenţă a Personalului P. 
T. T. ; 

Având în vedere raportul Direcţiu
nii Generale P.T.T, 

Decidem : 
Art. I. Se majorează cu 100% sumele 

şi cotele de ajutor prevăzute la art. 166 
ajutoare la căsătorii, art. 171 ajutoare 
în caz d e  naştere, art . 176 ajutoare î!1 
caz de boli grave, art. 192 ajutoare în 
caz de incedi i  SilO inundaţii, art. 196 
aj utoare în caz de război, art. 209 
diverse ajutoare din Regulamentul spe
cial pentru efectuarea operaţiunilor de 
economie, credit şi asistenţă P.T.T. în
tocmit conform art. 90 din legea de 
organizare a Casei de Credit P.T.T. 

Art. II. Se majorează cu 50% sumele 

Dată la 25 Septemvric 1944. 
Comisarul general al preţurilor, l\1ihail Gr, Romaşeanu 
NI'. 521. 

de ajutor prevăzute la art. 178 aju
toare în caz de moarte, din acelaş regu
lament al Casei de Economie Credit �.i 
Asistenţă P.T.T. 

Art. III. Bursele şcolare şi ajutoarele 
pentru taxele şcolare, cărţi şi îmbrăcă
minte prevăzute la capitolul 10 din 
acelaşi regt1 lament se pot acorda prin 
derogare dela art. 240 şi 249, ori de câte 
ori Consiliul de administraţie al Casei 
de  Credit P.T.T. va găsi de cuviinţă şi 
membrilor Casei care au un singu,r copil 
în şcoala primară, secundară sau curs 
universitar. 

Art. I V. Direcţiunea Generală P .T.T. 
este însărci nată cu aducerea la îndepli
nire a prezentei deciziuni. 

Dată la 26 Septemvrie 1944. 
Ministru, General Constantin Eftimiu. 
i\r. 668/906. 

l\llNISTERUL 
AGRICULTURII ŞI D OMENIILOR 

Prin decizia ministerială 'ro 7.132 
din 23 Septemvrie 1944, următorii func
ţionari din fosta Direcţiune a Geniului 
Rural ,  se  repartizează pe data prezentei 
deciziuni, la  Direcţiu Jea Proprietăţii şi 
a B unurilor Statului, după cum ur
mează : 

La direcţiune 

1 .  Ulam ::\icolae, inginer agronom ins
pector general. 

2. \Vinkler Constantin,  inginer agro
nom inpsector el . I .  

3 .  Ionescu �1. Dumitru. inspector ge
neral cu 1 gradaţie. 

I. Ser(Jiciul proprieţăţii 

Şeful serviciului : 
Bălan David, s ubdirector fără gr. 
Şefi de birou : 
1 .  Tillescu Sebastian ,  şef de birou 

cu 2 gradaţii . 
2 .  Popescu Ion, registrator cu 1 gr. 
Subşefi d e  birou : 
1 .  Gabor Gbeorghe, sub şef biroll, 1 gr. 
2. Tonopol Teodor, subşef birou 1 gr. 
Dactilograf : 
Miresc il Irina, dactilografă şef 1 gr .. 

I I .  Ser(Jiciul bunurilor Statului 

Şeful serviciului : 
Piticescu S. MIha i ,  subdirctor 2 gr 
Şefi d e  birou : 
1 .  Dragomirescu Romuhs,  şef ser

viciu 2 gr. 
2. Marines�u Preda, şef secţie 1 gr. 
3. Pas cu Dumitru, arhivar prinvipal 

1 gradaţie. 
4 .  Crljanovschi Antonina, şef birou 

1 gradaţie. 
5. Ivanovici Ştefania, registrator 1 gr. 
Sub şefi de biro u : 
1 .  Tedeleanu Smaranda, s ubşefă de 

biro J 1 gradaţie. 
2. Păsculescu Elena, arlj,ivară aj utor 

cu 2 gradaţii . 
Impiegată : 
Pană Consta nţa, impiegată 1 gr. 

I I I . Ser(Jiciul exproprierii şi împroprie
tăririi 

Şef.Jl serviciului : 
Mehedinţeanu Ştefan, subdirector f. 

gradaţi i .  
Şefi de birou : 
1 .  Halchini Alexandru, subdirector 

2 gradaţii:                      
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2 .  Manoliu Zamfir ,  şef seIyiciu 2 gr. 
3. Grosu Victoria, registrator princi

pal fără gradaţii . 
Subşefă de birou : 

• . Georgescu E '-\genia , dactilografă prin-
cIpală fără gradaţii .  

Impiegat : 
Pană Gheorghe, impiegat 1 gr. 
Dactilograf : 
Gherasim Marieta , dactilografă prm 

cipală 1 .gradaţie .  

IV. Serr.)iciul lichidărilor 
Şeful serviciul ' l i : 
Ionescu Victor, şef serviciu 2 gr. 
Şefi de birou : -
1 .  Dumitru Victor, şef ser viciu 2 gr. 
2. Alexandrescu A lexandru, registra

tor 1 gr. 
3. Niculescu Lucia, şefă serviciu fI'. gr. 

(diurnistă). 
4. ZahFtria Victoria , şefă secţie fI'. gr. 
Sllbşefi de biro u :  
1 .  Ghiţulescu Valentina , subşefă birou 

3 gr. (Vitic.) .  
2 .  Racoviţă Ecaterina , arhivară 1 gr.  
Dacti logra f :  
AIl:)xandrescu Ana, dacti lografă prin

cipală 3 gr. 

V. Serviciul registraturii, arhivei şi 
evidenţei cheltuielilor 

Şeful serviciului : 
Ionescu Alexandru , şef serviciu 2 gr. 
Şefi de birou : 
1 .  Georgescu Constantin, arhivar şef 

2 gradaţii.  
2. Dumitrescu �icolae, arhivar prin-

cipa l 1 gr. 
Subşef de birou : 
Ionescu D .  Eliza, arhivară 1 gr. 
Impiegat : 
Panaitescu Traian, agenL administra

tiv c I .  I I I. 
Dactilograf : 
1. IonescU Smaranda, dactilografă 

principală 3 gradaţi. 
Regis trator : 
Roman Alexandrina , registrator fI'. 

gr. (diurnistă). 
Arhivari : 
1 .  Bucoveanu Adam, arhivar prm

cipal 1 gr. 
2. Beiu Petre, cQsător dosare el 1.  
3. Minulescu Ioan, cusător dosare 1 

(suspend" t ) .  . . ' 
4. Banu Ilie, agent admIlllstratlv cI . 

I I-a .  , 
' 5 . Haralambie Gheorghe, arhivar 2 

gradaţi i .  
Cusători dosare : 
1. Staicu Vasile, cusător dosare cl I I .  
2. Hâncu Lazăr, cusător dosare c I .  I I .  

Prin decizia d-lui administrator al  
Casei Pădurilor Statului cu NI'. 60.655 
din 1944 se revine asupra deciziilor dela 
jurnalul 'NI'. 33.6�! şi 56.�47/�9�, în ce 
priveşte pădurarlI notaţI maI JOs care 
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se repartizează la ocoalele arătate în 
dreptul fiecăruia şi vor fi plătiţi din 
posturile lor : 

Grădinaru Ioan, pădurar cI. ' 1 dela 
ocolul silvic Dorohoi la ocolul silvic 
Lucieni din direcţia silvică Piteşti. 

Florea V. Gheorghe, pădurar cI. I I  
dela ocolul silvic Tătăruşi la ocolul silvic 
Horez din direcţia Craiova. 

. 

MINISTERUL MUNCn, SĂNĂTĂ'fIJ 
ŞI OCROTIRILOR SOCIALE 

Prin decizia ministerială NI'. 21 .768 
din 21 Septemvrie 1944, d-l Olaru Za
haria, agent sanitar la circ. Bocşa-ro
mână, j udeţul Caraş, se pune în retra
gere din oficiu pentru cauză de boală, 
contractată în timpul dar nu din cauza 
serviciulu� pe data de 30 Septemvrie 
1944. 

Noi, ministru subsecretar de Stat la 
Departamenţul Muncii, 

Având în vedere hotărîrile Comisiei 
paritare ce funcţionează pe lângă Insp. 
Regional al Muncii Constanţa, consem
nate în procesul-verbal încheiat la 10 
Iulie 1944 şi Înaintat Ministerului cu 
raportul NI'. 955 din 7 Augtist 1944. 

Pe baza dispozi �iunilor art. 10 elin 
decretul-lege asupra regimului muncii 
în timp de război şi a dispoziţiunilor 
cuprinse în decizia ministerială TI'. 
3.864 /194.4, 

Decidem : 
Art. 1. Orariul de lucru menţionat mai 

jos,  fixat de Comisia paritară ce func
ţionează pe lângă Inspectoratul Regional 
al  Muncii Constanţa şi consemnat în 
procesul-verbal încheiat în ziua de 10 
Iulie 1944, pentJ"U stabilimentele ind u
striale şi comerciale, precum şi a maga
zinelor din oraşele judeţelor Constanţa, 
Tulcea şi Ialomiţa, se ratifică prin pre
zenta decizie ,  cI fiind valabil dela data 
afişării şi  publicării lui în localităţile 
respective. 

Art. II. a) Magazinele de galanterie, 
mărunţişuri, pălării, şepcării, fierărie, 
pielărie, curelării, ţesă t!lr i ,  covoare, ar
ticole de voiaj , Horării ,  perii, coşuri, 
lenjerie, mode, bij uterii , îmbrăcăminte, 
toaletă, încălţăminte, ceasornicări i ,  me
talurgie, argintării ,  tablouri şi obiecte 
de artă, blănării, umbrele, mobile,  ta
piţerie, decoraţiuni , articole de menaj, 
porcela o uri , st icIărie,  articole de sport 
şi automobilism, arme, biciclete, maşini 
industriale, corsete, articole tehnice, 
instrumente muzicale, librării , bumbă
cării., lumânări , geamuri , vopselărie, se
minţe, precum şi depozitele de cherestea , 
lemne de foc ,  cărbuni , cereale, băcă
niile şi magazinele de coloniale,  drogherii 
şi  parfumerii . din j udeţele Constanţa şi  
Tulcea yor fi  deschise înt rr orele 7-13 
în fiecare zi de lucru ; 

b) �Iagazincle arătate mai sus din 
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j udeţul Ialoll1iţa vor fi deschise între 
orele' 7,30-13 şi 16-19, iar magazinele 
de coloniale şi băcăniile vor fi deschise 
între orele 7-13 şi 16-19,30 ; 

c) \lăceIăriile, mezelăriile, pescăriile, 
brânzăriile, chioşcurile de pâine, zar
zavat , magazinele pentru vânzări de ouă , 
păsări, lapte, precum şi depozitele de 
furaje din întreaga regiune vor fi dcs
chise între orele 5-12 ; 

d) Brutăriile în toate trei j ude1ele yor 
fi deschise între orele 5-12 ; 

e) PieţcIe alimentare în Întreaga re
giune vor fi deschise Între orele 5-12 ; 

f) Atelierele şi magazincle de desfa
cerea aparatelor de radio din întreaga 
regiune, vor fi deschise între orele 
7,30-13 şi 16-19,30 ; 

g) Chioşcurile de ziare şi debitcIc 
C .A.M.  vor fi deschise în t re orele 7-21,  
in  toată regiunea ; 

II) Lăptăriile şi plăcin t ăriile elin ju
deţul Constanţa, Tulcea ş i  lalomiţa vor fi 
deschise între orele 7 -20, aco) dând sala
riaţilor un repaus de 2 ore la amiază 
prin rotaţie ; 

i) Fru ctări ile şi florări ile, din întrcaga 
regiune vor fi deschise între orele 7 -�O, 
acordând salariaţilor un repaus ele 2 
orc la amiază prin rotaţie ; 

j) Cofetăriile din j udeţul Tulcea şi  
Constanţa vor fi deschise Î.11tre orcIe 
7 -12 şi 16-20 ; 

k) Cofetăriile din j ude ţul lalomiţa vor 
fi deschise toată ziua între orele 7-21 ,  
personalului salariat i s e  v a  acorda re
pausul de 2 ore prin rotaţie în fiecare z i ; 

l) Magazinele pe ntru desfacerea arti
colelor moaopolizate din întreaga re
giune vor fi deschise Între orele 7 -13 şi 
16-20 ; 

. . 

m) Frizeriile şi a Leliercle de coafnră 
din întrcaga reginne vor fi deschise Înt re 
orde 7 -13 şi 15-20 ; 

n) Atelierele fotografice elin Întreaga 
regiune, vor fi deschise între orele 8-13 
şi 15-20 ; 

o) Colecturile şi subcolecturile loteriei 
de Stllt vor fi deschise între orele 8-13 
şi 16-19. 

p) Băncile din întreaga regiune vor fi 
q.eschise . între orele 8-13,30, după 
amiază între orele 17-19, cu excepţia 
zilei de Sânbătă când serviciul se va face 
prin rotaţic de către unul sau doi func
ţionari ; 

r) Atelierele din î ntreaga regiune vor 
lucra normal câte 10 ore pe zi ; 

s) Birourile Întreprinderilor particu
lare ele industrie şi comerţ în întreaga 
regiune vor lucra între orele 8-12, iar 
după amiaza dela 15-18. 

In cadrul acestor ore întreprInderile 
arătate l a  l itera s pot fixa alt program 
de lucru, pe care îl va comunica Inspec
toratului �luncii pentru aprobare ; 

ş) Birourilr elin întreaga regiune care 
sunt în Icgălură cu producţia, când .c 
găsesc în incinta fabricilol' sau pe lângă 

- -

9 
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ateliere, depozite etc. vor urma oI'ariul 
acestor întreprind eri cu condiţia să nu 
depăşească d urata normală de 8 ore 
pe zi, când întreprinderea lucrează 
cu foc continuu având trei echipe suc
cesive, sau 10 ore pe zi în întreprinderile 
care lucrează fără foc continuu , având 
o singură echipă. 

Art. III. In z ilele de D ,1Inini<:i şi 
sărbători legale,  magazinele din întreaga 
regiune,  vor fi deschise după cum ur
mează : 

a) Brutăriile, brânzăriile, măcelăriile,  
magazinele de ouă, păsări ,  zarzavaturi,  
depozitele de furaj!' şi p ieţele, vor fi 
deschise Între orele 7-10 ; 

b) Magazinele d e  al4mente (coloniale 
şi băcănii )  vor putea fi deschise D umi
nica Între orele 7-10, n umai î n  cazu l 
c ând au o sec ţie aparte de restul ma 
gazinului şi nu întrebuinţează sa:lariali ; 

c) Frizeriile şi atelierele dc coafură 
vor fi deschise Întrc orele 7 -12 ; 

d) Fructăriile şi florăriile vor fi des
chisc între orele 7-13 ş i  15-20 ; 

e) Cofetăriile, Iăptării le şi plăcintă
ri i le vor fi d eschise între orclc 7-12 si 
16-20 ; 

, 

f) Atelierele fotografice vor fi des
chise între orele 8-13 şi 15-20. 

Personalului salariat întrebuintat în 
zilele d e  Duminici şi sărbători legale, i 
se va acorda în cursul săptămânii vii 
toare repausul compensator. 

In acest scop fiecare magazin va afişa 
tabloul nominal a l  pcrsonalului carc 
beneficiază de repaus pentru fiecare zi . 

Cârciumile,  restaurantelc, bodegile,  
brasseriile şi  birturile economice, vor 
avea orariul de deschidcre şi  închider!' 
stabilit de către autorităţile militare şi 
Ministerul de Interne. 

Art. I V. Direcţiunea Reglementării 
Muncii şi  Migraţiunilor este însărcinată 
a?�ce�ea la îndeplinire a preze'ltei dc
CIZIUnl. 

Dată la  22 Septemvlie 1944. 
p. Ministru subsecretar de Stat, N. D. Ghinpa 
J TI' . 20.966. 
Noi,  ministru subsecretar de Stat la  

Departamentul .:\1uncii, 
Având în vedere deciziile noastre NI'. 

168. 190 din 31 Ianuarie 1944 şi 1\1'. 193 
din Aprilie 1944 ; 

Având în vedere nevoile serviciilor, 
precum şi împrejurări�e excepţionale de 
astăzi, 

Decidem : 
Art. 1. - Transferările şi repartiză

rile de contabili şefi, contabili princi
pali ,  contabi1i şi  aj utori contabili, dis
puse prin decizia noastră 1 r. 168.190 
din 31 Ianuarie 1944, se amână până 
la  30 Octomvrie 1944. 

Art. 2. - D-I director general a l  
Casei Naţionale a Asigurărilor Sociale 
va aduce la îndeplinire dispoziţiunile 
prezentei deciziuni. 

Dată la 21 August 1944. 
p. Ministru subsecretar de Stat, C. Stănescu 
NI'. 41.710. 
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Prin decizia d-Iui ministru subse
cretar de Stat la  Departamentul Muncii 
NI' .  36.712 d i n  3 August 1944. se 
revine asupra deciziei Dire cţiuni i  Ge 
neralc a Casei Naţionale a Asigurărilor 
Sociale cu 1\1'. 150.445 din 22 Decem
vrie 1943, ridicându-se suspendarea din 
serviciu cu reţinerea salariului ,  d-Iui 
::"l"egrini Ion, şef birou cu 1 gradaţie l a  
Of. Asig. Soc. Timişoara ş i  s e  reinte
grează în funcţiune, pe data suspen
dării din serviciu, la Oficiul Asig. Soc. 
Lugoj . Suboficiul Orşova, unde are pre
văzut postul pc exer;ciţiul 1944/1945. 

. l dem :\1'. 41 .026 din 17 August 
1 944, dona "\lacarevici Elena, şef de 
birou cu 1 gradaţie la Oficiul · de Asi
gurări Sociale Chişinău, repartizată la 
Oficiul de Asigurări Sociale Câmpulung
Muscel, se pune în retragere din oficiu , 
pe data de 1 Decemvrie 1944, în vederea 
aranjării drepturilor la pensie, împlinind 
35 ani de serviciu. 

Idem 1\1'. 41.025 d i n  J 7 August 
1941i, dona Ioanid · Hariclia,  dactilo
grafă cu 3 gradaţii la Oficiul NI'. 3 din 
Capitală, se pune în rctragere, după ce
rere, pe data de 1 Decemvrie 1 944, în 
vederea aranjării drepturilor la pensie, 
având 52 de ani.  

Idem NI'. 4 l.012 d in  1 Î Augus t  
1944, următorul personal administrativ 
din Casa Naţională a Asigurărilor So
cialc, sc pune în retragere din oficiu 
pentru limită de vârstă în vederea 
aranjării drepturilor la pensic. pe datele 
speci.ficate în dreptul fiecăruia : 

1 .  Schusler Emilia, şef birou cu 2 gr. 
la Of;ciul Asigurări Reşiţa, pe data de 
1 Decemvrie 1944. 

2. Vasiliu Teodor, subşef birou cu 3 
gradaţii la Casa i\aţională a Asig. 
Sociale, pe data de 1 Decemvrie 194.4. 

3. Stănescu 1. Constantin,  subşcf 
birou cu 3 gradaţii la Oficiul Asig. 
Sociale Ploieşti, pe data dc 1 Dcccmvrie 
1944. 

4. Roman Gheorghe, impiegat cu 3 
gradaţii la Oficiul Asig. Sociale Iaşi , pc 
data de 1 Decemvrie 1944. 

5 . Pascal Pascal, subşef birou cu 1 
gradaţi, la Oficiul NI'. 3 din Capitală, 
pe 1 Decemvrie 194.4. 

6. Pascal Ilie , a gent ad-tiv pl'. I I  
la Oficiul Vaslui , pe 1 Decemvric 1944. 

7. i'\ăbădan Dumitru, agent ad-tiv 
pl'. II la Oficiul Asig. Sociale Arad, pe 
1 Ianuarie lQ45. 

8. Păunesc 1 �1iu, şef secţie 2 gradaţii 
la Casa i\aţională a Asig. Sociale, pe 
1 Ianuarie 1945. 

Prin decizia d-Iui director gencr·al al 
Casei Naţionale a Asigurărilor Sociale 
NI'. 41.038 din 1 Î August 1944, urmă
torul personal, se  numeşte pe data lIu-

blicării în Monitorul Oficial, în posturile 
şi  c� salari;ile specificate în dreptul fie� 
cărUIa : 

Georgescu Al. M:aria, agent adm. 
s tag. , salaI' grupa C,  1, tip. 1 1 ,  Oficiul 
Constanţa, Org. Taşaul, detaşată C .  N .  
A.  S.  

Badea Vasilica, agent adm. s tag. , 
salaI' grupa C .  1, tip. 11 ,  Oficiul 
T. Măgurele , Org. Zimnicea ,  detaşată 
C. IT. A. S. 

Idem NI'. 41.269 din 18 August 
1 944, d-l  Tăbăranu Gheorghe, actual 

intendent cI. 1 la Spitalul Prof. Dr. 
Anibal Teohari, se  numeşte, pe data de 
1 Septemvrie 1944, ca administrator de 
imobil 1, retribuit cu salariul de lei 
9.300, conform grupei C ,  tip. 14, din 
postul prevăzut din care este retribuit. 

Jdem NI'. 41 .016 din 17 August 1944, 
. următorul personal de serviciu ş i  între

ţinere , se menţine în continuare în ser
viciu, pe data de 1 Iunie 1944, la Casa 
�aţională a Asigurărilor Sociale :  

Art. 2. Fd. Ad-ţie C. N. A .  S. disporâbil 
10.000.000 lei 

1 .  D umitrescu Vasile ,  curier IV, cu 
salaI' de lei  4.000. 

2. 'Bej u i\ icolae, om serviciu IV, cu 
salaI' dc lei 4.000. 

3. Stan Gheorghe, om scrv. IV. cu 
salaI' de lei  4.000. 

4 .  Cl i ncea Ioan,  om servo IV, cu sala I" 
de lei 4.000. 

5. Hoaghea Cornelia,  om scrv. I V, 
cu salaI' de lei 4.000. 

6 . .Y1.ogadici Vasilica , om scrv. IV, 
cu salaI' de lei  4.000. 

7. Ionescu Şte{ania,  om servo I V, cu 
sa Iar de Ici 4.000. 

8. Ion V. Constantin, om servo IV ,  
c u  salaI' de le i  4.000. 

9. Vereş Ioan, om SeI IT. IV, cu s<l la1' 
dc lei 4.000. 

10. C hiricp D u m i tru,  om servo IV, 
cu salaI' · de Ici 4.000. 

1 1 .  !\lold oveanu Ion, e U l'icr I V ,  cu 
salaI' de lei  4.000. 

12 .  Luchianuc Ghcorghe, meca nic ,  c u  
salaI' d e  lei 15 .000. 

Pensionari menţinuti 
Art. 2. Fd. Ad-ţie C. N. A. A. dispor1 ibil 

10.000.000 lei 
1 .  Văleanu C-tin,  om serviciu I I, cU 

salaI' de lei 5.400. 

Idem 1\1'. 41 .632 din 19 August 1944, 
d-l Teodorescu Toma, agent administra
tiv diurnist la Depozitul de instrumente 
ul Casei Naţionale a Asig. Sociale,  se 
menţine în serviciu până la  15  Au
gus t  1944. 

D -na Hagiachi ::\1aria , impiegată diur
nistă la Oficiul de Studii şi E videnţa 
Scripturilor din Casa Naţională a Asi
gurărilor Sociale,  se  menţine în conti-                     
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nuare în serviciu , urmând a funcţiona 
mai departe în aceeaşi cal itate , cu 6.000 
lei lunar.  

Idem Nr. 41 .040 din 17  August 1 944 , 
d-ra Pamfil Florica,  se angajează tem
porar, în calita te de dactilografă, l a  
Serviciul Contencios din Casa Naţio
nală a Asigurărilor Sociale ,  pe data pre - ' 
zentării la serviciu ş i  retribuită cu diurna 
de 6.000 lei lunar, grupa A, tip 35.  

l'\oi ,  administratorul Casei Sănătăţii , 
Avâ nd î n  vederc d ispoziţiJni le arl. 

1 13 ,  1 111 şi  121 din Codul funcţionarilor 
publici ,  precum şi d ispoziţiu .li le art. 7 
din legea NI'. 192 pentru unele măsur i 
Jinanciare excep ţionale aplicd bi l e Î.l 
c ursul exercili ul u i 1944 /1945 ; 

Având în vedere de �iziunea NI' .  15.205 
din 18 August 1943, precum şi referatul 
Direc�i unii rontabilităţii ,  j urIl. 1\1'. 
10.836 din 27 Septemvrie 1944, 

Decidem : 
Art. 1. - Co misiunea de propuneri 

pentru numiri ,  înaintări �.i tra nsferări a 
Ad ministra ţiei Autonome a Casei Sănă
Lăţi i  se cons ti tue în modu l următor : 

1 .  Prc.;ed inte, d-I s ubdir ctor gene
ral Ion Polichron. 

2. Membri : d-l Mari l' Petrescu, direc
t orul contabi l i t ăţii şi d -l l' nibal PIă 
vi ţesc u ,  subdireLt or la DirecţitlJlea bu
nur i lor . 

3 .  Funcţi unea de secre tar .al  comisi u
nii  va fi î nd epli n ită pâ nă la  J'oi dis
pO'�iti u 'l i ,  de el-na Constanţa Lungocea , 
şefă de birou .  

Art, 2.  - D-I Director al cont'l hili
tăţii C asei Sănntă\i i  este însărcinat cu 
exeCLl tarea pL'eze _ltei deciziu . •  i .  

Dată h. 25 SePtemvrie 1944. 
Administrator, Dr: N. Ignătesen 

r. 57.525. 

Prin decizia d-LLi ad m inis tratol' a l  
Casei Sănă tăţi i 1\ 1' .  57. 168, angajarea 
temporal ă a t)ersonal tJlui d i n admini
straţia Casei Sănătăţii , spccificat mai 
jos , încetează pe clata de 1 Oc.tomvric 
1944 : 

' 

1. Vilcinschi p lfred , pen:;iol13 r, fost 
şef de secţie CLI 2 gr. 

2. Ioan Maria , arhivar . 
3 .  Rad u Cor ,wl ia , dactilografă. 
l�. Rozalia Lazăr, d� ctilografă . 
5. Dobre Palade Marcela ,  dactilo

grafă. 
6. Armaştl :\li.na , dactilografă . 

COMUNICATE ŞI  
CI RCULĂ R I  M INI STER IALE 

lUINISTERUL MUNCII, SĂNĂTĂTll 
ŞI OCROTIRILOR S OCIALE 

Tablou de pesturile vacante de personal 
ad-tiv din cuprinsul Inspectoratului G raI 

. Sanitar Reg. II Bucureşti . 
Inspectoratul General Sanitar Regional 

II Bucure§ti 
Şef de birou fără gradaţic (blocat) ; 

Şef de birou fără gradaţie (blocat) ; Dac
tilografă principală cu 1 gradaţie ; Sub· 

. 
şef de birou cu 1 gradaţie (blocat) ; Sub
şef de birou cu 1 gradaţie (blocat) ; Sub
director cu 1 gradaţie. 

Judeţul Argeş 
Spitalul 1. C.  Bră tlanu,  Pi teş ti : aJu

tor contabil. 

.J udeţul 1:3răila 
Serviciul Sanitar al jude�ului i m-

piegat fără gradaţie ; ajutor contabi l . 
Serviciul Sanitar Port : dactilografă 

fără gradaţie. 
Spitalul Brăila : lmpiegat fără grada

ţie ; dactilografă fără gradaţi.e. 

Judeţul Dâmbwi..ţa 
Spitalu l Târgovi ştc : ajutor contabi l . 

Judeţul Doli 
Serviciul Sanitar al judeţului : illl

piegat cu 1 gradaţie . 
Se.rviciu l Sanitar a l  :Ylunicipiu lui : 

dactIlografă fără gradaţie . 
Spitalul Filantropia : ajutor contabi l .  
Spitalul Preda : dactilografă fără gra

daţle ; subşef de birou fără gradaţie 
(blocat). 

Judeţul Cori 
Serviciul Sani tar al judeţului : aju

�or 
. 
contabil ; i mpiegat fără gradaţie ; 

ImpIegat cu 3 gradaţi i ; dactilografă cu 
1 gradaţie ; i mpiegat cu 3 gradaţi i .  

Judeţul Constanţa 
Spi talul Dr. V. Sion : şubşef de birou 

cu 3 gradaţii ; subşef de birou cu 2 gra
da ţii ;  dactilografă fără gradaţii. 

Laboratorul de igienă ; sub şef de bi 
rou cu 3 gradaţii ;  dactilografă i a ră 
gradaţii .  

Judeţul Ialomi/a 
Serviciul Sanitar al j ude�tll tli : aju- · 

tor contabil ; impiegat cu 3 gradaţii. 
Spi talul Călăraşi : impiega t fără gra

daţii. 
Judeţul Ilfov 

Serviciul Sanitar al judeţului :  sef 
de �irou fără gradaţii (blocat) ; s1fbşef 
de bIrOU cu 1 gr. (blocat) ; subşcf de bi
rou cu 1 gr. (blocat). 

Judeţul M uscel 
Spitalul Dr . Kreţulescu : impiegat 

fără gradaţii. 
Judeţul Olt 

Serviciul Sanitar al judeţului : lln
piegat cU 2 gradaţii . 

Spitalul Slatina ; contabi l .  
Judeţul M ehedinţi 

Serviciul Sanitar al judeţului : şef 
de birou cu 1 gr. (blocat) ; subşef de bi
rou cu 2 gr. 

Spitalul Grecescu : impiegat fără gra
daţii . 

Judeţul Prahova 
Serviciul Sanitar al �lunicipiului Plo

ieşti : subşef de birou fără gradaţii. 
Spitalul Dermato-venerice Ploieşti : 

impiegat fără gradaţii. 
Spitalul Boli interne Ploieşti : ajutor 

contabil. 

Spitalul Predingher Ploieşti : llnple
gat cu 3 gradaţii .  

Judeţul R.-Sărat 
Serviciul Sanitar al judeţului : ajutor 

contabil ; şef de secţie cu 1 gradaţie. 
Spita lul R.-Sărat : impiegat fără gra

daţii . 
Judeţul Homanaţi 

Serviciul Sanitar al Judeţului : aJ u
t or contabi l .  

J udeţlll Teleorman 
Spi talul Roşiorii de Vede : . i mpiega t 

fără gradaţii .  
Spitalul T.-}lăgurele : ubşef de bi-

1'0U c u  I gradaţ ie . 
Serviciul San i tar al judeţului : ad1l l i 

llis tr'a tOL' ajutor contabi l .  
Judeţul Tulcea 

Serviciul Sanitar al judeţul ui : i m
l J iega t cu 3 grada ţi i ; şef de bi rou cu ,) 
gradalie ; dactilografă fără gradaţie.  

Leprozeria Tichile şti : dacti lografă fără 
gradaţie . 

Judeţul  Vâlcert 
SC1'viciul Sanitar ar judeţului : ., e f  

d e  secţie I' U  :2 gradaţii ; i mpciga t  c u  3 
gl'ada�ii ;  dactilografă fără gradaţi e ;  
ajutor contabi l .  

Spi talul Vâlcea : .  a ju tor con ta b i l  

Spital u l  
gl "adal ie . 

Judeţul Vlaşca 
Giurgiu : dactilografă fără 

.J ud el uZ lJ u;:,ă II 
Serviciul Sanitar al juele'\ului: �cf de 

scc'��e cu 1 gradalic ; impiegat cu 3 gra· 
daţll. 

Spi talul 1. C. Brătianu : impiega t cu 
grc; dalie ; ajutor contab i l . 

ANUNŢUR I J U DIC IARE 
JIINISTERUL JUSTITIEI 

Direcţia judiciară 
�Iillisterul publică acestea, conform art. 11, 

spre ştiinţa acelora care ar voi să facă opo
ZiţiUIlC în termenul şi cOlldiţiunile prevăzute 
de alin. II al zisului articol şi de art. 3 !fin 
legea asupra numelu i  din 8 Aprilie 1936. 

D -I D imitrie Mihalovschi, domiciliat 
În Constanţa , Reg. 8. A.  A.. ,  Bat. 267, 
a făcut cererc acestui minister de a fi 
autorizat să schimbe numele său pa
tronimic de :;\Iihaloysch i în acela de 
Jlihalovschi- Gheorghiu, spre a se numi 
D imitrie i\Iihalovschi -Gheorghiu. 

- D-I Alexandru Al . Islai, domiciliat 
în B1}c u re şti , str. B iserica Enei XI'. 5, 
a făcut cerere acestui minister de a fi  
autorizat să schimbe numele său patro
nimic ele Islai în acela de Isaia , spre a 
se numi Alexand�u Al .  Isaia . 

- D -l Mihai A. Cârnaţ,  domici
hat în comuna Veza , judeţul Târnava 
:;\Iică , a făcut cerere acestui minister de 
a fi autorizat să schimbe numele să u 
pa tronimic de Cârnaţ în acela de Câm
pian, spre a se numi \Iihai • .  Câmpian.                      
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- D -I Leonid A.  Alexandruv, d0111i
ciliat în Bucureşti . str. V. A. Ureche 
-:\"1'. 23 , la d-l Av. :VIihai �Iereacri , a făcut 
cerere acestui minis tel' de a fi autorizat 
să schimbe numele său patronimic dc 
Alexandro\' în acela de Alexandru, spre 
a se numi Leonid Alexandru. 

- D-l Ion I .  D umitru,  domiciliat în 
comuna Principele Nicolae,  şos. Fun
deni NI'. 8,  j u d eţul Ilfov, a făcut cerere 
acestui minister de a fi autorizat să 
schimbe niImele său patronimic de 
D u mitru în acela de Dumitrescu, spre a 
se numi Ion 1 .  D umitrescu. 

- D-l Gaspar P. Harko, domiciliat 
în Bucureşti ,  str. Apolodor NI' .  4, a 
făcut cerere acestui minister d e  a ft 
au torizat să schimbe numele său patro
nimic de Harko în acela de Rarja ,  spre 
a se numi Gaspar P. Harja. 

ORDONANŢE DE CONTUltIACIE 
Curtea �Iarţială a Corpului 1 Armată 

Noi , colonel magisţrat Petre Bă
canll ,  preşedintelc Curţii Marţiale a Cor
'pului  1 Armată, 

Având în vedcre ordinul de trimitere 
d irect în judecată NI'. 3 . 797 d i .1 27 l. .1i1 ie  
1944, dat d e  Corpul 1 Armată, prin care 
inCulpatul Costea Marcea din comuna 
Galicea Mare, j udeţlll Dolj , a fost dat 
direct în jud ecata acestei Curţi Marţiale 
pentru faptul de violare de domiciliu 
în timpul nopţi i ,  prev. şi pen.  art.  �96, 
497 c. p . ,  comb. cu art. u nic din legea 
NI'. 786 /1942 ; 

Având în vedere că numitul nu s'a 
preze nta t la chemarea ce i s'a făCut ,  iar 
din actele doasrulu i  se  constată că este 
d ispărut ; 

I l  baza art. 365 din c. j .  111 . ,  

OI'donăm :  
Inc l lpatd Costea Marcea din comuna 

Galicea �Iare .  j udeţul Dolj , să se pre
zinte în ziud de 8 SeptemvI' ie  1944, ora 
15, la Curtea Marţială a Corpului 1 
Armată pentr '.! a i-se îndeplini forma
lităţile prevăz..lte de art. 254, având 
termen de j udecată 'Pe ziua de 13 Sep
tcmvrie 1944. ora 15 .  

Da lă la 17  Augus t 1944. 
Preşedinte, col. mag. Petre BăcallU 
Xl'. 33 . 152. 

Dosar �r. 8.386 /1944. 

- _ OI, colonel magistrat Petre Bă
canu, preşedintele Curţii Marţiale a Cor
p ului 1 Armată, 

Având în vedere ordinul de trimi tere 
d i rect în j udecată Xl'. :: .040 din 18 Iulie 
1944, dat de Corpul 1 Armată, prin care 
inculpatul Dumitru D .  Ciucă zis :\1itu 
Cuicălete, dia comuna Radoşi, j udeţul 
Gorj , a fost dat direct în judecata ace
stei Curţi }larţial pentru faptul de 
furt calificat, prev. şi  pen. art. 525, p �t. 
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2, lit . b, pct. 3, l it.  b. c. p . ,  comb. cu le
gea NI'. 509 /1943 ; 

Având în vedere că numitul nu s'a 
prezentat la chemarea ce i-s'a făcut, 
iar d i n  al-tele dosarului se constată că 
este dispărut ; 

In baza art. 365 din c. j .  m . ,  
Ordonă m : 
Inculpatul Dumitru D .  Ciucă zis l\litu 

C u i călete, din comuna Radoşi,  j udeţul 
Gorj , să se prezi nte în ziua de 9 Sep
temvrie 1944, ora 15, la C urtea Mar
ţială a Corpului 1 Armată pe ntru a 
i se îndeplini formalităţile prevăzute de 
art. 254, având termen d e  j udecată pe 
ziua de 1'4 Septemvrie 1944, ora 15.  

Dată la 1 9  August 1944. 
Preşedinte, col. mag. Petre Băcanu 
NI'. 33.648. 

Dosar NI'. 9.567 /1944. 

- Noi , colo nel magistrat Pe tre Bă
.canu , preşedi n tele C urţii Marţiale a Cor
pului 1 Arma tă , 

Având în vedere ordin u l  de trimitere 
d irect în j udecată NI'. 5.040 din 18 Iulie 
1944, dat de Corpul 1 Armată, prin carc 
inculpata Mariţa Ciucă d i n  comuna 
Radoşi, judeţul Gorj , a fost dată cl irect 
în j udecata a cestei C u rţi Marţiale pea
tru faptu l  de complic;tate la furt ,  prev. 
şi pen. art .. 1 2 1  c. p . ,  comb. cu art. 525, 
pct. 2 , lit. c C . ,  p. comb. cu legea NI'. 509 
din 1943 ; 

Având în vedere că numita nu s'a 
preze ntat la chemarea ce i s'a făcut, 
iar din actele dosar Jlu i se cons ta tă că 
este dispărută. 

In baza art. 365 din c. j .  m. ,  
Ordonă m :  
Inculpata Mariţa Ciucă d i n  comuna 

Radoşi, j udeţul Gorj , să se prezinte în 
ziua de 9 Septemvrie 1944, ora 15,  
la Curtea Marţială a Corpului 1 Armată 
pe ntru a i se î ndeplini formalităţile pre
văzute de arl. 254, având termen de 
judecată pe ziua de 14 Septemvrie 
1944, ora 15 .  

Dată la 19 A ugust 1944. 
Preşedinte, col. mag. Băcanu Petre 
Xl'. 33.648. 

Dosar NI'. 9 .567 /1944. 

- 1 -oi , colonel magistrat Petre Bă
canu,  preşedintele Curţii Marţiale a Cor
p ului 1 Armată , 

Având î n  vedere ordi nul de trimitere 
direct în j udecată NI'. 5.040 di:)  18 Iulie 
1944, dat de Corpul 1 Armată, prin care 
inculpata E l isabeta I .  1. Ciucă din co
muna Radoşi , j udeţul Gorj , a fost dată 
direct î 1. judecata acestei Curţi :\larţiale 
pe · l tru faptul de favorizarea infracto
rilor, preV. şi  pen. de art. 284 c .p . ,  comb. 
cu art. 2 din legea Xl'. 509 /1943 ; 

Având în vedere că numita Du s 'a 
preze ltat la chemarea ce i s 'a făcut, iar 
din actele dosarului se  constată că este 
dispărută ; 
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I n  baza art .  365 d i n  c .  j .  fi . ,  

Ordonăm : 
I n c u lpata Elisabeta 1 .  I. C� clcă din 

comuna Radoşi, j udeţul GorJ , să se 
prezinte în ziua de 9 Septemvrie 1 944, 
ora 15 , la C urtea Marţială a Corp ului 
1 Armată pentru a i -se îndepliniforma
lităţile prevăzute de art. 254, având 
termen de j u decată pe ziua de 14 Sep
temvri e  1944, ora 15 .  

Dată l a  19 August 1944. 
Preşedinte, col. mag. Băcanu Petre 
NI'. 33 .648. Dos. NI'. 9.567/944. 

- Noi , colonel magistrat Petre Bă
canu, preşedintele C urţii Marţiale a Cor
pului 1 Armată, 

Având în vedere ordinul  de trimitere 
direct în j u deca tă Nr. 844 din 21 April ic  
1944, dat d e  Corpul 1 Armată, prin care 
inculpatul Gheorghe Ion Nicolae din 
comuna Răteşti,  j u deţul Argeş, a fost 
dat direct în j udecata acestei C llrţi Mar
ţiale pentru faptul de furt califica t ,  prcv. 
şi pen. de art. 525, pct. 2 ,  lit.  b c .  p. şi 
legea NI'. 509 /1943 ; 

Având în vederc că numitul n u  s ' a  
prezentat la chemarea c e  i s 'a  făcut, 
iar din actelc dosarului se co nstată că 
este dispărut ; 

In baza art. 365 di"l c. j .  m. , 
Ordonăm : 
Inculpatul Gheorghe Ion Nicolae d in 

comuna Răteşti, j udeţul Argeş, să se 
prezinte în ziua de 9 Septemvrie 1944, 
ora 15, la Curtea Marţială a Corpu
luI 1 Armată pentru a i-se îndeplini for
malităţile prevăzute de art. 254, având 
termen de j udecată pe ziua de 14 Sep
tem vrie 1944, ora 15.  

Dată la  18  August 1944. 
Preşedinte , col. mag. Băcanu Petre 
NI'. 33 .650. 

Dosar NI'. 5 .488 /1944. 

- Noi ,  colonel magistrat Petre Bă
canu, preşedintele C urţ i i  Marţiale a Cor
pului 1 Armată, 

Având în vedere ordinul de trimiterc 
direct în j udecată 1\1'. 5.342 din 24 Iulie 
1944, dat de Corpul 1 Armată, prin care 
inculpatul Margulius Solomon din Bu
cureşti , str . Cazărmii NI'. 52 sau în str. 
Paris N I' .  50, fost deţinut în Peniten
ciarul Ocnele Mari, actualmente evadat, 
a fost dat direct în j udecata acestei 
C urţi Marţiale pentru faptul de crima 
de evadare , prev. şi pen. de art. 297 c. 
p . ,  comb. cu art. unic decret-lege publ. 
în Monitorul Oficial NI'. 248 d i n  23 
Octomvrie 1 942 ; 

A vând în vedere că numitul nu s 'a  
prezentat la  chemarea ce· i.  s'a făcut, iar 
din actele dosarului se constată că este 
dispărut ; 

In baza art . 365 din c. j .  ro. ,  
Ordonăm : 
Inculpatul �Iargulius Solomon din  

B ucureşti, str. Cazărmii NI'. 52  sau str. 
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Paris [\r. 50, să se prezinte în ziua de 9 
Septemvrie 1944, ora 15,  la Curtea 
Marţială a Corpului 1 Armată, pentru 
a i se îndeplini formalităţile prevăzute 
dc art. 254, având termen de judecată 
pe ziua de 14 Septemvrie 1944. ora 
15 .  

Dată la  18 August 1944. 
Preşedinte, col. mag. Băcanu Petre 
NI'. 33.652 .  

Dosar � r .  9.862 /1944. 

- Noi, colonel magistrat Petre Bă
canu, preşedintele Curţii Marţiale a Cor
pului 1 Armată, 

Având în vedere ordinul de trimitere 
direct în j udecată Nr. 2 .431 din 1 Iunie 
1944, dat de Corpul 1 Armată, prin care 
inculpatul soldat Titu Fcirfizi, ctg. 1 945 
din Reg. 42 Artilerie, cu domiciliul în 
comuna Crângueşti, judeţul Mehedinţi, 
a fost dat direct în judecata acestei 
Curţi Marţiale pentru faptul de fUrt ca
lificat, prev. şi pen. de art. 525, pct. 2 ,  
lit, b c .  p. ,  comb. cU legea NI'. 509/1943. 

Având în vedere că numitul nu s'a 
prezentat la chemarea ce i-s'a făcut, 
iar din actele dosarului se constată că 
este dispărut. 

In baza art. 365 din c.  j. m. ,  
Ordonăm : 
Inculpatul soldat Titu Forfizi, ctg. 

1945, Reg. 42 Artilerie ,  domiciliat în 
comuna Crângueşti , judeţul Mehedinţi, 
să se prezinte în ziua de 9 Septemvrie 
1 944, ora 3 p: m •. la Curtea Marţială a 
Corpului 1 Armată pentru a i -se  înde
plini formalităţile prevăzute de art. 254, 
având termen de judecată pe ziua de 
1 4  Septemvrie 1 944, ora 3 p. m.  

Dată la 18 August 1 944. 
Preşedin te, col. mag. Băcann Petre 
Nr. 33.654. . 

Dosar NI'. 7.102/1944. 

- Noi, colonel magistrat Petre Bă
canu, preşedintele Curţii Marţiale a Cor
pului 1 Armată, 

Având în vedere ordinul de trimitere 
direct în judecată Nr. 4 . 1 75 din 1 Iulie 
1944, dat de Corpul 1 Armată, prin care 
inculpatul soldat Nedelcu Vasile, ctg. 
1 929, Reg. 7 Pioneri P. S . ,  cu domiciliul 
în comuna Băleşti, judeţul Gorj , a fost 
dat direct în judecata acestei Curţi Mar
ţiale pentru faptul de furt calificat, prev. 
si pen. de art. 525 , pct. 2, lit. b c. p. , 
�omI:i. cu legea Nr. 509/1943 ; 

Având în vedere că numitul nu s'a 
prezentat la chemarea ce i s'a făcut, 
iar din actele dosarului se constată că 
este dispărut. 

In baza art. 365 din c .  j. m. ,  
Ordonăm : 
Inculpatul soldat edelcu Vasile, ctg. 

1929, Reg. 7 Pioneri P. S . ,  cu domiciliul 
în comună Băleşti , judeţul Gor; , să se 
prezinte în ziua de 15 Septemvrle 1944, 

ora 3 p. m., la Curtea Marţială a Cor
pului 1 Armată pentru a i-se îndeplini 
formalităţi le prcvăzutc de art. 254, 
având termen de j udecată pe ziua de 20 
Septemvrie 1 944, ora 3 p. m .  

Dată l a  2 3  August 1 944. 
Preşedinte, col. mag. Băcanu Petre 
NI'. 33.804. 

Dosar Nr. 8.687/1944. 

- Noi, colonel magistrat Petre Bă.
canu, preşedintele Curţii Marţiale a 
Corpului I Armată, 

� A vând în vedere ordinul de trimitere 
direct în j udecată Nr. 5.239 din 24 Iulie 
1944, dat de Corpul 1 Armată, prin care 
inculpatul Drăgulescu Ştefan, fost de
ţinut în Penitenciarul Tr.- Severin, ac
tualmente dispărut, cu domiciliul în 
comuna Tr.- Severin, str. Puiu Leprei 
Nr. 1 7, a fost "dat direct în judecata 
acestei Curţi Marţiale pentru faptul de 
evadare, prev. şi  pen. de art. 297 c. p. , 
legea Nr. 786/1942 ; 

Având în vedere că nUmitul nU s 'a  
. prezentat la chemarea ce i -s'a făcut, 

iar din actele dosarului se constată că 
este dispărut. 

In baza art. 365 din c. j. m . ,  
Ordonăm :  
Inculpatul Drăgulescu Ştefan, fost 

deţinut la Penitenciarul Tr.- Severin, 
azi dispărut, să se prezinte în ziua de 
16 Septemvrie 1 944, ora 3 p. m., l.a 
Curtea Marţială a Corpului 1 Armată 
pentru a i-se îndeplini formalităţile pre
văzute de art. 254, având termen de 
j udecată pe ziua de 21 Septemvrie 1944, 
ora 3 p. m. 

Dată la 22 August 1944. 
Preşedinte ,  col. mag. Băcanu Petre 
Nr. 34.062. 

Dosar Nr. 9.837/1944. 

Noi , colonel magistrat Petre Bă
canu, preşedintele Curţii Marţiale a Cor
pului 1 Armată, 

Având în vedere ordinul de trimitere 
direct în judecată Nr. 5.238 din 24 Iulie 
1944, dat de Corpul 1 Armată: prin care 
inculpatul Târziu Petre, fost deţinut în 
Penitenciarul Tr.-Severin, actualmente 
djspărut, cu domiciliul în comuna Flo
reşti, judeţul Mehedinţi, a fost dat direct 
în j udecata acestei Curţi Marţiale pen
trU faptul de evadare, prev. şi pen. de 
art. 297 c. p. din legea Nr. 786/1942. 

Având în vedere că numitul nu s'a 
prezentat la chemarea ce i s'a făcut, 
iar din actele dosarului se constată că 
este dispărut. 

In baza art. 365 din c. j. m.,  
Ordonăm : 
Inculpatul Târziu Petre, fost deţinut 

lalPenitinciarul Tr. Severin, azi dispărut, 
să se prezinte în ziua de 16 Septemvrie 
1944, ora 3 p. m. la Curtea 'Marţială a 
Corpului 1 Armată pentru a i-se înde-
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plini formalităţile prevăzute de art. 254, 
având termen de judecată pe ziua de 
2 1  Septtmvrie 1 944, ora 3 p. m. 

Dată la 22 _\.ugust 1 944. 
Preşedinte, col. mag. Băcanu Petre 
:\"r. 34.064. Dos. :\"r. 9.838/944. 

, 
-Noi, colonel magistrat Petre Băcanu, 
preşedintele Curţii Marţiale a Corpului 1 
Armată, 

Având în vedere ordinul de trimitere 
direct în judeca� NI'. 5.241 din 24 Iulie 
1944, dat de Corpul 1 Armată, prin care 
inculpatul Stoicheci Istrate zis Mihala
che, fost deţinut în Penitenciarul Tr. 
Severin, actualmente dispărut, cu do
miciliul în comuna Tr. Severin, str. 
Destinului 1\r. 54, a fost dat direct în 
judecata acestei Curţi Marţiale pentru 
faptul dc evadare, prev. şi  pen. de art. 
297 c.  p. din legea Nr. 786/1 9Lj2 ; 

Având în vedere că numitul nll, s 'a 
prezentat la chemarea ce i s'a făcut, 
iar din actele dosarului se constată că 
este dispărut. 

In baza art. 365 din c.  j .  m . ,  

Ordonăm : 
Inculpatul Stoicheci Istrate zis Mi

halache, evadat din Penitenciarul TI'. 
Severin, să se prezinte în ziua de 1 6  
Septemvrie 1944, ora 3 p.  m. ,  la Curtea 
.Marţială a . Corpului 1 Armată pentru 
a i -se îndeplini formalităţile prevăzute 
de art. 254, având termen de judecată 
pe ziua de 21 Septemvrie 1944, ora 3 
p .  m.  

Dată la 22 August 1944. 
Preşedinte , col. mag. Băcanu Petre 
Nr. 34.066. 

. Dosar NI'. 9.835/1944. 

-Noi , colonel magistrat Petre Băcanu, 
preşedintele Curţii Marţiale a Corpului 1 
Armată, 

Având în vedel;e ordinul de trimitere 
direct în j udecată Nr. 1 .056 din 9 Joem-
vrie 1 943, dat de Corpul 1 Armată prin 
care inculpatul soldat. Gherase Marin, 
ctg. 1931 din Divizionul IIj53 Artilerie , 
cu domiciliul în comuna Scorniceşti, 
judeţul Olt, a fost dat direct în judecata 
acestei Curţi Marţiale pentru faptul de 
crima de laşitate săvârşită prin auto
mutilare, prev. şi pen. de art. 533, pct. 
4 c. j .  m. ; 

Având în vedere că numitul nu s'a 
prezentat la chemarea ce i s 'a făcut, 
iar din actele dosarului se constată că 
este dispărut. 

In baza art . 365 din c. j .  m. ,  
Ordonăm : 
Inculpatul soldat Gherase Marin, ctg. 

193 1 ,  Diviz. I I/53 Artilerie, cu domi
ciliul în comuna Scorni ceşti, judeţul Olt, 
să se prezinte în ziua de 20 Septemvrie 
1944, ora 7, la Curtea Marţială a Cor
pu.1ui 1 Armată pentru a i se îndeplini 
formalităţi le prevăzute de art. 254, 

1 3                       
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având termen de judecată pe ZIUa de 
25 Septemvrie 194'4,  ora 7. 

Dată la 29 Augus t 1944. 
Preşedinte, col. mag. Băcanu Petre 
NI'. 34.8�4. 

Dosar NI'. 8.925/19�4.  

1\oi ,  colonel magistrat Petre Bă
canu, preşedi.fi te le  Curţi i :vlarţiale a Cor
pului I Auna tă, 

Având în vedere ordinul de trimitere 
direct în judeca tă NI'. 3.795 din 27 Iunie 
1 944 dat de Corpul I Arma tă, prin care 
i ncuJ�::ttul I vanciuc Gh�orgh.e �in Balş
Romanaţi, a fost dat dlrcct In J udecata 
acestei Cur ţi "'lar ţiale pentru faptul d p  
furt î n  t impul eamuflajului ,  prev. şi  pen . 

Ide ar1. 525, pet.  2 . Et .  b c .  p . ,  comb ctt 
ar1. 1, pct.  12  din legea Nr . . 509 /194� ; 

A v ând în vedere că numItul n u  s a 
prezcntat la chemarea . ce i s'a fă

_
cu �, 

iar d in  a c tele dosarulUI  se cons tat a ca 

()ste d i spărut. 
In baza art. 365 din c. j .  m . ,  

Ordonăm :  
Inculpa t ul Ivanciuc Gheorghe ? i n  

Balş-Romanaţi , să s e  prezi nte î n  ZlU a 
d e  2 1  Septemvrie 1944, ora 7 la C urtea 
Marţial ă a Corpului l Armată pentru 
a i -se îndeplini formalităţi l e  prevăzute 
de art. 254, având termen de judeca1ă 
pe ziua de 26_ Septemvrie 1944, ora 7 .  

D a t ă  la 29 August 1944. 
Preşedinte, col . mag. Petre Băcanu 

lI'. 34.846. 
Dosar 1\1'. 8.374 /1944. 

loi ,  colonel magistrat Petre Bă
canu, preşedinte lc  C urţii Mar ţiale a Cor
pului I Anna tă, 

Având în vedere ordinul de trimitere 
direct în j u decată NI'. 3 .885 din 29 
Iunie 1944, dat de Corpul I Armată prin 
care i nculpatpl loau D. V. Iliescu d i n  
comuna Cheia , judeţul Vâlcea , a fost 
dat d irect în judecata acestei Curţi 
Marţiale pentru ÎatuI de furt ca�ificat ,  
prev. ş i  pen. d e  art. 525, pct. 4 ,  IIt.  e c .  
p .  ş i  legea NI' .  509 /1943 ; 

. Având în vedere că numItul DU s'a 
prezentat la chemarea. ce is'a făcut ,  
i a r  d i n  actele dosarulUI se constată c ă  
este dispărut.  

In baza art . 365 d in  c .  j .  m . ,  
Ordonăm : 
Inculpatpl Ioan D .  V. Iliescu  din 

comuna C heia, j u deţul Vâlcca , să se 
prezinle în zi ua de 24  ?eptemYrie 19�4 , 
ora 7, la C urlea MarţIală a CorpulUI l 
Armată pentI u a i -se îndcplini forma
lităţile prevăzute de art . 254, avâncl 
termen de judecată pe ziua de 29 Sep
temnie 1944, ora 7 .  

Dată la  2 9  August 1944. 
Presedinte, col. mag. Petre Băcanu 
�r'. 34.862. 

Dosar �r.  8.452 / 1944. 
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- Noi , colonel magistrat Petre Bă
can u ,  preşedintele Curţii �larţiale a Cor
pului I Arma tă. 

A vând în vedere ordinul de trimitere 
direct în j udecată NI'. 3 .885 din 29 
Iunie 1944, dat de Corpul 1 Armată prin 
care i nc u lpatul Iordan Gh . Bolovan din  
comuna Cheia ,  judeţul Vâlcea, a fost 
d a t  dircct în judecata acestei Curţ i  
Marţiale  pentru faptul de furt calificat, 
prev . şi re n.  de art. 525, pct. 4. l i t .  c 
1' .  p .  şi legea ::\1' . 509 /1943 ; 

Având în vedere că numi tu l  J1 U s '  
prezentat la  chcmarea c e  i s ' a  Jăcut . 
iar din actele dosarului se constată că 
e s t e  dispăru t .  

Tn baza a r t. 365 din c .  J .  Jl1 . . 

Ordonăm : 
Inculpa LuI Iordan G11 .  Bolovan din 

c o muna C heia , ju deţul Vâl cea , să se  
prpzint e î n  z iua de 2t} Septemvrie 
1944, ora 7, la Curtea Marţială a Cor
pul u i  I Armată pentru a i -se îndep l i n i  
f orma l i tăţi l c  prrvăZll te d e  art . 254, 
având t rrmen de j u dcca t ă pp z iufi el ,' 
2� Spptemvrie 1944. ora 7.  

D a t ă  l a  29 A u g u s t  1 944. 
Preşed in Le, col. mag. Petre Băcaull 
:'\1'.  :34.862. 

Dosar . '1' . 8.452 /1 944. 

- :\'oi , I'olonel  magi s t rat Petre Băca
n u .  preşedi ntf']e Curţ i i  �\1 arţiale  a Cor
pu lu i  1 Armată, 

A vând în vederI' ord inul de trimi tere 
el i rec1 în jndccaLă NI'. 2 .744 din 7 luniI' 
1944, elat ele Corpul J Armată prin carp 
i n culpa tu 1 Rădulescu Constantin din 
comuna Calindelu,  judeţul Olt, a fost 
da L direct în j udecata acestei Curţi 
:\farţiale pentru faptul de furt cal ificat,  
prev . şi pen . de art. 525, pct. 2 ,  l it . b 
r. p . ,  comb. cu legea NI'. 509 /1943 ; 

Având în vedere că numitu l  nu s'a 
prezentat la cţJ.emarea ce i s'a făcut , iar 
din actele dosarului se consta1ă că 
('s te dispăru 1 .  

Jn baza arI. :365 el in  c . .1 . m . .  
Ordonăm : 
Inculpatul Rădulescu Cons t .  din co

muna Calinderu, j udeţul Olt ,  să se 
prezinte în z i ua de 27 Septemvrie 1944, 
ora 7, la Curtea Marţială a Corpului  
I Armată pentru a i -se  îndeplini for
malităţile prevăzute de art . 254, având 
termen de jude�ată pe ziua de 2 Oct oTD 
vrie 1944, ora 7 .  

Dată la  30 Au.gust 1944. 
Preşedinte, col. mag. Petre Băcanu 
Nr. 34.864. 

Dosar 1 -1'.  7 .410 /1944. 

- 1\oi, colonel magistrat Petre Bă
cauu, preşedintele Curţii l\Iarţiale a Cor
pului 1 Armată, 

Având în vedere ordinul de trimitere 
direct în j ud ecată �r. 6.651 din '1 6 

30 Septemvrie 1944 

August 1944, dat de Corpul 1 Armat�, 
prin care inculpatul Ennl Geltsch dm 
R. Vâlcea , str. Ştirbei-Vodă NI'. 109, 
a fost dat direct în j udecata acestei 
C urţi Marţiale pentru faptul de compli
citate la crima d i n  sustracţiune , prev. 
şi  pen.  de art . 121 c .  p., comb. cu ar1- . 
505 c. j .  m . ; 

Având î n  vedere că numitul nu s'a 
prezentat la chemarea ce i s 'a făcut,  
iar din actele dosarului se constată că 
este dispărut. 

In baza art.  365 din c.  j . m . ,  

Ordonăm : 
Inculpatul Emil Geltsch din R .  Vâl

cea, str. Ştirbei-Vodă NI'. 109, să se 
prezi nte în ziua ele 4 Octomvrie 1944, 
ora 7,  la  Curtea Marţială a C orpului I 
Armat.ă pentru a i se îndeplini forma
l i tă ţile prevăz u te de art .  254, având 
t ermen de judecată  pe ziua de 9 0c
tomvrie 1944, ora 7. 

Dată la  13 Septemvrie 1 944. 
Preşedinte, col. mag. Băcanu Petre 
NI'. 2>7.872 . 

Dosar �r.  1 1 .003 /1944. 

- Noi , colonel magi s trat Petre Băcanu, 
preşedintele Curţii Marţiale a Co)'pulu i 1 
A rmată, \ 

Având în vedere ordinul de trimitere 
d irect în j udecată NI'. 6.651 din 16 Au
gust 1944, da t de Corpul I Armată, prin 
care inculpatul adm. sublocot .  rezervă 
Arganini  Victor din .BataI .  1 Admini 
st rativ, mobi lizat ]a brutăria 2-a cam
pani e ,  fost şef al  Manutanţei ,  Garni
zoana R.  Vâlcea , a fost dat direct în  
judecata acestei C urţi Marţiale pentru 
faptul de crima de sustraqi une şi falş ,  
în  acte publice, prev. ş i  pen.  de art.  505 
c. j .  m. şi  art. 401 c .  p. comb. cu art. 
482 c. j .  m.,  toate comb. cu art. 101 c .p . ,  

Având î n  vedere c ă  numitul n u  s ' a  
prezentat la  chemarea ce i s ' a  făcut, 
iar din actele dosarului se  co nstată că 
este dispărut. 

In baza art. 365 din c .  j .  m. ,  
Ordonăm : 
I nculpatul adminis trator subloct. rez . 

Arganini Victor, BataI. 1 Administrativ,  
�obilizat la brutăria 2-a campa
me să se prezinte, în ziua de 4 
Octomvrie 1944, ora 7 ,  la Curtea Mar 
ţială a C orpului  I Armată pentru a 
i s e  îndeplini formalităţile prevăzute 
de ar l .  254,  având termen de judecată 
pe ziua de  9 Octomvrie 1944. 

'
ora 7. 

Dată la 13 Septemvrie 1944. 
Preşedinte, col. mag. Băcanu Petre 

� TI'. 37.872.  
Dosar i\'r. 1 1 .003 /1944. 

- :'\oi, colonel magistrat Petre Bă
canu, preşedintele C urţii Marţiale a 
Corpului 1 Armată, 

Având în vedere ordinul de trimitere 
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direct în j udecată 1\1'. 3.550 din 24 
Iunie 1944, dat de Corpul 1 Armată 
prin care inculpatul premili taI' Fulga 
Ioan din corn. Sârbeşti, j ud .  Gorj , a 
fost dat direct în j udecata acestci C urţi 
Marţiale pentru faptul de furt calificat, 
p .  p . ,  arI .  525, pct. 2 ,  lit « b  »,  pct . 4, 
l i t .  « c », c.p . ,  combinat cu legea " 'r. 
509 din 1943 ; 

A vând în vedere că numitul nu s'a 
prezentat la chemarea ce i s'a făcut, 
iar din actele dosarului sc consta t ă că 
este dispăru t .  

I n  baza arL .  365 din c.j .m.,  
Ord.onăm :  
Inculpatul premilitar Fulga Ioan diJJ 

corn. Sârbeşti- Gorj , să se prezi nte în 
ziua dc 6 Octomvrie 19411, ora 7, la 
C urtea Marl,ială a Corpului 1 Armată 
pelltru a i-se îndeplini fOl'lual i tă �ile pre
văzute de art. 254, având termen de 
judeca t ă  pe ziua de 11 Ocl omvrie 
1 944., ora 7. 

Dată la 14 Scptemvl'ic 1944. 
Preşedinte, col. mag. Petre Băca1l1l 
Nr· . 37.880. Dosar NI'. 8.109/944. 

- Noi colonel magistrat Petre Bă
canu, preşedintele Curţii Marţiale a 
Corpului 1 Armată. 

Având în vedere ordinul de trimitere 
direct în judecată NI' .  3 .550 din 24 
Iunie 1944 dat de Corpul 1 Arma tă, 
prin care inculpatul premilitar Constan
tin C .  C i ulov din com. Sârbeşti ,  jud.  
Gorj , a fost dat direct în j udeca la 
acestei Curţi Marţiale pentru faptul' de 
furt calificat,  p .  p .  art. 525, pct .  2,  li t .  
«b » şi pct . 4, l it .  « CI) c.p. ,  combinat e li 
legea NI'. 509 din 1943 ; 

Având în vedere că numitul nu s'a 
prezentat la chemarea ee i s'a făcut, 
iar din actele dosarului se consta tă că 
este dispărut . 

In baza art . 365 din c . j .m. ,  
Ordonăm : 
Inculpatul premilitar Constantin C .  

Ci uclov din Sârbeşti- Gorj , s ă  s e  pre
zinte î n  ziua de 6 Octomvrie 1944, ora 
7, la C urtea Marţială a Corpului 1 
Arma tă pentru a i -se îndeplini forma
lităţile prevăzute de art. 254, având 
termen de judecată pe ziua de 1 1  Oc
tomvrie 1944, ora 7. 

Dată la 14 Septemvrie 1944. 
Preşedinte, col. mag. Petre Băcanll 
�r.  37 .880. Dosar �r. 8 .109/94,4, 

Curtea Marţială a Corpului 1 Teritorial 
Balş· Romanap 

Noi , colonel magistrat Groholschi Gh. ,  
preşedintele Curţii Marţiale a Corpului 
1 Teritorial, . 

Având în vedere ordinul de trimitere 
direct în j udecată ::\r. 7 .260 din 24 
Septemvrie 1944, prin care acuzatul 

soldatul Ţenea Gheorghe, din Reg. 25 
i nf . ,  ctg. 1933, este trimis în judecata 
Curţii Marţiale a Corpului 1 Teritorial 
pentru crima de furt în timpul cam u 
flajului , prev. ş i  pen. de art . 524, 525 
c .  p . ,  comb. cu d.-l .  NI'. 786 din 1942, 

Având în vedere că numitul nn s'a 
prezentat la îndeplinirea fOl'mali tă \.i lor 
prevăzute de art. 254 (' .j .m.,  

Ordonăm : 
C a  acuzatul Ţenea Gheorghe, ctg. 

1933, din Reg. 25 int , să  se prezinte 
cel mai târziu în cinci zile dela publi
carea în Monitorul Oficial a prezentei 
ordonanţ�, la C urtea Marţială a Cor
pului 1 Teri torial din Balş, j ud.  Ro
manaţi, spre a fi j udeca t pentru crima 
de furt în timpul camuflajului,  prev. şi 
pen. de aI't. 524, 525 e .  p . ,  comb. cu 
d . -l . NI' . 786 din 1942. 

In caz contrar va fi j udecat în con- \ 
tumacie conform art. 364, 365 şi 366, 
comb. cu art. 466 c.j .m. avâlld termen 
la 15 Septemvrie 1944, ora 8. 

Prezenţa ordonanţă va fi afişată l a  
ultimul domici liu a l  susnumitului ş i  l a  
uşa Curţii Marţiale, d e  asemenea v a  f i  
trecută î n  ordinul d e  z i  a l  Comanda
mentului Corpului 1 Teritorial şi va 
fi publicată în Monitorul Oficial.  

Dată la 23 August 1944. 
Preşedinte, col. mag. Groholschi Gh. 
NI'. 78.09 1 .  Dosar TI'. 2 .082/944. 

- Noi,  colonel . magistrat Groholschi 
Gh. ,  preşedintele C urţii Marţiale a Cor
pului 1 Teritorial, 

Având în vedere ordinul de trimitere 
direct în judecată NI'. 7 .�60 din 24 
Septemvr'ie 1943, prin care acuzatul 
soldat Melenciuc Vasile, ctg. 1930, din 
Reg. 25 int, este trimis în judecata 
Curţii Marţiale a Corpului 1 Teritorial 
pentru crima de furt în timpul camu
flajului , prev. şi pen. de art. 524, 525 
c. p . ,  comb. cu d.-l .  NI'. 786 din 1942 ; 

Având în vedere că numitul nu s'a 
prezentat la îndeplinirea formalităţilor 
prevăzute de art. 254 c .j .m. 

OI'donăm : 
Ca a'cuzatul soldat Melenciuc Vasile, 

ctg. 1930, din Reg. 25 int ,  cu ultimul 
domiciliu; cunoscut în comuna Belceşt i ,  
jud.  Iaşi, să se prezinte ce l  mai  târziu 
în cinci zile dela publicarea în Moni
torul Oficial a prezentei ordonanţe, la  
C urtea Marţială a Corpului 1 Teritorial 
din Balş, jud. Romanaţi, spre a fi ju
decât pentru crima de furt în timpul 
camuflajului, prev. şi pen. de art. 524, 
525 c. p . ,  comb. cu legea NI'. 786 din 
1942, 

In caz contrar va fi j udecat în con
tumacie conform art. 364, 365 şi 366, 
cowb. cu art. 466 e.j .m.,  având termen 
la 15 Septemvrie 1944, ora 8. 

Prezenta ordonanţă va fi afjşată la 
ultimul domiciliu al susnllmitului şi la  
uşa Curţii Marţiale, de asemenea va f i  
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trecută în ordinul de  zi al Comanda
mentului Corpului -1 reritorial şi va fi 
publica l ă  în Monitorul Oficial. 

Dată la 23 August 1944. 
Preşedinte, col. mag. Groholschi Gh . 
NI'. 78.091 .  Dosar �r. 2.082 /944. 

Toi , colonel magistrat Groholschi 
Gh. ,  prcşedintele Curţii Marţiale a Cor
pului 1 Teritorial, 

Având în vedcre ordinul de trimitere 
direct în judecată "Xl'. 5.535 din 25 . 
Iulie 1944. prin care acuzatul soldat 
Sveican Poli carp, ctg. 1925, din comp. 
4-a sani tară, este trimis în judecata 
Cur-ţii �larţiale a Corpului I Teritorial 
pentru crima de furt, prcvăzut �i pe
depsi t de art. 524 c.  p ,  

Având î n  vedere că numitu l n u  s'a 
prezenta t la  îndeplinirea formali Il'q i lO!' 
prevăzute de  art. 254 c.j . m  . .  

Ordonăm : 
Ca acuzatul soldat Sveican Policarp, 

ctg. 1925, din Compania 4-a sanital'ă, 
cu ultimul uomiciliu cunoscut în oraşul 
Galaţi , str. General Cl'istescu NI'. 125, 
să se prezinte cel mai târziu în cinci 
zile dela publicarea în Monitorul Oficial 
a prezentei ordonanţe, la Curtea Mar
ţială a Corpului 1 Teritorial din Balş, 
jud. Homanaţi, spre a fi judecat pentru 
crima de furt, prevăzut şi pedepsit de 
art. 524 c .p.  

In  caz contrar va fi  judecat în contu
macie conform art .. 364, 365 şi 366 comb. 
('U art. 466 c. j .m., având termen la 28 
Septemvrie 1944, ora 8.  

Prezenta ordonanţă va fi afişată la 
ultimul domiciliu al susnumitului şi la 
uşa Curţii Marţiale, de asemenea va fi 
trecută în ordinul de zi a l  Comanda
mentului Corpului 1 Teritorial şi va fi  
publ icată în Monitorul Oficial. 

Dată la 23 August 1944. 
Preşedinte, col. mag. Groholschi Gh. 
�r. 78.J  J 8. Dosar NI'. 269/944. 

- Noi, colonel magistrat Băcanu P . ,  
preşedintele Curţii :lIarţiale a Corpului 
L Teritorial Craiova, 

Având în vedere deciziunea d-Iui 
general comandant al C . L T . ,  prin care 
acuzatul soldat �edelcu Vasile, ctg. 
J 929, a fost trimis în judecata. Curţii 
".Vlartiale a C. 1 T. pentru CrIma de 
furt

' 
calificat, prevăzută şi pedepsită 

de art. 525, pct. 2, lit. « b  », C.p. comb. 
legea :'\1'. 509 din 1943, 

Având în vedere că numitul nu s'a 
înfăţişat la îndeplinirea formalităţilor 
prev. de art. 254 c.j . m  . .  

Ordonăm :  
C a  acuzatul soldat Nedelcu Vasile, 

ctg. 1929, din Reg. 7 Pioneri P . S. ,  cu 
ultimul domiciliu cunoscut în corn. Bă
leşti· Gorj , să se prezinte cel mai târziu 
în 5 zile dela publicarea în Monitorul 
Oficial a prezentei ordonanţe, la Curtea 

1 5  
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,\IarţiaIă � C. 1 T . ,  spre a fi judccat 
pentru. cnma de furt calificat, prcvă
zytă ŞI pedepsită de art. 525, pct. 2 ,  
h t .  « b )}, c.p . ,  comb. legea ::\1'. 509 din 
1 943, în caz contrariu va fi judecat în 
contumacic conform art. 364, 365 si 
366, comb . . cu 466 c. j .m. « �rihai 1 » ; 
Termen de Judecată la 20 Septemvric 
1944, ora 7 .  

Prezenţa ordonanţă v a  f i  afisată la 
ulţimul domiciliu al susnumitul�i şi la . 
uşa Curţii !\Iarţiale, de asemenea va Ii 
t recută în ordinul de zi al Comanda
mentului de care depinde această Curte 
:\larţială şi  va fi publicată în Monitorul 
Oficial. 

Dată la 23 August 1 944. 
PrN,�dintrle Curti M · "tiaM Col. magistruf 

Răcall
'
u Petre 

• . 
�r. 33.804. Dosar " TI'. 8.687/944. 

Curtea l\Iarţială a Garnizoanei Braşov 
1\'oi, colonel magistrat Ghika Gh. , 

preşedintele Curţii Marţiale a Coman
damentului lilitar al Garnizoanei Bra
şov, 

A vând în vedere deciziunea Camerei 
de acuzare NI'. 2.998 din j 9 Iulie 1 944, 
prin care aGuzatul Onea Emilian de 
42 ani, deţinut la penetenciarul Braşov, 
a fost trimis în j udecata Curţii �ar'ţiale 
a Garnizoanei Braşov, pentru crima 
dc evadare în timpul alarmei aeriene , 
prevăzută şi. pedepsită de art. 297 c.p . , 
comb. cu al't. unic din ,legea 1\1'. 786, 
publicat în Monitorul Oficial NI'. 248 
din 23 Octomvrie 1942 ; 

Având în vedere că numitul nu s'a 
înfăţişat la termenele fixate, 

Ordonăm:  
Ca acuzatul Onea Emilian de  42 ani, 

deţinut la penitenciarul Braşov, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în comuna 
Velişoara, jud. Alba, să se prezinte cel 
mai târziu în .J zile dela publicarea în 
:\Ioni torul Oficial a prezentei ordonanţe, 
la  Curtea �Iarţială a Garnizoanei Bra
ş ov, spre a fi  j udecat pelltru crima de 
evadare în timpul alarmei, prevăzută 
�i pedepsită de art. 297 c.p . ,  comb. 
cu art . unic din legea �r. 786, publicată 
în �lonitol'ul Oficial _ ·r. 248 din 23 
Octomvrie 1942, în caz contrariu va Ii 
j udecat în contumacie, conform art . 
364, 365 şi 366 c.j .m.  

Prezenta ordonanţă ya fi afişată la  
ultimul domiciliu al sus numitului ş i  la 
uşa Curţi i  :\Iar ţiale.  de asemenea va fi 
trecută în ordinul de zi al Comandamen
tului de care depinde această Curte 
�larţială şi va fi publicată în �!oni
t orul Oficial. 

Dată la 26 August 1944. 
Preşedi . tp, col. mag. GhiJm Gh. 

Dosar :'\1'. 3.514/944. 

Monitoml Oficial şi !mprimeriile Statlllui 

IMPRIMEFIA NATIONALĂ 
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Curtea lUarţiaIă a Comandamentulu General 
al Etapulor 

Noi, I L . -colonel magistra t Virgil 
Taşcău, preşedintele Curţii Marţiale a 
Comandamentului General al Etapelor 
Brăila, 

Având în vedere ordinul de trimitere 
direct în judecată 0ir. 2 .479 din 1 944 
al d-Iui general comandant, prin care 
ntlmitul Sali Gelil Ruşten din comuna 

, Bursucani, jud. Covurlui , este trimis în 
j udecata C urţii l\Iarţiale a Comanda
mentului General al  Etapelor pentru 
faptul de crima cu furt, prev. ş i  pen. de 
art. 524 , 525 c. p. ; 

Având în vedere ca susnumitul in
culpat nu s'a prezentat pentru îndepli
nirea formali tăţilor prevăzute de art. 
254 c . j .m. ,  iar ' din dosarul cauzei re
zultă că numitul este di.spărut dela 
domiciliu.  . 

In baza dispoziţiunilor art. 362 e.j .m. 
Ordonăm : 
Ca acuzatul de mai sus să se prezinte 

la această Curte Marţială din Brăila,  
str .  B-dul Carol 1 �r. 6 ,  în ziua de 15 
Septcmvrie J .  9 4 4, o l '  a 7 ,  p e n t I' u 
a i se îndeplini  formalitălile prescrise 
de art. 254 c.j .m. , iar în caz contrariu 
va f i  j udecat în contumacie în ziua de 
20 Septemvrie 1 944, ora 7 .  

Prezenta ordonanţă de  contumacie 
va fi afişată la ultimul domiciliu al 
susnumitului, pc tabla de afişaj a acestei 
Curţi :\'larţiale, va f i  publica't"ă în :\10-
nitorul Oficial ş i  trecută în ordinul de 
zi pe Comandament. 

Dată la 23 August 1 944. 
Preeşedintc, It. -col. magistrat Virgil Taşcău 

1\"1'. 806.834. Dosar NI'. 3.190/944. 

l\IANDATE DE ADUCERE 
Curtea Marţială a C. M. c. 

�oi, col .  magistra t Pascal Georgescu, 
preşedintele Curţii Marţiale C .  1\1. G . ,  
secţia I I I ,  

Cerem c a  d - l  Petre Bogdan z i s  Anton, 
de profesiune mecanic, domiciliat în 
Bucureşti , str: Hotin 1\"1'. 46, să compară 
înaintea Curţii � larţiale a C .  M .  C .  secţia 
I I I, în Bucureşti , str. Uranus ::\r. 5 ,  
spre a depune ca inculpat în ziua de 3 
Octomvrie 1944, ora 8. 

Susnumitul este prevenit că, în caz 
de refuz de a se conforma prezentului 
mandat, va fi constrâns prin forţa pu
blică conform art. 221  combinat cu ari . 
466 din Codul j ustiţiei mili tare . 

Dat la 22 Septemvrie 1944. 

30 Septemvrie 1944 

-�oi , col . magistrat Pascal Georgescu 
preşedintele C urţi i Marţiale C .  1\1. C.'  
secţia I I I, 

Cerem ca dona Ioana I .  Matei, c u  domi
ciliul necunoscut, să compară înaintea 
Curţii Marţiale a C. :\1. C .  secţia I I I ,  în 
Bu.curcşti,  str. Uranus 1\"1'. 5 ,  spre a 
depune ca inculpată, în ziua de 3 Octom
vrie 1944, ora 8. 

Susnumita este prevenit ă  că, în caz 
de refuz de a se conforma prezentului 
mandat, va fi constrâmă prin forţa pu
blică conform art. 221 , combinat cu art .  
466 din Codul fustiţiei militare . 

Dat la 22 Septemvrie 1944. 

Curtea l\Ial'ţială a Corpului 1 Armată 
In numele legii şi al M. S. Regelui 

Mihai 1 ,  
Noi ,  colonel magistrat Băcanu Petre, 

preşedintele Curţii Marţiale a Corpului 
I Armată ; 

In virtutea art. 195 şi 228 din codul 
de justiţie militară ; 

Mandăm şi ordonăm tuturor agen
ţilor forţei publice , militare şi pivile. să 
se conform legeii, aducând înaintea 
acestei Curţi Marţiale în ziua de 1 1  
Octomvrie 1 944, ora 7, pe soldatul 
Burtea Dumitru, ctg. 1936, Reg. 95 
Infantel'ie, trimis în judecată pentru 
abuz de autoritate , prev. ş i  penat de 
art. 539 C.  J .  l\1 . 

I�vităm pe toţi depozitarii puterii 
publice militare şi civile, cărora li  se 
va arăta acest mandat, a da mână dc 
ajutor pentru executarea lui. 

Dat la 14 Septemvrie 1944. 

NI'. 37.878. Dosar NI'. 7 . 141/944 . 

- In numde legi i  şi 'al M .  S. Re
gelui Mihai 1, 

Noi, colonel magistrat Băcanu Petre,  
preşedintele Curţii Marţiale a Corpului J 
Armată ; . 

In virtutea art . 195 şi 228 din codul 
de j ustiţie militară ; 

. :Vlandat�m şi ordonăm tuturor agen
ţllor forţeI publice militare şi civile să se 
conforme legi i ,  adu când înaintea acestei 
Curţi Marţiale în ziua de 16 Octom
vrie 1944, ora 7, pe soldatul Ilie 
Ioan din Reg. 8 Graniceri-Corabia Ro
manaţi , trimis în j u decată pentru delic
tul de trecerea frauduloasă a frontierei 
p. p. art. 579 C .  J. M. ; delictul d� 
furt ,  p .  p. art . 524 c .  p . ,  comb. art. 
482 C. j. :VI. 

In
:
vi Lăm. pe toţi depozitarii puterii 

p ubhce,  mIlitare şi civile,  cărora l i  se va 
arăta acest mandat, a da mână de aju t or 
pentru executarea lui . 

Dat la 19 Septemvrie 1944. 
::\1'. 38.356.  Dosar 1\"r. 10.025 /944. 

DiRECTOR GENERAL, 
EUGEN 1. BALLAN 
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