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REGATUL ROMA NiEI 

ONIT AL 
PARTEA l-a 

. LEGIJI DECRETE 
JURNALE ALE CON SiLlULl;I1 DE MINIŞTRI, DECIZIUNI MINISTERIALE, COMUNICATE .. 

ANUNl'Uel JUDICIĂRE (DE INTERES GENERA.L) 
- Oeabal.rila 

ABONAMENTe IN Lei 
Partea l-a sau a n-a parlamDr-1. 
I an I 6 lunii 3lunilllunl\ sesIune . , 

1NTARA: 

1·�1 Par tic!tla rl • • • • • . . . . . .. . ... 4.000 2.000 500 2.000 
AutoritAti dc Stat, jlldet s\ comllne ur. 

bane • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3.000 1.500 800 - 2.000 
• \utl>rităţl comunale rurâlo ... . . 1.800 900 500 - 2.000 

�N STRA/NĂ'i'ATI! • • • • • • • • • • • • • 10.OCQ - I - - 5.000 
" una funi • • • • • • •  - - - - 1.1}(X) 
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emPlar din anul curent Iei • • •  � . 1 25 part. I·a 135 �ar�. ;I-a I 25 

- • .. anii trecutI • • • • 
• • 50 40 

Abohamentulla partea III-a (De3baterlle parlamentare) pentru sesiunile: Ordln_tue, prelungite sa u extra ordinare se socoteşte 400 Iei lunar (minimum � luna). 

Allonamentele şi publicalllie pentru autorltlltl şI particularI se plătesc 
anticipat. Ele VOT fi inso!lte de o adresă din partea n utoritălllor Si de o 
(ere re tlmbrată din partea partlcularllor. 

Illstltuţla nu garantează traasportul ziaruluI. 
Pentru trimiterea chitantelor SIIU a ziarului şI pentru cereri de Umurlrl 

tletltionaril vor trimite in plus S'Uma de 20 Iei spese de bIrou şi porto simplu. 

p U B L I C A T I I I H L E I I' 
JURNALELE CONSILIULUl DE MINISTRI> 

! Acordarea avantalelor legII pentru incurajarea Induslrlel 
la Inâustrlaşl �I fabricanţi • • .  ' . • • • • • • • • • • • • •  

Idem la meseriaş şi mori ,ţl\rllne;t1 • • • • • • • • • • • ' • 
SchimbărI de nume. incetilţenlrl • • • • • • • • • • • • • • • 
ComunIcate pentru depunerea JurămAntulul de incetAjenlre 
Autorldrl pentru inf1ht1iirl de birouri vamale • • • • • • •  

CITAŢIIL-tl : 
Curtllgr d� Casa!le, de Contarl, 'de Apel şi Tribunalelor • •  JudecatorIIlor • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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PUBLICAŢII DIVERSE: 

Brevete de tnvcnUunl ...................... 
Schimbări de nume, trei Inserărl • • • • • • • • • • •• • • • 
Libera practică prrofeslonnlă . • • • • • • • • • • • • • • • •  

I� " a  moşitul ul • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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M O t t t P 
I 

Diferite pentru autorităţi • •  • • . • • • . . . • • • • • • •  , • . ;, se S
l

O
I 

e
l

O
I 
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Pentru 
, . P��lIcaţllle primite până la� ora 10 dimineata se Inserează in Monitorul Oficial din a treia zi. 

Ilubh�a.ţllie depuse la ghişeu dupa ora 10, dacă se cere să fie inserate in Monitorul Oficial din a treia 
lJlatl o taxa suplimentară de 50 0J0; dacă se cere"să fie Inserate În Monitorul Oficia! din a doua zl 

zi, se ve 
" se va plăti o taxă suplimentară de 100'/0 

Toată corespondenta se va trimite pe adresa: Monitorul Oficial Bucureşti 1. - Bulevardul Elisabeta,�:') 
- : Telegrame: I\\ONITOFICIAL = Telefon 5-1820 5-1828 5-1829 = Cont C. E. C. 201 

Nr. publicaţiei S UMA R: 
lUesaje şi Comunicate 

Comunicat Nr. 10 . . . 

ale Casei il!. S. Regelui 

Decrete 
Ministerul de Război • 

. . . . . 6746 

( 

Nr. publicaţiei 

Decizinni 

• 

Preşedinţia Constliului de Miniştri 
37. - Numiri de membrii in comitet 

Ministerul Afacerilor Străine 
117.349, - Instituire de comisiune . 

Ministerul de Război 

6755 

6755 1.919. - Anularea efectelor inaltului decret Nr. 156 din 1940 
1.920. - Inălţare in grad . . . . . . . . . . . . . . 
1.921. - Chemare temporară in activitate de serviciu 
1.778, 1.771. - Conferiri de decoraţii de război 
Recflficări . . . . . . . . . . . . . . • . . 

6746 
6746 
6746 1.886. - Delegaţiune . . . . . . . 6755 

1.958. - Modificare de comisiune . . . . . . .  6755 

Ministerul Atacerilor Interne 
1.924. - Inaintări de funcţionari . . . . . . 

Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor 
.828, 1.906. - Numiri . . . . . 
.829. - Inaintare in funcţiune 
.905. - Transferare . .. .. 

Ministerul Economiei Nationale 
.787. - Numire de director general 

Decrete-Legi 
• 

6746-6748 
6748-6749 

. . .  6749 

6749-6750 
6750 
6750 

6750 

Ministerul de Război . �.927, - Legea Nr. 510 pentru reorganizarea Aşezământului 
. "Eforia Ostăşească", pentru Militari şi Invalizi . . . . .6750-6753 

1.928. - Legea Nr. SI l pentru modificarea art. 8, alin. 2 din 
legea asupra forţelor armate şi art. 54, punctul 6, alin. a din 
legea a.supra inaintărilor in armata de uscat, referitor la com-
punerea Consiliului Superior al Oştirii . . . . . . . . . . . 6753 

1.929. - Legea Nr. 512 pentru abrogarea legii Nr. 782 din 
26.XI.1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6754 

1.930. - Legea Nr. 513 pe:1tru inlocuirea denumirei gradului 
de plotonier adjutant, cu denumirea de plot. maj. şef . . . . 6754 

Jurn:tle ale consiliului de miniştri 
Ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor 

661. - Cotele de majorare la salariile funcţionarilor direcţiunei 
generale P. T. T.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6754-6755 

'1.700. - Imputerniciri . . . . . . . . . . . . . . 6756 
1.733. - Elevi admişi in scoala de ofiţeri tehnici aUio 6756 
1.734, 1.779. - Indepărtări din şcoli militare . . . • . . . . .  6756 
1.781. - ştergere din controalele şcoalei subofiţeri teh'1ici auto 6756 
1.802. - Incetare de funcţie şi numire in funcţia de subdirector 6756 

Ministerul Afacerilor Interne 
51.288 K. - Norme relative la alocaţia de hrană 6756 
57.744, 8.853 A. - Repartizări . ' . . . . . . .  . 6756-6757 
}9.321, 19.650, 54.242, 55.440, 55.681, 56.043, 56.339, 56.670, 

57.291, 57.686, 58.017, 57.389. - Transferări • . . . . . . . 
55.479. - Revenire asupra deciziunii Nr. 51.520 din 19t.4 
19.503, 19.649, 7.932 A. - Puneri in retragere . . 
58.093. - Incefare de angajare temporară . . . . 
}9.652, 19.653. - Transferări pe cale disciplinară 
19.651. - Revenire . . . . . . . . . .  . . . . . 

19.961. - Suspendare . . . . . . . .. . . . . 

6757 
6757 
6757 
6757 
6757 
6757 
6757 
6757 57.486. - Lăsare in disponibilitate . . . ' . . . . .  

52.430. - Inspecţia peniten. şi institutele de siguranţă 
1.904. - Numire . . . . ' . . . . . . . . . . . , 6757-6758 

6758 
Ministerul Culturii Naţiona[e şi al Cultelor 

142.738. - Funcţionare de clase extrabugetare 
144 161. - Incetare de delegaţie .' . . ' . . 
35.039. - Numire . . . . . , . . . . . 
147.516. - Chemări la catedre . .  . . . 

(Continuare în ljagina II-a) 

6758 
6759 
6759 
6759 
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14;3.442. - Inamtări în învăţământul primar 
146.359. - Repartizare . . ... " . . . . _ 

146.365. - Utilizare . . . . . . . . . . . . 
143.449, 144.804. - Reintegrări în învăţământ 
145.145, 145.144. - Primiri de demisiuni . 

Ministerul Finanţelor 
917.056. - Detaşare . .  
15.656. - Transferare . . . . . . 
15.049. - Lăsare în disponibilitate 
21.498. - Primire de demisie . . . 

Ministerul EGonomiei Naţionale 
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Pagina Nr. publica.ţici r Pagina 

. 6759 

. 6759 
6759-6760 

6760 
6760 

6760 
6760 
6761 
6751 

Ministerul justitiei , 
82.083. - Compunere de comisiune . . . . . . . . . . . . 6764 
8-2.074. - Revenire asupra retrageri naţionalităţi. . . . . 6764--6760 
81.531,81.423,81.428, 81.432, 81.435.81.443, 81.447, 81.452, 81.458, 

81.462. - Puneri în retragere. . . . . . . . . . 6765 

Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrofirilor Sociale 
27.397. - Imputernicire· ... 
26.044. - Transferare . . . . . . 
59.270, 55.602, - De1egaţiuni . . . . 
48.532, 55.606. - Numiri . . . . ' . . 

1,784. - Rechiziţionări de compartimente . . . . .  
48.433. - Infiinţare de rampă de cereale . . • .  

5751 
5751 
6751 

57.882. - Lăsare in disponibilitate . 

Comunica,te şi Circulări lUinisteriale 
Ministerul Agriculturei şi Domeni/or 

6755 
6765 
6765 
6765 
6765 

59.722. - Numiri în consiliul de administraţie . . . . . . . . 
58.153, 58.847, 59.705, 59.708, 59.711, 59.713, 59.714, 59.716, 

59.71�, 59.719, 59.721, 60.085, 60.086. - Numiri de adminis-
Post vacant de inginer agro)1om ci. I . . . . . . . . . . . . 6765 
Tabloul personalului tehnic care urmează a fi puşi în retragere 

t ratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5751 
6751-6752 

6762 

pentru limită de vârstă pe anul 1945 . . . • . . . . .  6765-6756 
1.785, 4.036, 4.037. - PrimiTi de demisii . .. ... . 

Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotiri/or Sociale 59.717, 59.712. - Anu1ări de numiri ca administratori 
18.242. - Acordări de gradaţii . . . . . . . " 
18.440. - Repartizare . . . .. .  . . 

. ,5752 
· . . 6752 

25.940. - Post vacant de medic . .  . . . . . . . . . . . . 6756 
Tablou de funcţionarii care urmează a fi puşi în retragere 

şi pension aţi pe �nul 1945 . . . . . 6766-6767 4.038, 4.039. - Incetări de angajări . . 
Ministerul Agricu{furii şi Domeniilor 

Mişcare în personal • . . . . . . 
Rectificare . . . . . . . . . . . . . . 

MESAJE ŞI COMUNICATE ALE 
CA SEI M. S. REGELUI 

Mareşalul Curţii Regale face 
cunoscut următoarele: 

In ziua de 17 Octomvrie 1944, 
Maiestate a Sa Regele a primit în 
audienţă de lucru pe d-nii: 

Lucreţiu Pătrăşcanu, ministru 
de Stat; 

Constantin TiteI Petrescu, mi-
nistru de Stat; 

. 

General de Corp de Armată 
Racoviţă Mihail, ministru secretar 
de Stat la Departamentul Războ
iului; 
, General de Brigadă Eftimiu 
Constantin, ministru secretar d� 
Stat la Departamentul Lucrărilor 
Publice şi Comunicaţii; 

General Gheorghiu Emil, sub
secretar de Stat la Departamen
tul Războiului, .pentru Aviaţie. 

Nr. 10. 

DECRETE 
MINISTERUL DE RĂZBOI 

MUIAI r, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa 

naţională, Rege al României, 
La toţi de faţă şi 9iitori, sănătate: 
A supra raportului ministrului Nostru 

secretar de Stat la Departamentul de 
Războiu cu Nr. 91.369 din 12.X. 1 944, 

Am decretat şi decretăm : 
Art. 1. Se anulează de Noi, efectele 

înaltului decret Nr. 156 din 23 Ianua
rie 1940, în ceea ce priveşte trecerea 
din oficiu din poziţiunea de rezervă 
în poziţiunea de retragere pentru limită 
de vârstă, pe data de 1 IanUarie 1940, 

2 

· • .  6752 
Anunţuri judiciare 

6762-6754 
· . . 6754 

Incuviinţări de schimbări de nume 
M andate de aducere . . . . . . . 

. . .  6767 
6767-6768 

a Generalului de Brigadă în rezervă 
Răde scu NiColae. 

A rt. lI. Generalul de Brigadă în re
zel"vă Rădescu Nicolae se înalţă la gra
dul de General de Divizif' în rezervă 
pe data de 31 Decemvrie 1 939. 

Art. IfT. Ministrul Nostru secretar 
de Stat la Departamentul Războiului 
este însărcinat cu aduc rea la îndepli
nire a prezentului decret. 

Dat în Bucureşti, la 14 Octomvrie 
1 944. 

M I HAI 
Ministrul de războiu, 

General de Corp de Armată Racoviţă Mihail 
Nr. 1 . 919. 

M I HAI I, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa 

naţională, Rege al României, 
La toţi de faţă şi 9iitori, sănătate: 
Asupra rdportului ministrului Nostru 

secretar de Stat la D epartamentul -de 
Războiu cu Nr. 91.370 din 12. X.1944, 

Am decretat şi decretăm : 
Al't. 1. Inălţăm la gradul de Ge;neral 

de Corp de Armată în rezerv ă, pe data 
de 3 1  Decemvrie 1 941, pe Generalul 
de Divizie în rezervă Rădescu Nicolae. 

Art. II. Ministrul Nostru secretar de 
Stat la Departamentul Războidui este 
însărcinat cu aducerea la îndeplinire a 
prezentului decret. 

Dat în Bucureşti la 14 'Octomvrie 
1 944. 

M IHAI 
Ministrul de războiu, 

General de Corp de Armată Raeoviţă llIihail 

Nr. 1 . 920. 

M IHAI r, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa 

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

secretf-r de Stat la Departamentul de 

Războiu cu Nr. 91.371 din 12.X.1944; II 
Având în v:edere articolul 1 din legea 

ofiţerilor de rezervă, 
Am decretat si decretăm : 
Art. 1. Se ap�obă de Noi chemarea 

temporară în activitate de serviciu, pe 
data de 15 Octomvrie 1944, a Gene
ralului de Corp de Armată în rezervă 
Rădescu Nicolae şi numirea sa pe a
ceeaşi dată în funcţia de şef al Mare
lui Stat Major. 

Art. II. Ministrul' Nostru secretar de 
Stat la Depaftamentul Războiului este 
însărcinat cu aducerea la îndeplinire CI, 
prezentului decret. 

Dat în Bucuresti la 14 Octomvrie 
1944. 

' 

M I HA I  
Ministrul de războiu, 

General de Corp de Armată Racoviţă HillaiI 

Nr. 1.921.  

M IHAI I, 
Prin graţia liIi Dumnezeu şi voinţa 

naţională, Rege al României, 
La toţi de faţă şi 9iitori, sănătate: 

. Asupra raportului ministrului Nostru 
secretar de Stat la Departamentul de 
Război cu Nr. 14.134 din 3 Octomvrie 
1944, 

Am decretat si decretăm : 
Art. 1. Conferi� Ordinul Militar «Mi

hai Viteazul » clasa I I I-a ofiţerilor supe
riori şi inferiori, pentru fapte de arme 
excepţionale săvârşite pe câmpul de 
luptă, astfel după cum urmează: 

Generalului de divizie Stoenescu Se. " 
Ni.colae. . 

Comandoralui Roman G. T. August. ,'1 
Locotenentului-colonel Stoenes:::j Mi

hail. 
Căitanului comandor Dumbravă C .  

Alexandru. 
Că pitanului coman dor V oinescu St. 

Victor. 
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Căpitanului comandor Gherghel A. 
Al'pad .  

Căpitanulu'i comandor Niculesca I .  
Constantin . 

Căpitanului aviator Vizanty Dan Va
lentin . 

Locotenentului comandor Rosescu D. 
Gheorghe. 

Locotenentului comap.dor Samson V.  
Titus. 

Locotenentului comandor Foca P.  
Ânton. 

Locotenent..llJi comandor Drimba G.  
Gheorghe. 

Locotenentului comandor Iftimescu 
D. Ioan. 

Locotenentului comandor Costin N. 
Constantin. 

Căpitanului Ghenădcscu P. Paul. 
Căpitanului aviator Popescu Ciocănel 

Gheorghe. 
C1ipitanului avi:_tor Pretor .D. Di

mitlie. 
Căpitanului aviator Stroici Sp. Gheor

ghe. 
Căpitanului Constantil1idi A. Radu.  
Locotenentului aviator Dusescu Ha

:riton .  
Locotenentului aviator Sotropa I .  

Leonida. 
Locotenentului aviator Serescu R. 

lI'icola . 
Locotenentului aviator CerceI Ovidiu . 
Locotenentului aviator Marinescu Eu

:en; 
Art. II. Ministrul Nostru secretar de 

Stat la Departamentul Războiului este 
însărcinat cu aducerea la îndeplinire a 
prezentului decret. 

Dat în Bucureşti la 3 Octomvrie 1944. 

Nr. 1.768. 
MIHAI I, 

MIHAI 
Ministrul de război. 

General de Corp deArmată 
R:1Covitză lUihail. 

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa 
Jlaţională, Rege al Românieie, 

La toţi de faţă şi viitori, sănătat: 
Asupra raportului ministrului Nost ru 

secretar de Stat la Departamentul de 
Război cu NI'. 14.256 din 4 Octom
Trie 1944; 

Am decretat şi decretăm : 
Art. 1. Coruerim decoraţiunile de ră z

boiu « Post Mortem » ofiţerilor su
periori . şi inferiori, pentru fapte de 
arme săvârşite pe câmpul de luptă, 
astfel după cum urmează : 
Ordinul « Steaua României » cu spade în 
�radul de Comandor cu panglica de 

« Virtute Militară» 
Colonelului Caloianu Atanase. 

Ordinul « Coroann, României» cu spade 
în gradul de Comandor cu panglica de 

« VirtutI' Militară» 
Locot.-colonel Cruceanu Alexandru. 
Locot. -colonel Runceanu N. Virgil. 
Locot.-colonel Corăbeanu I.  Ioan. 
Locot.-colonel Platner Gustav. 

Locot. -colonel Dintevici Gh. IoaH. 
Locot.-colonel Cratero A. Ioan 

Ordinul « Steaua României » cu spade în 
gradul de Ofiţer cu panglica de « Virtute 

Militară » 
Maiorului Ioan M. Jicolae. 
Maiorului Gradu D. Gheorghe. 
Căpitanului Popescu I.  Gheorghe. 
Căpitanului Dorângă N. Gheorghe. 
Căpitanului Iuga Corneliu. 
Căpitanului Bărbulescu M. Radu. 
Căpitanului Zănescu 1. Petre. 
Căpitanului lliescu I. Marin. 
Căpitanului Ghinescu G. Virgil. 
Căpitanului Moldoveanu Gheorghe . 
Căpitanului Ciornei 1. Ioan. 
Căpitanului Stroilescu Constantin. 
Căpitanului Diaconescu Nicolae. 
Căpitanului Codreş 1. Florea. 
Căpitanului Vital Iosif. 

Ordinul « Coroana României» cu spade 
în gradul de Ofiţer cu panglica de« Virtute 

Militară» 
Locotenentului Marinescu Aurel. 
Locotenentului Barbu Mihail.  
Locotenentului Săvulescu 1. Emil. 
Locotenentului Trifănescu G. Ştefan. 
Locotenentului Ionescu Alexandru. 
Locotenentului rez. Constantinescu 

Nicolae. 
Locotenentului rez. Cazan 1. Grigore. 
Locot. rezervă Tischler A. Andrei. 
Sublocotenent-ului Teculescu Ghe-

o;rghe. 
Sublocotenentului  Grigorescu Toma. 
Sublocotenentului Năsluraş Mihail. 
Su blocot. Nicolaescu 1. Gheorghe. 
Sublocotenentului Fulga 1. Cristu. 
Sublocot. rez. C rigăn..lţă T. Antonie. 
&1blocot. rez. Marcu Gheorghe. 
Sublocot. rez. Din u Mihail. 
Sublocot. re7;. Peic:l'ţiu Ilie. 
Sublocot. rez. Morgovan Florian.  
Sub1ocot. rez. Câmpianu 1. Petre. 
Sublocot. rez. Gaftoi I. Ilie. 
Sublocot. rez. Rădulescu C.  Iuliu. 
Sublocot. rez. Popese..l A. Gheorghe. 
Sublocot. rez. Stănilă Dumitru. 
Sublocot. rez. Marini.că Gheorghe. 
Sublocot. rez. Dragne Const. 
Sublocot. rez. Solomon Ceneti Carol . 

_ Art: I�. �on.ţerim decoraţiunile de 
�azb�l ?flţerllor generali, superiori şi 
mfeI'lOrl, pentru fapte de arme săvâr
şite pe câmpul de luptă, astfel după 
cum u rmează . : 
Ordinul (! Coroana României» cu spade 
în gradlJ.l de Mare O liţer cu panglica de 

« Virtute lVI ilitară » 
Generalului de brigadă. Georgescu A. 

Ioan. 
Ordinul « Steaua României» cu s pade 
în gradul de Comandor cu panalica de 

« Virtute .1VI ilitară » o 
Colonelului Chirchiu M. Ioan.  
Colonel ului Mihail Vasile. 
Colonelului Râpeanu Aurelian. 
Colonelului Breţoanu Constantin. 
Colonelului Teodorescu D. Const. 

Colonelului Jugănaru Enache. 
C olonelului Negulescu Şerban. 
ColonelJlui Vasiliu Luca Valerian. 
Colonelului Serghievici C. Corneliu. 
Colonelului Florescu Ion. 
Colonel..llui Baiculescu Nicolae. 

Ordinul « Coroana României» cu spade 
în gradul de Comandor c� panglica de 

« Virtute Militară» 
Colon elului Dămăceanu Gheorghe. 
Locot. -colonel :vlinculescu Nicolae. 
Locot.-colonel Capră D. Stelian. 
Locot'.-colonel Va�i1escu Gh. Gheorghe 
Locot.-colonel Ciubotaru Nicolae. 
Locot.-colonel Dimitriu I.  Eugen. 
Locot.-colonel Ionescu H. Apostol. 
Locot.-colonel Lucan V. Aurelian. 
Locot.-colonel Făgărăşanu Nicolae 
Locot.-colonel Popescu I.  Constantin. 
Locot.-colonel Stănescu Nicolae.  
Maiorului Pleşoianu Aurel.  

Ordinul « Steaua României» cu spade 
în gradul de Ofiţer cu panglicct de « Vir-

tute Militară» 
Maiorului l\'Iarinescu M. Aurel .  
Maiorului Teodorescu R .  Constantin. 
Maiorului Niculescu N. Ioan. 
Maiorului Marin P.  Emilian 
Maiorului Burchi V. Victor. 
Maiorului Drăgan Gh. Victor. 
Maiorului Ciocârlan Ion. 
Maiorului Popescu St. Alexandru . 
Maiorului Frunză P. Radu. 
Maiorului Mihăescu Constantin. 
Maiorului Albeanu C. Emanoil. 
Maiorului Ghiciulescu Petre. 
Maiorului Copăceanu Daniel. 
Maiorului Taraş Aureliu. 
Maiorului Pişculescu T. Constantin. 
Maiorului icolaescu Marin. 
Maiorului Marinchescu Ştefan.  
Maiorului Blaga Octavian .  
Maiorului Scârneci V. Vasile. 
Maiorului Zărnescu Gh. Ioan. 
Maiorului inginer Son. Gh. Dumitru. 
Căpitanului Georgescu C. Ioan. 
Căpitanului Savopol Iustin. 
Căpitanului Lempp. F. Alexandru. 
Căpitanului Gog G. Gavril. 
Căpitanului Creţu V. icolae.  
Căpitanului Dimian lrimia. 
Căpitanului Vârnav C. Constantin. 
Căpitanului Radu Gh. Vasile. 
Căpitanului Zamfiroae N. Simion. 
Căpitanului Maftei I. Ioan. 
Căpitanului Ionescu B. Ioan. 
Căpitanului Păsat Gh. Dumitru. 
Căpitanului Stănescu I. Dan Ale-

xandru. 
Căpitanului Alboteanu Gh. Titus. 
Căpitanului Anghelescu X Leon. 
Căpitanului Duma Vasile. 
Căpitanului Voinea Nistor. 
Căpitanului Cristescu Ioan. 
Căpitanului Mardaloescu E.  Ioan. 
Căpitanului Stoianovici Tiberiu. 
Căpitanului Mişcă G. Augustin. 
Căpitanului Constantinescu Constan-

tin. 
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Căpitanului Stana D. Ioan. 
Căpitanului Bercea F.  Nicolae. 
Căpitanului Nicolaescu R. Ştefan .  
CăpitanuhJ.i Marotineanu N.  Ioan. 
Căpitanului Stoian D. Petre. 
Căpitanului Velciu I. Cristache. 
Căpitanului Scurtu C. Stancu. 
Căpitanului Opriş T. Graţian.  
Căpitanului Manolescu M .  Gheorghe. 
Căpitanului Toma N. Nicolae. 
Căpitanului Arsenescu I. Gheorghe. 
Căpitanului Rezuş A. Cristofor. 
Căpitanului Lazăr Ioan. 
Căpitanului Burileanu C.  Traian. 
Căpitanului Sprâncenatu Gh. Con-

stantin. 
Căpitanului Ştefaniu O. Nicolae. 
Căpitanului Diaconescu I. Dumitru. 
Căpitanului Moculescu I. Nicolae. 
Căpitanului Ghindaru Gh. Gheorghe. 
Căpitanului Todicescu Gh. Gheorghe 
Căpitanului Predoiu Gheorghe. 
Căpitanului Ionescu D. Ioan. 
Căpitanului Focşeneanu I. Mihail. 
Că pitanului Scurtulescu C. Ştefan. 
Căpitanului Pruncu Gh. Dumitru. 

. Căpitanului Diaconescu P. Alexandru. 
Căpitanului Dumitriu C. Savel. 
Căpitanului CăIăraşu Nicolae.  
Căpitanului Bărbulescu T .  Valeriu. 
Căpitanului Delcea I. Constantin. 
Căpitanului Palaga I. Ilie . 

Ordinul « Coroana României» cu spade 
n gradul de Ofiţer cu panglica de « Virtute 

Militară » 
Locotenentului Procopovici I .  Emil. 
Locotenentului Georgescu N. Ştefan. 
Locotenentului Hortopan P. Petre. 
Locotenentului Văsescu P.  Ilie . 
Locotenentului Chirilă V. Victor. 
Locotenentului Roth S. Mărgărit. 
Locotenentului Stănescu Savian. 
Locotenentului Anghel M. Manole. 
Locotenentului Corpaciu Costache. 
Locotenentului Florescu A. Romulus. 
Locotenentului Străjescu I. Vasile. 
Locotenentului Nestor I. V. Titus. 
Locotenentului Nicola Gheorgh e. 
Locotenentului Lupu Tiberiu. 
Locotenentului Ungureanu Virgil. 
Locotenentului Dumitrescu N. Gheor-

ghe-. 
Locotenentului Mess FI'. Constantin. 
Locotenentului Stan L. Liviu. 
Locotenentului Pisoschi Alexandru. 
Locotenentului Grigorescu Ioan. 
Locotenentului BăIăcescu Radu. 
Locotenentului rez. Dan Pafucan 

Cornel: 
Locotenentului rez. Stoenescu Ale 

xandru. 
Locotenentului rez. Moraru V. Vla

demir. 
Locotenentului rez.� Costin Aurelian. 
Locotenentului rez. Măndăşescu E.  

Victor. 
Locotenentului rez. Cismileanu C. 

Clement. 
Sublocotenentului Bârliba Gh. Ale

xan.dru. 
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Sublocotenentului Tudorică D. Ştefan.  
Sublocotenentului Petrescu Gho Virgil.  
Sublocotenentollui Stoenesc;} 1. Ştefan 
Sublocotenentului �10raru I .  Constan-

tin. 
Sublocotenent ului Păcală Ioan. 
Sublocotenentului Tenea Ştefan. 
SublocoteneptJlui Nestor Vintilă . 
Subloco,tenentulJi rez. Cojocăresc<l A. 

Constantin. 
Sublocotenentului rez. Ivancenco 

Gheorghe. 
Sublocotenentuhi rez. Reineck A.  

Robert. 
Sublocotenent ului rez. Hâldan Gri

·gore. . SublocotenentCllui rez. Dinu Ioan. 
Sublocotcnentului rez .  Angelescu An-

drei. 
Sublocotenentului rez. Popa Gh. Ioa�). 
Sublocotenentului rez. Floriţa I oan. 
Sublocotenentubi rez. Cărneci I .  Ioan. 
Subloc:ltenentului rez. Băcilă 1 Ioan.  
Sublocotenentului rez. Sârbu Gh. 

Gheorghe. 
Sublocotenentului rez. Ciorneschi Gr. 

Ludovic. 
�u blocotellenttll ui rez. Micu Ioan. 
Sublocotene ntului rez. Pop T.  Titus. 
Sublocotenentului rez. Ortinschi L.  

Dumitru. 
Sublocoter.entul.li rez. Cara dan Toan. 
Sublocotenentului rez. Zah Aurel. 
Sublocotenentului rez. Diculesc .. N. 

Grigore. 
Sublocotenentului rez. Nicula Sabin. 
Art. II.!. Ministrul Nostru secretar de 

Stat la Departamentul Războiului este 
Însărcinat cu aducerea la îndeplinire a 
prezentului decret. 

Dat în Bucureşti la 4 Octomvrie 1944. 
M IHAI 

Ministrul de ră:r.boiu, 
General de Corp de Armată Mihail Racoviţă 

Nr. 1.771. 

RE CTIFICĂRI 
In I . D .R.  NI'. 3 .020, publicat în Mo 

nitorul Oficial 1'\1'. 42, p. 1, din 19. I I  
1943, la pag. 1420, col. I I, rândul 2 
de sus în jos, se va citi: Adm. locot. rez. 
Ionescu C. Gheorghe, în loc de « Adm. 
subIt. rez. Ionescu Gh. Gheorghe . 

Idem la NI'. 2 . 248, publicat în Mo-
'nitorul Oficial �r. 276, p. J, din 2 5 . X I  

1943, l a  pag. 10920, col. 1 ,  rândul 
2 de jos în sus, Plotonierul T. R. Albu 
Nicolae se va considera decorat cu M e
dalia « Virtutea Militară» de Război 
cl. II-a, fără menţiunea « Post Mor
tem )}. 

Idem la 1'\1'. 2 .246, publicat în Mo
nitorul Oficial 1'\r. 274, p.  1, din 23 . XI 
1943, la pag. 10802, col. I I I, 
rândul 35 de sus în jos" se va citi: 
Serg. maj. Angelescu Ioan, în loc de 
"Sergent major Angelescu Gh.'· 

la pag. 10803, col. I I ,  rândul 17 de 
sus în jos, se va citi: Fruntaş Enache 

Const., în loc de « Fruntaş Enache 
Marin ». 

Idem la NI'. 668, publicat în Mo
nitorul Oficial 1'\1'. 108, p. 1, din 1 1 . V  
1943, l a  pag. 4176, col. I I I ,  rândul 
16 de sus în jos, Caporalul Andronic 
Ghe�rghe se va considera decorat cu Jvle
dalia « Virtutea Militară» de Războin 
cl. II-a, fără menţiunea « Post Mortem ». 

Idem la NI'. 940, publicat în Mo
nitorul Ofipial NI'. 129, p .  1, din 6 . V I  
1944, la pag. 4384, col. I I ,  rândul 3 
de sus în jos,  se va citi: Sergent Scre
deanu D. Aw·el, în loc de « Sergent 
Seredeanu D .  Aurel ».  

Idem la NI'. 3 .293 , publicat î n  Mo 
nitorul Oficial NI'. 32, p. 1, din 8.11.1944, 
la pag. 986, col .  I I I ,  rândul 36 de sus 
în jos,  se va citi : Pilotului de linie 
Grozea Gheorghe, în loc de « Pilotului d e  
linie Gl'ozea S .  Nicolae ».  

Idem acea si col. ,  rândul 39 de sus 
în jos, se V'a �iti: Radiotelegrafistului de 
bord Coteţ I. Vasile, în loc de « Pilotului 
de linie Cote I .  Vasile » .  

Idem aceaşi col . ,  rândul 4 0  de sus 
în jos, se va ·citi : Radiotelegrafistului de 
bord Truţescu S. Ştefan, în loc de « Pi
lotului de linie Truţescu, S. Ştefan ». 

Idem, aceaşi col . ,  rândnl 41 de sus 
în jos,  se va citi: Radiotelegrafist de 
bord Condrea N. Nicolae, în loc de 
« Pilot de linie Condrea N. Nicolae ». 

Idem acea şi col . ,  rândul 43 de sus 
în jos, se va citi: Pilot de linie Bogorin 
Ion, în loc de (< Pilot de linie Bogariu 
Ion » .  • 

Idem acea şi col., rândul 44 de sus 
în jos, se va citi: Radio�elegrafistulLti de 
bord Rădulescu Valeriu, în loc de « Ra
diotelegrafist Rădulescu Vasile ».  

Idem la N r .  2 . 193, publicat î n  Mo
nitorul Oficial NI'. 264, p .  1, din 1 1 . X I. 
1943 , la pag. 10404, col. I I I ,  rândul 2 1  
de sus î n  j o s ,  s e  v a  citi : Soldat T.  R: 
Bernevig C-tin, în loc de « Soldat T .  R.  
Beriedig Constantin ». ' 

Idem la NI'. 3 .022, publicat în 1\10-
nitorul Oficial NI'. 43, p .  1, din 20. I I .  

. 1943, l a  pag. 1464, col . I I I ,  rândul �7 
de jos în sus, se va citi : Sergent mal0l" 
Mocioc Ioan, în loc de « Sergent maJor 
Mocioc Florian ». 

Idem la NI'. 668, publicat în Mo
nitorul Oficial NI'. 108, p.  1,  din 11.V 
1943, la  pag. 4182, col. I I, rândul � 
de jos în sus, se va citi : Caporal M�
trofan Nicolae, în loc de « C aporal :\11-
trofan Gheorghe ».  

Idem l a  Nr.' 1.482,� publicat î n  Mo
nitorul Oficial NI'. 229, p .  1, din 30. I X  
1943, l a  pag. 8699" col.  I I ,  rândul� 5 
de sus în jos,' Caporalul Lobodan . VasLle 
se va considera decorat cu Crucea « Ser
",iciul Credincios» cu spade el. III-a, 
fără menţiunea «Post Mortem ».  

Idem la 1\1'. 2 . 192, publicat î n  Mo-· 
nitorul Oficial. TI'. 263, p. 1, din 10.XI. 
1943, la pag. 10349, col. I I I, rândul 

                     



l' Octomvrie 1.944 

9 de jos în sus, se ya citi : Soldat Chi
ripuci Stoian, în loc de « Soldat C}J.i-
ripuci Traian". _ 

Idem . la Nr. 1 .441, publicat în Mo
nitorul Oficial TI'. 222, p .  I, din 22. IX. 
1943, la pag. 8367, col . I, rândul 9 
de sus în jos, se va citi : Caporal Matei 
D. Petrache, în loc de « Caporal Matei 
D. Istrate ). 

Idem la Nr. 974, publicat în Mo
nitorul Oficial Nr. 133, p. I, din 10.VI.  
1944, la pag. 4487, col.  I I, rând ul 3 5  
de j . s  î n  sus, s e  y a  citi: Plotonier 
Platon I. Gheorghe, în loc de « Ploto
nier Planton I .  Gheorghe". 

Erori de manuscris. 
Nr. 72.408. 

IDNISTERUL AFACERILOR l1�TERNE 
M IHAI I, 

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

La toţi de faţă şi (Jiitori, sănătate : 
.Â.supra raportului ministrului Nostru 

secretar de Stat la Departamentul Afa
cerilor Interne NI'. 57.865/1944, 

Văzând prevederile art. 60 din Codul 
funcţionarilor publici, 

Am decretat şi decretăm :  
.Ârt. I. Următorii funcţionari din ad

ministratiile locale se îr:aintează în 
ieraraie in posturi vacante, pe data pu
blicări i  prezentului decret în Monitorul 
Oficial, la gradele. arătate în dreptul 
fiecăruia: 

D-l Lalla P. Mihail, avocat dela pri
măria Municipiului Constanţa, dela gra
dul de avocat principal, grupa A, ta
bela 12, tipul de salariu NI'. 20, la 
gradul de avocat consilier cI. I I, grupa 
A, tabela 12, tipul de salariu 1 7. 

D-I Itigan Aurel, avocat dela Pri
măria Municipiului Constanţa, dela gra
dul de avocat plcdant cl . I, grupa A, 
tabela 12, tipul de salariu NI'. 22, la 
gradul de avocat principal, grupa A, 
tabela 12, tipul de salariu NI'. 20. 

D-l Şerban Stroe, avocat dela Pri
măria Municipiului Brăila, dela gradul 
de avocat pledant cI. I, grupa A, 
tabela 12, tipul de salariu NI'. 22, la 
gradul de avocat principal, grupa A, 
tabela 12, tipul de salariu NI'. 20. 

D-l Ghenoiu Alexandru, inspector 
financiar, delegat al Primăriei Munici
piului Brăila, dela grad:ul de şef de 
serTÎciu cu una gradaţle, grupa A, 
tabela 9, tipul de salariu 1\1'. 23, la 
gradul de inspector financiar f�ră gra
daţii, grupa A, tabela 28, tlpul de 
salariu NI'. 2 1 .  

D-ni i : Moşoiu Corneliu şi Aposto
leanu Anghel, avocaţi dela Primăria 
Municipiului Ploeşti, dela gradul de 
avocat principal, grupa A, tabela 12, 
tipul de salariu 1'\1'. 20, la gradul de 
avocat consilier cI. I I, grupa A, tabela 
12, tipul de salariu NI'. 17. 

. P-1 Giotti Neculai, avocat dela Pn-
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măria l\Iunicipiului Iaşi, dela gradul de 
avocat principal, grupa A, tabela 12, 
tipul de salariu Nr. 20, la gradul de 
avocat consilier cI. I I, grupa A, ta
bela 12, tipul de salariu NI'. 17.  

D-I  Cezar Ion, avocat dela Primăria 
Municipiului Iaşi, dela gradul de avocat 
pledant cI. 1, grupa A, tabela 12, tipul 
de salariu NI'. 22, la gradul de avocat 
principal, grupa-r;;K,tabela 12, tipul de 
salariu NI'. 20. . 

D-I Roşca Traian, conducătorul ser
viciului administrativ dela Prefectura 
j udeţului Caraş, dela gradul de şef de 
serviciu cu 2 gradaţii, grup<'} A, tabela 
9, tipul de salariu Nr. 22, la gradul de 
subdirector fără gradaţie, grupa A, 
tabela 9, tipul de salarui Nr. 21 .  

D -I Borlovan Ioan, conducătorul ser
viciului financiar dela Prefectura j ude
ţului Severin, dela gradul de şef de 
serviciu cu 3 gradaţii, grupa A, tabela 
9, tipul de salariu Nr. 21, la gradul de 
subdirector cu una gradaţie, grupa A, 
tabela 9, tipul de salariu Nr. 20. 

D-I Stoichescu Petru, conducătorul 
serviciului administrativ dela Prefec
tura judeţului Severin, dela gradul de 
şef de serviciu cu,3 gradaţii, grupa A, 
tabela 9, tipul de flalariu ·Nr. 21, la 
gradul de subdirector cu una gradaţie, 
grupa A, tabela 9, tipul de salariu 
NI'. 20. 

D-I Cioancă Petru, conducătorul ser
viciului financiar dela Prefectura jude
ţului Alba, dela gradul de şef de ser
viciu cu una gradaţie, grupa A, tabela 
9, tipul de salariu Nr. 23, la gradul de 
subdirector fără gradaţie, grupa A, 
tabela 9, tipul de salariu NI'. 21 .  

D-I Benescu Gheorghe, conducătorul 
serviciului administrativ dela Prefec
tura j udeţului Buzău, dela gradul de 
şef de serviciu cu trei gradaţii, grupa A, 
tabela 9, tipul de salar�u Nr. 2 1, la 
gradul de subdirector cu una gradaţie, 
grupa A, tabela 9, tipul de salariu 
NI'. 20. 

D-I Butnariu Iancu, inspector finan
ciar delegat al Primăriei Municipiului 
Braşov, dela gradul de şef de serviciu 
cu 3 gradaţii, grupa A, tabela 9, tipul 
de salariu 1\r. 21, la gradul de inspector 
financiar cu 1 gradaţie, grupa A, tabela 
28, tipul de salariu -ro 20. 

D-I Gheorghe Adam Popescu, avocat 
dela Primăria judeţului Dolj, dela gra
dul de avocat pledant cI. I, grupa A, 
tabela 12, tipul de salariu NI'. 22, la 
gradul de avocat principal, grupa A, 
tabela 12, tipul de salariu NI'. 20. 

D-l Capotă Gheorghe, conducătorul 
serviciului financiar dela Prefectura 
judeţului Covurlui, dela gradul de şef 
de serviciu cu două gradaţii, grupa A, 
tabela 9, tipul de salariu 1'1'. 22, la 
gradul de subdirector fără gradaţie, 
grupa A, tabela 9, tipul de salarih 
Nr. 21. 

• 

D-nii: Iancu Cornel şi Seucan Mihai, 
avocaţi dela Primăria Municipiului Cra
iova, dela gradul de avocat pledant 
cI. 1, grupa A, tabela 12, tipul de sa
lariu NI'. 22, la gradul de avocat prin
cipal grupa A, tabela 12, tipul de sa
lariu, NI'. 20. 

Art. II. Ministrul Nostru secretar de . 
Stat la Departamentul Afacerilor In
terne se însărcinează cu aducerea la 
îndeplinire a prezentului decret. 

Dat în Bucureşti la 16 Octomvrie 
1944. 

MIHAI 
Ministrul afacerilor interne, 

General de Corp de Armată Anrel AIdea 
NI'. 1 . 924. 

MINISTERUL CULTURU NAŢIONALE ŞI AL 
CULTELe'R 

M IHAIl, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa 

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

secretar de Stat la Departamentul Cul
turii Naţionale şi al Cultelor NI'. 15.288 
din 6 Octomvrie 1944, 

A vând În vedere dispoziţiunile art. 
88 din legea NI'. 494 din 31 Mai 1 941. 
pentru organizarea Ministerului Cul
turii Naţionale şi al Cultelor şi art. 7 
şi 97, din legea pentru organizarea 
Teatrelor Naţion,ale, Operelor Române 
şi Spectacolelor, din 20 Martie 1937, 
cu modificările ulterioare, 

Am decretat şi decretăm: 
Art. I. 'D-I Emil Serghie, ziarist şi 

fost director al Teatrului Naţional din 
Iaşi, se numeşte, pe data prezentului 
decret regal, inspector general al tea
trelor, grupa A 26, tip 18 de salarizare, 
în locul d-lui Anton Balotă. 

Art. II. D-I dr. Aurel Buteanu, critic 
dramatic şi fost preşedinte al ziariştilor 
din Transilvania şi Banat, se numeşte, 
pe data prezentului decret regal, di
rector al Teatrului Naţional din Cluj
Timişoara, în locul d-Iui N. Kirilescu, 
demisionat. 

Art. III. D-I Ion Rânzescu, speeia
list în materie artistică şi regie scemcă, 
se numeşte, pe data prezentului decret 
regal, director al Operii Române din • 

Cluj -Timişoara; în locul ci-lui Sabin 
Drăgoi. 

Art. IV. Ministrul Tostru secretar 
de Stat la Departamentul Culturii Na
ţionale şi al Cultelor este însărcinat cu 
executarea prezenzului decret. 

Dat în Bucureşti la 6 Octomvrie 
1944. 

M IHAI 
Ministrul culturi nation�le si al cultelor 

General de Corp de Armată 1. Boiţeanu 
' 

NI'. 1.828. 
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M IHAI l,  
Prin graţia lui  Dumnezeu şi  voinţa 

naţională ,  Rege al R{}mâniei,  
La toţi de faţ4 şi "iitol'i, sănătâte : 
Asupra raportului ministrului Nostru 

secretar de Stat la Departamentul 
Culturii Naţionale şi al Cultelor Nr. 
15.289 din 6 Octomvrie 1944, 

Având în vedere dispoziţiunile art. 
80 din Codul funcţionarilor publici, cu 
modificările ulterioare, 

Am decretat şi decretăm: 
Art. 1. D-l Petru Comar nescu, sub

inspector general al teatrelor în Di
recţia Generală a Teatrelor Naţionale, 
Operelor Române şi Spectacolelor, se 
înaintează ,  pe data prezentului decret 
regal, inspector general al teatrelor, 
grupa A, tip 18 de salarizare, în loc 
vacant. 

Al't. II. Ministrul Nostru secretar de 
Stat la Departamentul Culturii Naţio
nale şi al Cultelor este însărcinat cu 
executarea prezentului decret. 

Dat în Bucureşti la 6 Octomvrie 
1944. 

M IHAI 
Ministrul culturi nationale si al cultelor, 

General de Corp de ' Arma.tă' 1. Boiţea.nu 
Nr. 1 .829. 

MIHA I l ,  
Prin graţia l u i  Dumnezeu ş i  voinţa 

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

secretar de Stat la Departamentul Cul 
turii Naţionale şi al Cultelor sub NI'. 
82.255 /1944, 

Având în vedere av izul favorabil al 
Consiliului profesoral al Facultăţii de 
Ştiinţe din C luj-Timişoara, precum şi  
avizul Senatului Universităţii  respective, 

Considerând avizul NI'. 56.530/1944 
al comisiei speciale pentru ocupări de 
posturi vaC8.nte a Ministerulai de Fi-
nanţe, ._ . 

Am decretat şi decretăm : 
Art. 1. D -l 1. Armeanca, conferen

ţiar definifiv , se transferă pe data de 
1 Noembrie 1944, în aceeaşi calitate 
şi cu toate drepturile câştigate de d 'sa în 
învăţământ, dela conferinţa de mate-

matici financiare şi tehnica asigurărilor 
de actuariat a Academiei de Inalte 
Studii Comerciale şi Il ldustriale din 
Cluj-Braşov, la conferinţa de mate
matici generale şi geometrie a Facul
tăţii de Ştiinţe din Cluj -Timişoara, 
n conformitate cu dispoziţiunile art. 
63 ' din legea de organizare a învăţă
mântului superior. 

Art. II. Ministrul Nostru secretar de 
Stat la Departamentul Culturii Naţio
nale si al Cultelor cste însărcinat cu 
executarea prezentului decret.  

Dat în Bucuresti. la 13 Octomvric 
1944. 

' 

M IHAI 
Ministrul culturii naţionale şi al cultelor, 

General de Corp de Armată 1. Boiţeanu 
Nr. 1-905. 

MIHAIl, 
Prin graţia lui Dumneze� şi voinţa 

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

secretar de S tat la Departamentul Cul
turii Naţionale şi al Cultelor sub NI'. 
67. 103 /1944,. -

Având în vedere avizul favorabil al 
Consiliului profesoral al Facultăţii ,  
cum şi avizul Senatului Universităţii 
din Iaşi ; 

Con siderând avizul de asemenea fa
vorabil al comisiunii speciale pentru 
o cupări de posturi a Ministerului de 
Finanţe, dat cu Nr. 56.530 /1944, 

-Am decretat şi decretăm: 
Art. 1. D-l dr. Mihai Beniuc, asis

tent definitiv la I nstitutul de P�ihologie 
dela Fa cultatea de Litere şi Filosofie 
din Cluj- Sibi u ,  se numeşte, pe data de 
1 Noemvrie 1944, conferenţiar definitiv 
la conferinţa de Psihologie aplicată 
dela Facultatea de Litere şi Filosofie 
din Iaşi, grupa A 8 bis ,  tip de salariu 
24, în baza aviz ului favorab 1 al Con
siliului prdesoral, a recomandării Se
natului Universitar si în con formitate 
cu d spoziţiunile ari. 64 din legea d e  
organizare a învăţământului superior. 

Art. II. D -I ;ministru secretar de 
S l at la Departamentul Culturii Naţio-
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nale şi al Cultelor este însărcinat cu 
executarea prezentului decret. 

Dat în Bucureşti la 13 Octomvrie 1944 
M I HAI 

Ministrul culturii naţionale şi a l  cultelor 
General de Corp de Armată 1: Boiţeanu 
Nr. 1 .906. 

MINISTERUL ECONOMIEI NAŢIONALE 
M IHAI I,  

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

La toţi de faţă şi viitori, sănătate : 
Asupra raportului ministrului Nostru 

secretar de Stat al Departamentului 
Economiei Naţionale şi ministrului No
stru subsecretar de Staţ al Departa
mentului Subsecretariatului de Stat al 
Industriei, Comerţului şi Minelor, cu 
Nr. 37.310 din 4 Octomvrie 1944, 

Având în vedere legea de org�niz:are a 
Subsecretariatului de Stat al Industriei, 
Comerţului şi Minelor, publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 217 din 17 Sep
temvrie 1942 ; 

Având în vedere dispoziţiunile Codului. 
funcţionarilor publici şi legii măsurilor 
financiare excepţionale aplicabile, pe 
exerciţiul 1944-45 ; 

Având în vedere avizul Comisiunii de 
economii de pe lângă Ministerul Finan
ţelor comunicat cu adresa NI'. 53.847 
din 1944 ; 

Având în vedere jurnalul Consiliului 
de Miniştri NI'. 621 din 1944, 

Am decretat şi decretăm: 
Art. 1. - D. inginer Gheorghe An

donie , actual director în Direcţiunea 
Generală a Minelor, se numeşte în gradul 
de director general, grupa A 9, tip 13, 
salar lei 42.800 brutto lunar, la Direc
ţiunea Generală a Minelor din Subse
cretariatul de Stat al Industriei, Co
merţului şi Minelor. 

Art. 2. - Ministrul Nostru subsecre
taI' de Stat al industriei, iomerţului 
şi Minelor este însărcinat cu executarea 
prezentului Decret. 

Dat în Bucureşti la 4 Octomvrie 1944. 
MIHAI 

Ministrul economiei naţionala , 
General de Divizie Gh. Potopeant 

Nr. 1 .787, 

D ECR ETE-LEGI  
MINISTERUL D E  RĂZBOI 

Legea Nr. 510 

Am decretat şi decretăm : 
DECRET-LEGE 

pentru reorganizarea Aşezământuloi « Eforia>l Ostăşească» pentru 
militari şi invalizj 

M IHAI l ,  
Prin graţia lui Dumnezeu ş i  voinţa naţională, Rege al 

României, 
La toţi de faţă şi viitori, sănătate : 
Asupra raporţului miniştrilor Noştri secretari de Stat la 

Departamentele Războiului şi Finanţelor ad-interim cu r. 
21 .907 din 15 Octomvrie 1944, 

Văzând jurnalul Consiliului de Miniştri NI'. 681 din 1944, 

• 
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Art. 1. - Aşezământul « Eforia Ostăşească » pentru militari 
şi invalizi, înfiinţat prin. legea Nr. 382, publicată în Monitorul 
Oficial NI'. 141 din 21 I:unie 1943, se reorganizează tn con-
formitate cu dispoziţiunile legii de faţă . I 

Art. 2:- Eforia este persoană juridică de drept public, 
funcţionând sub autoritatea, îndrumarea şi supraTe"aerea 
tehnică şi administrativă a Ministerului de Războiu. 

Eforia are în sarcina sa administrarea şi îndrumarea a",ivi-

•                      
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tăţii pentru îngrijirea spitalicească a militarilor activi şi a 
invalizilor de războiu. 

Art. 3. - Sediul Eforiei este în Bucureşti, în imobilul 
din strada General Angelescu Nr. 140. 

Acest imobil, împreună cu toate celelalte proprietăţi actuale 
şi viitoare destinate adăpostirii, îngrijirii spitaliceşti şi reedu· 
cării funcţionale şi profesionale a invalizilor de războiu şi a 
militarilor activi, va purta numele de « Palatul Invalizilor ». 

Art. �. - Terenul în suprafaţă de 25.225,50 mp, prevăzut 
de legea privitoare la cedarea unui teren Ministerului Agri
culturii şi Domeniilor de către Regia Autonomă C.F.R.,  
publicată în Monitorul Oficial Nr. 165 din 21 Iulie 19S8, pre
cum şi terenul în suprafaţă de 2.853,88 mp prevăzut de legea 
Nr. 577, publicată în Monitorul Oficial Nr. 178 din 4 August 
1942, pentru declararea de utilitate publică a lucrărilor de 
construire a clădirilor, Palatul Invalizilor de Războiu, cu 
toate construcţiile aflate pe acele terenuri, rămân în patri
moniul « Eforiei Ostăşeşti pentru Militari şi Invalizi », aşa 
cum a u  fost trecute prin legea Nr. 382, publicată în Monitorul 
Oficial din 21 Iunie 1943. 

Art. 5. - Patrimoniul Eforiei se compune din : 
a) Imobilele enumerate la articolul precedent ; 
b) Intreaga avere (instalaţii, materiale etc.), a Spitalului 

Z. I. 303 ; 
c) Orce alte bunuri mobile sau imobile dobândite în viitor 

de către « Eforia Ostăşească pentru Militari şi Invalizi » ;  
d) Subvenţia iniţială acordată de către Ministerul de Răz-

boiu ; 
e) Subvenţia anuală acordată de 'către acelaşi Minister ; 
f) Subvenţiile altor instituţiuni de Stat sau particulare ; 
g) Liberalităţile făcute Aşezământului ; 
It) Venituri diverse. ' 

Art. 6. - Donaţiunile făcute Eforiei sunt scutite de orIce 
impozite şi taxe către Stat, judeţ sau comună şi nu sunt 
supuse formalităţilor prevăzute de art. 811 şi 817 din Codul 
civil, .de art. 10 din legea pentru persoanele juridice şi  de art. 
31 din legea Nr. 11, publicată în Monitorul Oficial Nr. 11 din 
14 Ianuarie 1944. 

De aceleaşi scutiri de taxe şi impozite se bucură toate actele 
făcute de Eforie. 

Statul poate afecta imobilele sale pentru folosirea lor de 
către Eforie. 

Art. 7. - Organele de conducere şi administrare ale « Efo-
riei Ostăşeşti pentru Militari şi Invalizi » sunt : 

â) Adunarea generală ; 
b) Consiliul de conducere ; 
c) Efori i ; 
d) Comitetul censorilor ; 
e) Directorii Eforiei. 
Art. 8. - Adunarea generală se compune din totalitatea 

donatorilor sub preşedinţia celui mai mare donator. 
Adunarea generală se întruneşte obligatoriu la 15 Aprilie 

a fiecărui an, ea urmând a fi convocată şi ori de câte ori con
siliul de conducere al Eforiei va crede necesar, sau atunci 
c ând o cincime din numărul donatorilor o va cere. 

Co:"yocarea adunării generale se va face de efori prin publi
caţiuni în 1lonitorul -.Dficial şi într' unul din cele mai răspân
dite 7iare din Capitală.  

PuLlicaţiunea va cuprinde ziua, ora şi locul în care urmează 
a se ţine adunarea, precum şi ordinea de zi. 

AdJnarea 'nu este valabil constituită decât dacă sunt pre
zenţi majoritatea absolută a membrilor donatori. 

111 caz contrariu adunarea se a mână pentru altă dată tlta
bilită prin ordinea de zi a primei convocări, )ără a fi necesare 
noui publicaţi uni şi la care dată adunarea va avea loc ori 
care ar fi numărul membrilor prezenţi. 

Art. 9. - Adunarea generală are în atribuţiunea sa rezol
varea tuturor a ctelor ce nu sunt rezervate în mod expres 
altor organe ale Eforiei. 

In mod special, adunarea generală are următoarele atri
buţiuni : 

a ) Verificarea şi a pro barea bilanţului ; 
b) Descărcarea d e  gestiune a consiliului de conducere şi a 

eforilor pe baza rapoartelor lunare şi anuale ale com;tetului 
censorilor ; 

c) Aprobarea şi verificarea bugetului  de venituri şi chel
tueli ; 

d) Alegerea şi revocarea membrilor din consiliul de con
ducere şi din comitetul censorilor, aleşi de adunareâ generală.  

La finele fiecărei şedinţe se va întocmi un proces-verbal 
cuprinzând discuţiunile şi de<-izi.mile luate. 

Art. 10. - Consiliul de conducere al  Eforiei se comp�ne 
din 9 membri şi anume : 

Doi. efor� din care unul prim efo:r:, numiţi pe termen de un 
an prm decret, la propunerea Ministerului de Război. 

Eforii nu pot fi înlocuiţi decât în cazul în care se constată 
că prin activitatea lor personală lucrează vădit împotriva 
intereselor Statului sau al Eforiei. 

Cinci membri aleşi anual de adunarea generală dintre cei 
mai mari dO 'latori. 

Doi membri desemnaţi anual,  câte unul de Ministerul de 
Război şi unul de Preşedinţia Consiliului de MLliştri. 

Consiliul de conducere este prezidat de primul efor şi se 
într�neşte cel  puţin odată pe  lună precum şi ori  de câte ori 
va fI necesar. 

Consiliul se convoacă de primul efor. 
Consiliul nu poate delibera valabil dacă majoritatea mem

brilor săi nu e prezentă. 
Deciziunile sunt luate cu majoritatea de voturi ; în caz de 

egalitate de voturi, votul primului efor decide. 
La finele fiecărei şedinţe se va întocmi un proces verbal, 

cuprinzând discuţiun.ile şi decizi unile luate. 
Art. 11. - Consiliul de conducere al Eforiei are în atri

butul său ; 
a) Actele de dispoziţie şi administraţie privitoare la patri

moniul Eforiei ; 
b) Decizia de acceptare a donaţiur,ilor făcute Aşezămân-

tului ; , 

c) Propunerile şi deciziunile privind creearea surselor de 
venituri ; 

d) Pregătirea bugetului şi bilanţului pe care le supune spre 
aprobare adunării generale. . 

Pentru luarea deciziunilor curente, consiliul de conducere 
poate delega gestiunea zilnică sub directa sa supraveghere 
şi răsptlndere, unui comitet de direcţie, compus din cei doi 
efori şi cei doi directori ai Eforiei, lucrând sub preşedinţia 
primului efor. 

Hotărârile comitetului de direcţie se iau cu majoritate de 
voturi , iar în caz de paritate, votul preşedintelui este pre
cumpănitor. 

Art. 12. - Eforii sunt organele de executare ale deciziu
nilor adunării generale şi ale consiliului de conducere, fiind 
organe gestionare de răspundere a administraţiei patrimo
ni.J.lui Eforiei. 

Primul efor prezidează consiliul de conducere al Eforiei. 
Eforul înlocueşte de drept pe primul dor în caz de ab.,enţă 

a ac�stuia . 
Dacă şi eforul este absent, atrihJtele primului efor vor fi 

exercitate de către unul din membrii consiliului desemnat 
d-e către primul efor. 

Art. 13. - Actele care angajează Eforia sunt semnate de 
primul efor şi în absenţa acestuia, de efor sau de unul din 
directori, împuternicit pentru aceasta d e  primul efor şi con
trasemna te de şeful serviciului  de resort. 

Drepturile de semnătură se vor publica în Monitorul Oficial. 
Art. 14. - Eforia este reprezentată înaintea tuturor instan

ţelor judecătoreşti prin persoanele autorizate să semneze 
actele care o angajează. 

7 
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Aceste per�oan e au dreptul să intenteze si să sustină toate 
acţiur:ile j udiciare, să răspundă la cele ce { se inte�tează , să 
e;xerclte toa� c procedurile, uzând de toate mijloacele de atac 
ŞI apărare ŞI să, admin istreze toate probele legale. 

Persoanele autorizate să angajeze Eforia , pot da prol;ură 
pentru reprezentare în j ustiţie. 
. Art. ?? --:- Eforii şi membrii consiliului de conducere pot 

fI numIţI dm nou şi realeşi după expirarea mandatului lor, 
dacă au con1 i nuat să facă donaţiuni anuale sau dacă iniţial 
au făcut donaţiuni însemnate. 

Art. 16. '- Comitetul de censori se compune din cinci 
membri, dintre care trei alesi în fiecare an de adunarea crene-. ' b 
rală dmtre membrii t i  şi doi n umiţi pe termen de an an prin 
decret : unul la propunerea Ministerului de Război şi al doilea 
la pr�punerea Ministerului  Finanţelor. 

Censorii g leşi şi cei nu miţi, vor avea tot atâţia supleanţi 
aleşi de a dunarea generală sau n umiţi prin decret, după ace
leaşi norme ca şi titularii. 

Cel puţin un censor şi un censor supleant trebue să fie ex
perţi con tabili. 

Censorii s Lmt obligaţi : 
a) Să controleze şi să verifice operaţiunile fi nanciare ale 

Aşezământului şi scriptele de contabilitate, certificând dacă 
scriptele sun t ţinute în conformitate cu dispozi ţiunile legale 
În vigoare şi întocmind rapoarte lunare de con statările făcute, 
pe care le vor depune consiliului de conducere al Eforiei ; 

b) Să inspecteze inopinat cel puţin odată pe lună opera 
ţiunile cont:::hile şi de casă, încheind procese-verbale de con
statărilc făcute ; 

c) Să sesizeze de înda tă consili.ll de condu cere sa u pe primul 
e for de orice n eregularitate con statată ; 

d) Să verifice, să controleze şi să certifice pentru exactitate 
bilanţul , îl1 tocmind raportul lor asupra gestiunii  an uale a 
Ef.)riei, care ya fi supus adunării generale pentru a fi avut în 
vedere la a j)r (' barea bilanţului şi descărcarea de gestiun e ;  

e) Să ver i :'ice quarumul membrilor necesari constituirii 
n dunării gen e . ale ; 

f) Să veghu:e 'ca deciziunile luate de ad unarea generală şi 
consiliul de eO',1ducere să fie res pectate întoc mai de către orga
nele Eforiai. 

Censorii p e t  3 sista la toate şedinţele consiliului de conducere, 
la 'care trebue sc chemaţi, avâlJd drept de vot consultativ. 

Comitetul de cellsori alege în fiecare an un preşedinte «in
tre membrii săi. El  lucrează cu majoritatea membrilor ce-l 

. compJn. 
Manda tul  (cnsorilor va p utea fi reÎn oit. 
Art. 17. - Creditele prevăzute în buget pentru cheltuieli, 

vor p utea fi majorate în cJrsul exerciţiului daM există spo
ruri de vemturl corespunzătoare. 

Viramentele de credit dela un articol la altul, precum şi 
maj orarea b:.tgetului de cheltuieli a l  Eforiei,  pe baza spor .1rilor 
de venituri corespunzătoare, vor fi făcute prin hotărîrea 
consiliului de conducere. 

Al't. 18. - Eforia va lucra prin derogare dela legea conta
bilităţii publice, a patrimoniului public, a ivocaţilor publiCI, 
dela legea 1\1'. 945, publicată în Monitorul Oficial NI'. 2fi4 d!n 
25 Octo mvr;e 1941, dela legea NI'. 256, publicată în Monito
rul Oficial NI'. 94 din 21 A prilie 1943 şi dela legile privind pro
iectările, ang<'.jările de lucrări, cumpărări de materiale şi efec-
tuările de plăţi. , 

Angajarea I U f�rărilor se va face prin licitaţie p ublică, tra
tare prin bur.ă învoială, tratare directă, regie sau regie mixtă, 
cu m va găsi cu cale COJ.lsiliul  de conducere. 

Conta-bilizarea 6peraţiu�ilor se va face în partidă d ublă 
potrivit dispoziţiunilor codului de comerţ. -

Cheltuielile Eforiei vor fj scutite de viza comisiurii perma 
n ente pentru realizări de economii. 

Art. 19. - Subvenţiile acordate de Stat în scop deter!ninat 
se vor administra în condiţiunile legii de faţă , gestiunea lor 
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fiind supusă controlului Inaltei Curţi de Conturi conform legii 
sale organ ice. 

Faţă de ordonatorii s:lbvenţiilor, aceste subventii se vor 
justifica cu recipisa de încasarea lor şi d ovada ÎD;crierii lor 
la venituri, la bu getul Efbriei. 

Cheltuielile efectuate în cont J I  acestor subvenţii se vor JU
stifica cu acte lega le. 

Verificarea actelor justificative ale cheltuielilor prevăzute 
mai sus şi a conturilor rcspective se V'i face Lmar prin refe
rendari delegaţi la faţa locului de Inalta Curte de Conturi. 

Art. 20. - Proiectul de b Jget al Eforiei, Înainte de a )  
s upus adunării generale, va fi verificat şi aprobat de Ministerul 
de Războiu . . 

La sfârşitul fiecărui exerciţiu raport:Jl censorilor asu pra ge
stiunii anuale a Eforiei va fi supus Ministerului de Războiu. 
Adunarea generală nu va futea aproba bilanţul şi nu va putea 
da în mod valabil descărcarea de gestiune, decât după ce 
aceasta va fi fost verificată si aprobată de Minister 11 de Ră7.-
boiu. 

' 

Art. 21. - Inainte de începerea fiecăru i exercItIU ,  consi
liul de con ducere va întocmi un program anual de 'activitate, 
care va fi supus aprobării Ministerului de Războiu , odată cu 
proiectul de buget. 

. 

Consiliu l de conducere este obligat a înainta MinisteruLi de 
Războiu l'a pO:lrtele trimestriale asupra rezultatelor tehnice 
ŞI admin istrative obţinute în aplicarea programalui anu a l  de 
a ctivita te. 

Adunarea generală nq va acorda descărcarea de gestiune 
decât d upă verificarea îndeplinirii formalităţilor prevăz.lte în 
prezentul articol. 

Al't. 22. - Conducerea tehnică şi spitalicească a Eforiei 
este încredinţată unui director medic, iar conducerea admini
strativă umiÎ director a d miaistrativ, ambii numiţi prin deeret, 
la propunerea Ministerului de Războiu. 

Art. 23. - Numărul şi  organizarea serviciilor Eforiei se 
vor determin3 prin decizia consiliului  de conducere a l  Eforiei , 
cu aprobarea Ministerulu i de Războiu. 

Art. 24. - Personalu l Eforiei este de două categorii : 
a) Funcţionari p ublici, n .lmiţi prii! decizia sa u propunerea 

Ministerulu i  de Războiu si salarizati de Eforie. 
Până la 1 Aprilie 1945, �ând s" vo� deschide creditele n ece

sare în bugetul Eforiei, acest personal va contin ua să fie I'Iătit 
de Ministerul de Bă zboiu ; 

. 

b) Personalul angajat temporar, de consil;ul de cOf' ducere 
în condiţiullile legii eO>ltraetelor de muncă, salarizaţi de EfJrie. 

Art. 25. - Pentru rezolvarea tutun l' chestiun ilor privi
toare la construcţia Palat'Ilui Invalizilor, va funcţiona un 
comitet de construcţie, compus din : 

a) Primul efor ca preşedinte ; 
b) Al doilea efor ; 
e) Membrul desemnat de Ministerul de Războiu în conS1-

liul de condu cere al Eforiei ; 
d) Un membru delegat de Preşedinţia Con siliului de Mi

nistri. 
Comitetul de construcţie poate l ucra valabil când sunt doi 

membri prezenţi. 
DJciziunile l uate de comitetul de constructie sunt exe-. . ' 

cutorn. 
Art. 26. - Suprayegherea şi controlul executării bcrărilor 

se vor face de către un tehnician dele gat de wmitetu l  d e  
con strucţie, prevăzut l a  art. 25. 

Receptiile nrovizorii si definitive ale lucrărilor se vor fac e  
de către �omiîetul de co:r::strucţie sa u un dc:legat a l  său împreună 
cu arhitectul diriginte al lucrărilor şi un delegat tehnic a l  
Ministerului de Război J .  

Organele de supraveghere, control şi  recepţie lu crează sub 
preşedinţia primului '  efor sau a delegatului său . 
- Art. 27. - In caz de desfiinţarea Eforiei , pa trimoniul său 
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trece asupra Casei invalizilor, văduvelor şi orfanilor de răz
boiu. 

Art. 28. - Dispoziţiunile legii Nr. 382, publicată în Moni
torul )ficial Nr. 141 din 21 Iunie 1943, sunt şi rămân abro
gate. 

Dată în Bucureşti la 17 Octomvrie 1944. 
M I HA I  

Preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministrul finanţelor ad-interim 
General de Corp de Armată AdjutRnt C. Sănătescu 

Miinsitrul de război 
General de Corp de Armată Mihail Racoviţă 

Nr. 1 .927. 

Raportul d-lor miniştri de războiu şi al finanţelor ad-interim către 
M. S. Regele. 

SIRE, 
Eforia Ostăşească pentru Militari şi Invalizi a fost înfiinţată 

prin legea Nr. 686 din \7 Septemvrie 1942 şi organizată prin 
legea Nr. 382 din 21 Iunie 1943, în scopul de a se da îngrijire 
spitalicească pentru militarii activi şi invalizii de războiu. 

Deşi : 
- denumirea acestei instituţiuni ca şi scopul pentru care a 

fost înfiinţată ; \ 
- faptul că bugetul a fost alimentat cu o subvenţie iniţială 

şi una anuală date de Ministerul de Război ; 
- personalul era numit şi plătit din bugetul Ministerului de 

Rhl� ; 
. 

ar fi dus la concluzia că Eforia Ostăşească trebue să depindă 
direct de Ministerul de Războiu totuşi, prin legea de organizare, 
a fost pusă sub su pravegherea Consiliului de Patronaj al Ope
relor Sociale. 

Faţă de această situaţie şi având În vedere că : 
- Eforia Ostăşească a fost înfiinţată pentru a da îngrijire 

spitalicească militarilor activi şi invalizilor de războiu, personal 
care aparţine Ministerului de Războiu ; 

- Consiliul de Patronaj al Operelor Sociale va funcţiona pe 
l ângă Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale ; 

- Bugetul Eforiei Ostăşeşti este alimentat cu fonduri din 
bugetul Ministerului de Războiu ; 

- Personalul Eforiei Ostăşeşti este plătit din bugetul Mi
nisterului de Războiu j 
propunem ca Eforia Ostăşească pentru Militari şi Invalizi să 
funcţioneze pe lângă Ministerul de Războiu, modificându-se 
totodată unele articole din legea de organizare spre a se adapta 
nouei situaţiuni, astfel ca acest Departament să aibă întreaga 
îndrumare şi supraveghere tehnică şi administrativă. 

Dacă şi Maiestatea Voastră este de acord cu aceste propuneri, 
avem onoarea a supune Inaltei aprobări şi semnătură alăturatul 
proiect de decret-lege) prin care se reorganizează Eforia Ostă
şească pentru Militari şi Invalizi, care va continua să funcţio
neze pe lângă Ministerul de Războiu. 

Suntem cu cel mai profund respect, 
S IRE, 

ai  Maiestăţii Voastre prea plecaţi 
şi prea supuşi servitori, 

Preşedintele Consiliului de Miniştri, 

G.lmeral de Corp de Armată Adjutani C. Sănătescu 
Ministrul de război, 

General de Corp de Armată Mihail Racoviţă 
Nr. 21 .907. 1944, Octomvria 15 

Legea Nr. 611 

MIHAi l, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al Ro

mâniei ,  
La toţi de faţă şi piitori, sănătate : 
Aliupra raportului ministrului Nostru licritar di Stat la 

Departamentul de Războiu, cu Nr. 88.830 din 5 Octomvrie 
1 944, 

Văzând jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 667 din 1944 ; 
Având în vedere avizul Consiliului Legislativ Nr. 80 din 1944, 
Am decretat şi decretăm : 

DECRET-LEGE 
pentru modificarea art. 8, alin. 2 din legea asupra fortelor armatl! 

şi art. 54, punctul 6, alin. a din legea asupra înaintărilor in 
armata' de uscat, referitor la compunerea Consiliului 

Superior al Oştirii 
Articol unic. - Articolul 8, aliniatul 2 din legea asupra 

Forţelor Armate şi articolul 54, punctul 6, alineatul a din legea 
asupra înaintărilor în Armata de Uscat, se modifică după cum 
urmează : 

Consiliul Superior al Oştirii se compune din :  
Preşedinte : Ministrul de războiu. 
Membrii permanenţi : 
Şeful Marelui Stat Major ; 
Subsecretarii de Stat ai Ministerului de Războiu ; 
Comandanţii de Armată ; 
Şeful Casei Militare a Maiestăţii Sale Regelui, dacă are cel 

puţin gradul de General de Brigadă ; 
1-3 Inspectori generali de arme ; 
1-2 Comandanţi de corp de armată, desemnaţi de ministrul 

de războiu. 
Pe timp de războiu, Consiliul Superior al Oştirii se comple

tează cu comandantul general a l  teritoriului. 
Vor putea participa la lucrările COI.siliului Superior al 

Oşt irii, cu vot consultativ, inspectorii generali de armă, pre
cum . şi com;jndanţii de corp de armată şi similalii lo,r 
atunci când se disc..ltă situaţia ofiţerilor din subordine . 

Secretar al Consiliului Superior al Oştirii este secreta
rul general al Ministerului de Război. 

Dat în Bucureşti la 17 Octomvrie 1944. 
M IHAI 

Ministrul de război 

General de Corp de Armată Mihail Racovită 
Nr. 1 .92S. 

Raportul d-Iui ministru de război către M. S. Regele 

SI RE, 
Consiliul Superior al Oştirii, în compunerea actuală, nu are 

prevăzuţi inspectorii generali de armă, care au luat fiinţă prin 
legea r. 468 din 27 Septemvrie 1944. 

De asemenea nu sunt prevăzuţi că vor putea participa la 
lucrările Consiliului cu vot consultativ şi comandanţii de Corp 
de Armată şi similarii lor, atunci când se discută situaţia ofi
ţerilor din subordinele acestora . 

Pentru a remedia această stare de lucruri şi pentru a da 
posibilitate inspectorilor generali .de Armă, comandanţilor de 
Corp de Armată şi similarii lor, spre a lua parte la lucrările 
Consiliului Superior al Oştirii, am întocmit alăturatul proiect 
de decret-lege, pentru modificarea articolului 8, alineatul 2 din 
legea asupra Forţelor Armate şi articolu� 54, punctul 6, alineatul 
a din legea asupra înaintărilor în Armata de Uscat, referitor 
la compunerea Consiliului Superior al Oştirii,. pe care îl supun 
Inaltei aprobări şi semnături a Maiestăţii Voastre. 

Sunt cu cel mai profund respect, 
S IRE, 

al Maiestăţii Voastre, prea plecat 
şi prea supus servitor, 

Ministrul de război 
General de Corp de Armată Mihail Racoviţă 

Nr. Si.iie 1S�, OctomvriQ 5. 
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M I HAI l,  
Legea N r  512 

Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege a l  
României, ' 

La, toţi de faţă şi viitori, sănătate : 
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la 

Departamentul de Războiu cu Nr. 90.551 din 10 Octomvrie 
1944, 

' 

Văzând,jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 683 din 1944, 
Am decretat şi decretăm : 

DECRET-LEGE 
pentru abrogarea legii Nr. 782 din 26 Noemvrie 1943, privitoare la 
inaintarea generalilor şi oli�erilor superiori de rezervă preveniţi din 

activitate, care au indeplinit funcţiuni superioare în Stat 
Articol unic. - Pe data publicării prezentei legi se abrogă 

legea Nr. 782 din 26 Noemvrie 1943, privitoare la înaintarea 
generalilor şi ofiţerilor superiori de rezervă provenţi din acti
vitate, care au îndeplinit funcţiuni superioare în Stat. 

Dat în Bucureşti la 17 Octomvrie 1944. 
M I HAI 

Ministrul de război, 

Nr. 1 .929.  
General de Corp de Armată Mihail Racovit' 

Raportul d-Iui ministru de război către M. S. Regele. 
S IRE 

Prin leg�a Nr. 782 din 26 Noemvrie 1943, s'a'instituit tin 
nou regim de înaintare pentru ofiţerii generali şi superiori de 
rezervă proveniţi din activitate, cari au îndeplinit fUDt;ţiuni 
superioare în Stat, în sensul ca acei cari în momentul tre<;erii 
în rezervă nu au îndeplinit condiţiunile de stagiu, vechime 
�i capacitate cerute de legea a supra înaintărilor în Armata 
de Uscat şi care în rezervă fiind nu au fost concentraţi sau 
mobilizaţi, vor putea totuşi avansa la gradul imediat superior. 

Deoarece această lege este contrwă tuturor legilor şi nor
melor pentru selecţiunea corpului ofiţerilor şi cum ea a fost 
creată numai în ideia de a recompensa anumite elemente 
care conveneau regimului trecut, propunem să fie abrogată. 

Dacă Maiestatea Voastră este de acord cu aceste propuneri, 
am onoarea a supune Inaltei aprobări şi semnături alăturatul 
proiect de decret-lege pentru abrogarea legii Nr. 782 din 26 
Noemvrie 1943. 

Nr. 90.551.  

Sunt cu cel mai profund respect, 
S IRE, 

al  Maiestăţii Voastre, prea plecat 
şi prea supus servitor, 

Ministrul de război, 
General de Corp de Armată Mihail Racoviţă 

1944, Octomvrie 10.  

Legea Nr. 513 
M I HA I l,  

Prin graţia lui  Dumnezeu ŞI  voinţa naţională, Rege a l  
Rom�niei, 

La toţi de faţă şi viitori, sănătate : 
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la 

Departamentul de Războiu cu Nr. 91.049 din 12 Octomvrie 
1944, 

.văzând jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 680 din 1944, 
J
Am decretat şi decretăm : 

DECRET-LE GE 
pentru înlocuirea denumirei gradului de plotonier adjutant cu denumirea -

de plotonier major şef 
Art. 1. Denumirea gradului de plotonier adjutant, prevăzută 

la articolul 7 din legea asupra Corpului subofiţerilor şi articolul 
2, punctul 2 din legea asupra înaint1hilor în Armata de Uscat, 
se înlocueşte cu denumirea de plotonier majorşef. 

Art. II. In locul denumirii « Plotonier adjutant ), întrebuin
ţată de legile astăzi în vigoare, se va socoti scris « Plotonier 
majorşef ) .  

Dat în Bucureşti la 17 Octomvrie 1944. 
M I HAI 

Ministrul de război, 

General de Corp do Armată �lihail Raceviţă 
Nr. 1 .930. 

Raport� d-Iui ministru de rAzboi eătre M. S. Regele. 

SIRE,  
Am onoarea a supune Inaltei aprobări ş i  semnături a Maie

stăţii Voastre alăturatul proiect de decret-lege, prin care se 
propune înlocuirea denumirii gradului de plotonier adjutant, 
cu den um;rea de plotonier major şef. 

Nr. 91 .049. 

Sunt cu cel mai profund respect, 
S IRE, 

al  Maiestăţii Voastre, prea plecat 
şi prea supus servitor, 

Ministrul de război 

General de Corp de Armată Mihail Raeoviţă 
1944, Octomvrie 12.  

JURNALE ALE CON SILIULUI 
, DE MI NIŞTRI 

prevăzute pentru categoria de salari
zare Bucureşti. 

Tablou de sporurile la îndemnitatea de 
scumpete actuală, ce urmează a se acorda 
funcţionarilor P. T. T., cu incepere dela 1 
Octomvrie 1 944. IDNlSTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE 

ŞI AL COMUNICAŢIILOR 
Consiliul de miniştri, în şedinţa sa 

dela 11 Octomvrie 1944, 
Luând în discuţi�ne raportul d-lor 

miniştri secretari de Stat ai Departa
mentelor Lucrărilor Publice şi al Co
municaţiilor, precum şi al Finanţelor cu 
Nr. 1.003/350/1944, 

Decide : 
Art. 1. Cu începere dela 1 Octomvrie 

1944; funcţionarii Direcţiunii Generale 
P.T.T. vor primi un spor lunar la 
indemnitatea de scumpete actuală, con
form cote lor specificate în tabloul ane
xat ce face parte integrantă din pre-, . 
zentul jurnal. Cotele de majorare sunt 

10 .. 

Pentru celelalte categorii de salari
zare sporul se va reduce la procentele 
prevăzute de art. 23 din Codul funcţio
narilor publici. 

Art. II. D-nii miniştri secretari de 
Stat ai Departamentelor Lucrărilor Pu
blice şi al Comunicaţiilor, pregum şi al 
Finanţelor se însărcinează cu aducerea 
la îndeplinire a prezentului jurnal. 

Dat în Bucuresti la 11 Octomvrie 
1944. 

' 

General Adj. Conat. Sănătescu, General 'AUlel 
Aldea, 1. C. Brătianu, Const. Titei Petrescu, 
General I. Boiţeanu, D. D. Negel, General C. 
Eftimiu, General dr. N. �1arinescu, General 
lIfihail Racoviţă, L. Pătrăşcanu, Grigora Nicu
lescu-Buzeşti. 

Nr. 661 . 

Tipul de sala- Sporul de scum-
rizare P.T.T. �

e!: 
�����! Observaţiuni 

25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 

9.192 ... 
9.660 
9.384 
9.372 
9.359 
9.357 
9.344 
9.342 
9.330 
9.175 
8.868 
9.401 
8.157 

·Sporul acordat 
pentru un func
tionar necăsă
font, la catego-

ria Bucureşti 
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Tipul de sala- Sporul de scum
pete propus rizare P.T.T. • se acorda 

12 
1 1  
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

7.503 
7.472 
7.469 
7.044 
5.314 
4.145 
4.155 
4.167 
4.290 
4.060 
2.816 
3.204 

Observaţiuni 

·Sporul acordat 
pentru un func
ţionar necăsă
torit, la catego-

ria Bucureşti 

D E C I Z I U N I  
PREŞEDINŢIA 

CONSILmLUI DE MINIŞTRI 
Noi, Preşedintele Consiliului de Mi

niştri, 
In baza articolului 3 din legea Nr. 

487 pentru organizarea Comisariatului 
pentru administrarea regiunilor eli
berate ale Transilvaniei, publicată În 
Monitorul Oficial din 10 Octomvrie crt. 

Decidem : 
Art. 1. - Se numesc membri în co

mitetul prevăzut de art. 3 din legea 
Nr. 487/1944 pentru organizarea Comi
sariatului pentru administrarea regiu
nilor eliberate ale Transilvaniei, d -nii : 

Dr. Emil Haţieganu, Dr. Petre Groza, 
Dr. Sabin Manuila, Dr. Romulus Pop ,  
Dr. Teodor Roxin, Iosif Jumanca, Dr. 
Liviu Pop, Valer Chircoian, Dr. Si
mion Nemeş, Dr. Aurel Mărginean. 

Art. 2. - D-l înalt comisar pentru 
administrarea ' regiunilor eliberate ale 
Transilvaniei este însărcinat cu exe
cutarea prezentei �eciziuni. 

Dată la 18 Octomvrie 1944. 
Preşedintele Consiliului de Miniştri, General 

de Corp de Armată Adj. Constantin Săllătescu 
Nr. 37. 

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE 
Noi, ministru secretar de Stat la 

Departamentul Afacerilor Străine, 
In baza art. 84 şi 108 din legea conta

bilităţii publice, 
Decidem : 
Art. 1. - Se institue pe lângă Mini

sterul Afacerilor Străine o comisiune 
de tratări şi licitaţii şi una de recepţie 
pentru lucrările de reconstrucţie ale 
Palatului acest,ui Departament. 

Art. 2. - Comisiunea de tratări şi 
licitaţii se compune după cum urmează : 

Preşedinte : d-l Virgil Cordescu. 
Membri : d-l arhitect Gherghiceanu ; 

d-l Marin Dumitrescu, şef de serviciu ; 
d-l Ştefan Enescu, şef de secţie, care va 
în��p�ini şi funcţia de secretar al co
mISIeI. 

Art. 3. - Comisiunea de recepţie se 
compune după cum urmează : 

Preşedinte : d-l ing. Gh. Prap6rgescu. 
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Membri : d-l R. Bereslog, director ; 
d-l Emil Nicolau, şef de serviciu ; arhi
tect Ascanio Damian, care va îndeplini 
şi funcţia de secretar.. al comisiei. 

Art. 4. - D-nii directori ai persona
lului şi contabilităţii sunt însărcinaţi cu 
aducerea la îndeplinire a decizi unei de 
faţă. 

Ministru, Gr. Niculescu-Buzeşti 
Nr. 117.349/1944. 

Prin decizia ministerială Nr. 116.592 
din 1944, d-l Vasile Paiu, şef de servi
ciu fără gradaţie la Preşedinţia Consi
liului de Miniştri, se transferă la 
Ministerul Afacerilor Străine pe data 
de 15 . Octomvrie 1944, în post vacant. 

MINISTERUL DE RĂZBOI 
Noi, ministru secretar de Stat la 

Departamentul de Război , 
Având în vedere decretul Nr. 1.620 

din 23 August 1944, 
Decidem :  
Art. 1. Generalul Măinescu Vasile, 

directorul persona lului Ministerului de 
R ă zboi, cu începere dela 1 Octomvrie 
1944, pe lângă corespondenţa ce-i re
vine de drep t prin prevederile artico
lului 10 din decizia min sterială Nr. 
3.000 /1941, relativ la organizarea şi 
funcţionarea Ministerului de Războiu, 
se deleagă a semna următoarele :  

1 .  Aprobări pentru î ntocmirea deci 
ziilor ministeriale relativ l a  toate ches
tiunile privitoare pe subofiţerii activi 
şi de rezervă din serviciul armatei de 
uscat şi semnarea lor. 

Se exceptează chestiunea înaintărilor, 
îndepărtărilor din armată, demisiilor şi 
concediilor în străinătate,  care se a
probă de secretarul general. 

2.  Aprobări pentru Întocmirea deci
ziilor ministeriale, relativ la toate ches
tiunile privitoare pe maiştrii militari 
acti vi şi de rezervă, din serviciul ar
matei şi  semnarea lor. 

Se exceptează chestiunea înaintăriIor, 
înde părtărilor din armată , demisiilor 
şi concediilor în străinătate,  care se 
aprobă de secretarul general .  

3 .  Aprobări pentru Întocmirea şi 
semnarea deciziilor ministeriale relativ 
la numirile funcţionarilor şi mesf'Tia şi . 
lor civili din s er-vie ul armatei, p ână 
la grad ul de şef de secţie inclusiv, şi 
funcţiunile echivalente ; rămânând ca 
numirile funcţionarilor civili superiori 
gradului de şef de secţie să se aprobe 
de secre laru 1 general. 

4. Aprobări pentru întocmire şi sem
narea drciziilor m n is teriale . reIa I iv la 
toate s chimbările în poziţiunea tu tJror 
funcţionm ilor şi meseriaşilor civili din 
serviciul armatei. 

Se exceptează- chestiunea înaintărilor, 
îndepărtărilor din armată, 1 etrogradă
rilor, demisiilor şi concediilor în străi-
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nătate, care se aprobă de secretarnl 
general , afară de chestiunea înaintă ri
lor funcţionarilor din serviciul armatei. 
ce fac parte din corpurile speciale (in
gineri şi arhitecţi) ,  care se rezolvă prin 
Ministerul LucJ ărilor Publice şi Comu
nicaţiilor, în legăt Llră cu Ministerul 
de Război .  

5. Aprobări ele mutări pentru între
gul petsonal civil din servidul armatei 
şi semnarea deciziilor ministeria le res
pective . . 

6. Aprobări pentru schimbări de 
nume prin eriltă , pentru d ecoraţiile 
(ordine �i medalii de război) confe
rite în t mpul războiului pe nume 
greşite. 

Art. II. Directorul personH ului este 
însărcinat cu aducerea la îndeplinire a 
prezentei decizii. 

Dată la 13 Octomvrie 1944. 
Ministru, General de Corp de Armată lUihail 

Racoviţă 
Nr. 1 .886. 

Noi, ministru secretar de Stat la 
Deparamentul Războiului, 

Având în vedere "'nevoile serviciului, 
Decidem : 
Art. 1. - Comisiunea instituită prin 

decizia ministerială Nr. 1 . 788 din 4 
Octomvrie 1944, pentru cercetarea recla
maţiilor ofiţerilor îndepărtaţi din armată 
se modifică după cum urmează : 

' 

General de divizie Niculescu-Cociu , 
ca preşedinte. / 

General de brigadă Creţoiu Vasile 
(infanterie). 

General de brigadă Lambru Şerban 
(artilerie) . 

General de brigadă Codreanu Ion 
(ca valerie).  , 

Colonel Ionescu -Răzoare Vasile (ge
niu ) .  

General d e  escadră Sahini Alexandru 
(pentru aeronautică). 

Contr' Amiral Stoianovici Alex. (pen
tru marină).  

Funcţia de secretar al acestei comi
siuni va fi îndeplinită de colonelul 
Butănescu Iordan.  

Art. 2. - Pentru cercetarea reclama
ţiunilor ofiţerilor generali, dela gradul 
de general de divizie inclusiv În sus, 
comisiunea va fi prezidată de d-l gen\:l
raI de corp de armată Atanasiu Vasile. 

Art. 3. - Secre;tariatul General al 
Ministerului de Războiu este însărcinat 
cu executarea prezentei deciziuni. 

Dată la 17 Octomvrie 1944. 
Ministru, fteneral de Corp de Armat! Mihail 

Raeoviţă 
Nr. 1 .958. 

1 1  
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Prin decizia d-Iui secretar, general 
al Ministerului de Război NI'. I .700 
din 29 Septemvrie 1944, următorii 
ofiţeri de administraţie se împuterni
cesc cu atribuţiuni de veirficarea ad
ministrativă, pe data arătată în drep
tul fiecăruia : 

Adm. It.-col. Tuturman Mihail pe 1 
Iulie 1944. 

Adm. It.-col. Duduleanu Mihai pe 1 
Iulie 1944. 

Adm. It.-col. Ionescu Eugen pe 1 
Iulie 1944. 

Adm. maior Paraschivescu A. Gri
gore pe 1 Iunie 1944. 

Adm. maior Ionescu Petre pe 1 Iu
lie 1944. 

Adm, maior Mâlâncescu Gheorghe 
pe 1 Iunie 1944. 

Adm. maior rez. Eliescu Nicolae pe 
1 Iulie, 1944. 

Adm. cpt. Iorga Nicolae pe 25 Mai 
1944. 

Adm. cpt. Bernev�g Ilie pe 1 Iunie 
1944. , 

Adm. cpt. Gându Vasile pe 1 Iulie  
1944. . 

Adm. cpt. Soare N. Gheorghe pe 
1 Iulie 1944. 

• 

Adm. cpt. Arcadiew S. Alexandru 
pe 1 1 ulie 1944. 

Adm. cpt. Bădescu Gheorghe pe 1 
I ulie 1944. 

Adm. cpt. Ghica P'. Alexandru pe 
.15 Iulie 1944. 

Adm. cpt. Nazarie Tache pe 1 Au
gust 1944. 

Adm. cpt. rez.  Boia Constantin pe 
1 Iulie 1944. 

Adm. cpt. rez. Luchian Constantin 
pe 1 Iulie 1944. 

Imputernicirea este 
pe exerciţiul 1944 /945 
deciziei ministeriale 

,
'
Mai 1944. 

valabilă numai 
în condiţiunile 

T. 332 din 11 

Prin decizia d -lui secretar general 
al Subsecretariatului de Stat al Ar
matei de Uscat de pe lângă Ministerul 
de Război NI'. 1.733 din 30 Septeml 
vrie 1944, e levii notaţi mai jos, reuşiţi 
la examenul de admitere în anul I re
zervă al  şcoalei de ofiţeri tehnici auto, se 
Însumează în controalele şco alei în anul 
şcolar 1944 /945 : 

1 .  Chir că N. Nicolae 2. Purcăres
cu P.  Ilie. 3.  G arbă N. George , 4 
Constantinescu Gh. MIhai Serghe. 5. 
Ionescu Voicana M. S. 6. Dumitrescu 
G. Nicolae. 7. Mita<;he D. Sandu. 8. 
Jean G. Aristide. 9. Oprea V. Anton. 
10. Săndescu T. Aurel, 11. Trasser -
Gotftried Marie. 12. Nicolau V. Flor in, 
13. Bucşan N. ' Ioan. 14. Topor D.  Vla
dimir, 15. 1 T azare I. Ioan. 16. Creţu 
N. Şerban Paul. 17.  Vasilescu A. Ale
xandru, 18. Popovici St, Gheorghe. 
19. Seche N. Mihail. 20. Bolos Gh. 
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l'vIÎrcea. 21. Tănăsescu P. Dragoş. 22. 
Dumitrescu D. N. Cristian. 23, Roescu 
C. Constantin. 24. Dumitriu D. St&vru, 
25. Ioan C.  Nicolae. 26. Popescu R 
Alexandru, 27. Colceriu I. Ioan, 28. 
Tănase C. C. Rad u. 29. Ghiţău I. Ioan. 
30. Marcu 1. Vasile. 31. Popa C. Ioan. 
32. Buicliu Gheorghe. 33. Vrânceanu 
I .  Gheorghe. 34. Pâslaru N .  Nicolae, 
35. Cândea 1. Lucian. 36. Văidean I. 
Lazăr. 37. Onofrei R Vladimir. 38. 
Tucumide A. I. Aristotel. 39. Verellen 
R Henri lrene Marie losef. 40. Mir
cea A. Constantin Simion. 41. Dumi
trescu M. Ovidiu. 42. Constantinidi C .  
Gheorghe. 43. Pclpadopol 1. Vasile. 44. 
Petre I. Radu. 45. Negrescu C. Cons
tantin. 46. Lupu 1. Horia . 47. Rusu 
V. Gheorghe. 48. Simian C. Sergiu. 49. 
Ştefăne!lcu Drăgăneşti C. Nicolae. 50. 
Bădulescu C. C, Ovidiu ,  51. Sfinţescu 
D .  Ema noil. 52 Petrescu P. Paul. 53. 
Baron I. Eugen. 54. Ghicon G. Ovi
diu Petru. 55. Clair V. Tudor. 56. 
Ciolacu 1 .  Ioan. 

Idem NI'. 1.734 din 30 Septemvrie 
1944, se îndepărtează din şcoala teh
nică industrială militară auto NI'. 4 elevii 
notaţi mai jos : 

Tudor, V. Gheorghe, promovat în cI. 
I I I-a, pentru dezertare din şcoală . 

Nedelcu Dragomir, pentru caz de 
boală, având mai mult de 60 zile lipsă 
dela cursuri, ne mai fiind apt pentru a 
urma şcoala. 

Susnumiţii elevi se înapoiază fami
liilor, cu toate actele care le au depuse 
la şcoală. 

Idem NI'. 1.779 din 3 Octomvrie 1944, 
se îndepărtează din şcoala de subofiţeri 
tehnici auto elevii notaţi mai jos, pentru 
faptele arătate În dreptul fiecăruia : 

Elevul voluntar Solovăstru Gheorghe, 
vinovat de adormire în post în faţa 
inamicului. 

Elevul voluntar (::răciun Stan, vino
vat de furt dela camarazii lui, în timp 
ce era de planton. 

Elevul voluntar lancul Alceste, vi
novat de dezertare în ţară, fără pier
dere de efecte. In prezent este in a 
treia dezertare. . 

Elevul voluntar Gr:gore Gheorghe, 
vinovat de dezertare. 

Susnumiţii elevi vor fi repartiza ţi la 
unităţile din subordinele Direcţiei Supe
rioare a Motomecan zării, . pentru con
tinuarea stagiului militar. 

Idem NI'. 1.781 din 3 Octomvrie 1944, 
se şterge din controalele Şcoalei Sub
ofiteri Tehnici auto elevul Precup Ion, 
del� categoria subofiţeri rezervă anul 
I I ,  fiind clasat de către Spitalul Militar 
"Regina Elisabeta , . ca inapt pentru 
01' ce serviciu, suferind de tuberculoză 
pulmonară deschisă. 

Susnumitul elev se înapoiază unităţii 
de origină, pentru continuarea servi
ciului militar. 

Idem Nr. 1.802 din 9 Octomvrie 1944, 
colonelul în rezervă Ionescu Şt. Nicolae 
se desărcinează din funcţia de subdi
rector al Casei I. O. V. R., pe data de 
1 Octomvrie 1944, încetându-i·se anga
jarea pe aceeaşi dată .  

Se numeşte în funcţia d e  subdirector 
al  Casei I. O. V. R, pe data de 1 Oc
tomvrie 1944, colonelul Ilasievici Ion. 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
Noi, ministru secretar de Stat la 

Departamentul Afacerilor Interne, 
Având în vedere raportul Direcţiu

nii Penitenciarelor Nr. 2.286 din 22 
Septemvrie 1944, prin care solicită 
majorarea alocaţiei de hrană a deţi
nuţilor sănătoşi şi bolnavi pe exerci
ţiul 1944/1945 ; 

Având în vedere că prin bugetul 
Direcţiunii Penitenciarelor se prevede 
un credit bugetar de lei 180.439.200 
pentru hrana deţinuţilor ; 

Având în vedere că prin acelaşi bu
get se prevede că alocaţia va fi fixată 
prin decizie minis lerială ; _ 

Având în vedere scumpirea tuturor 
articolelor alimentare, faţă de care 
actuala alocaţie a devenit cu totul 
insuficientă ; 

Pentru asigurarea unui minimum de 
existenţă al deţinuţilor, 

Decidem : 
Art. 1. - Cu începere dela 1 Aprilie 

1944 până la 1 Octomvrie 1944 se 
menţin alocaţiile de hrană prevăzute 
în decizia ministerială Nr. 24. 978 din 
30 Aprilie 1943. 

Dela 1 Octomvrie 1944 alocaţia de 
hrană zilnică se fixează după c u m  
urmează : 

60 lei pe zi pentru un deţinut să
nătos. 

90 lei pe zi pentru un deţinut bolnav. 
Art. 2. - Aceste alocaţii de hrană 

vor fi suportate dela art . 235 din bu
getul Ministerului Afacerilor Interne, 
Direcţiunea PenitenciareIor. 

Art. 3. - Directorul Penitenciarelor 
este însărcinat cu aducerea la îndepli
nire a prezentei decizi·uni. 

Ministru, General de Corp de Armată Aldea 
Aurel. 

r. 51.288. K/944. 

Prin decizia ministerială Nr. 57. 744 
din 30 Septemvrie 1944, deciziunea mi
nisterială NI'. 4.649 /944 se rectifică în 
sensul că d-l Ganea Teofil, care a fost. 
numit notar pe data ,de 15 Septem
vrie 1944, se repartizează la dispoziţia 
pretecturii judeţului Târnava - Mare" 
pentru a-l plasa într'un loc vacanL 
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Idem NI'. 19.321 din 1 1  Octomvrie 
1 944, gardianul public el .  I I I-a Zăbavă 
Ion dela Chestura Craiova, se transferă 
în interes de serviciu la Chestura Con
stanţa, pe data de 1 I\oemvrie 1 944, 
în loc vacant, fără plata indemnizaţiei 
de transport. 

Ide! NI'. 19.650 din 13 Octomvrie 
1944, gardianul public cI . I I I-a Ciublea 
Ion dela Comisariatul de poliţie Reşiţa, 
se transferă pe cale disciplinară la 
C hestura Constan1a,  pe data de 1 No
emvrie 1 944, pentru rea comportare, 
având termen de verificare 6 luni . 

Idem NI'. 8.853 A. din 13 Octom
vrie 1 944, d-l Drăghiciu Iuliu, sub
prefectul judeţului Ialomiţa se repar
tizează în aceeaşi calitate la judeţul 
Trei Scaune, în locul d-Iui Siriincan 
Anton, prim pretor, a cărui delegaţiune 
încetează . 

Idem NI'. 54.242 / 1944, se fac urmă 
toarele transferări, în interes de ser
viciu, în corpul pretorilor : 

D -I Tătaru Gh. Aurel, pretor dela 
dispoziţia prefecturii judeţului C luj
Turda, pe ziua de 1 Octomvrie 1944, 
la plasa Sărmaş, acelaşi judeţ ; 

D -I Petala Gheorghe, pretor dela 
Inspectoratul General Administrativ al  
Circ. I I I-a Braşov, pe  ziua de 1 Sep
temvrie 1944, la  plasa Hărman, din 
judeţul Braşov ; 

D- I  Fulicea O vidiu,  prim-pretor dela 
dispoziţia prefecturii j udeţului Făgăraş,  
pe z iua d e  1 Septemvrie 1944, la 
plasa Sercaia, din acelaşi judeţ ; 

D -I Harhoiu Dionisie, pretor dela 
dispoziţia prefecturii judeţului Sevel in, 
pe ziua de 1 Scptemvrie 1944, la plasa 
Orşova din acelaşi judeţ ; 

D-I Trâncă N. Gheorghe, pret 01' 
dela dispoziţia prefecturii judeţului 
Botoşani ,  pe ziua de 1 Septemvrie 
1944, la plasa I\ icoreşti din judeţul 
Tecuci. 

Idem TI'. 55 .440 din 23 Septemvrie 
1944, notarul Radu Traian, dela pre
tura plăşii Coţ judeţul Iaşi, se tran
sferă, după cerere pe ziua de 15 Oc
tomvrie 1944, la dispoziţia prefecturii 
judeţului Hunedoara, pentru a-l plasa 
îr,tr' un loc vacant. 

Idem NI'. 55 .681 din 30 Septemvrie 
1944, notarul Miloşan Nicolae din ju
deţul Tulcea se transferă după cerere, 
pe ziua de 15 Octomvrie a. c . ,  la dis
poziţia prefecturii judeţului  Făgăraş 
pentru a·l plasa într'un loc vacant. 

Idem 1'\1'. 56.043 din 23 Septemvrie 
1944, notarul Ivan Gheorghe dela co
muna Slobozia, judeţul Argeş, se tran
sferă după cerere, pe ziua de 15 Oc-
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tomvrie 1944, la dispoziţia prefecturii 
judeţului  Târnav�Mică, pentru a-l 
plasa într'un loc vacant. 

Idem _ -1'. 56.339 din 30 Septemvrie 
1944, notarul Puşcaşiu Ioan, din ju
deţul Dolj , se transferă după cerere, 
pe ziua de 15 Octomvrie 1944, la dis
poziţia jJrefecturii judeţului Făgăraş, 
pentru a-l plasa într'un loc vacant. 

Idem NI'. 56.670 din 30 Septemvrie 
1944, notarul Modval Nicolae, din ju
deţul Tutova, se transferă după cerere, 
pe ziua de 15 -Octomvrie 1944, la dis
poziţia prefectur i i  judeţului Braşov, 
pentru a-l plasa într'un loc vacant . 

Idem NI'. 57.291 din 30 Septemvrie 
1944. notarul Căbuz Nicolae, din jude
ţul Sibiu, se transeră , după cerere, pe 
ziua de 15 Octomvrie 1944, la dispo
ziţia prefecturii judeţului Fă găraş, 
pentru a-l plasa într'un loc vacant. 

Idem NI'. 57.686 din 30 Septemvrie 
1944, notarul Velehorschi Epaminonda, 
din judeţul Neamţ, se transferă, după 
cerere, la dispoziţia prefecturii jude
ţului Vlaşca, pentru a-l plasa într'un 
post vacant, pe ziua ' de 15 Octom

.vrie 1944. 

Idem NI'. 58.017 din 22 Septemvrie, 
1944, notarul Traian Ursu, din j udeţul 
Fălciu, se transferă, după cerere, pe 
z iua de 1 Octomvrie 1944, la d ispoziţia 
prefecturii judeţului Caraş, pentru a-l 
plasa într'un loc vacant. 

Idem NI'. 55.479 din 30 Septemvrie 
1944, se revine asupra deciziunii NI'. 
51.520 din 24 Iulie a .  c.,  prin care no
tarul Cucu Vasile din judeţul Cluj 
Turda,  a fost  transferat în interes de 
serviciu, pe data de 1 August a. C . ,  la 
dispoziţia prefecturii judeţului Prahova, 
numitul rămânând în judt;ţul unde a 
funcţiona t anterior. 

Idem TI'. 19.503 din 12 Octomvrie 
1944, comisarul Constantinescu Andrei, 
dela Chestura Galali,  se pune din oficiu 
în retragere pentru caz de boală, pe 
data de 31 Octomvrie 1944, spre a-şi 
aranja dreptw ile la pens ie. 

Idem _ TI'. 19 .649 din 13 Octomvrie 
1 944, detectivul motociclist Creţulescu 
Vasile, din Direcţiunea Generală a Po
l iţiei, se pune din oficiu în retragere 
pentru caz de boală, pe data de 31 
Octomvrie 1944, pentru a-şI aranJU 
drepturile la pensie. 

Idem NI'. 7.932 A. din 30 Sep temvrie 
1944, d-l Florescu Pericle, pretor prin
cipal cu 2 gradaţii din judeţul Buzău, 
se pune în retragere din oficiu, pe ziua 
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de 31 Ianuarie 1945, pentru 35 ani d e  
servi.ciu, spre a-şi regula drepturile la 
penSIe. 

Idem NI'. 58.093 din 11 Octomvrie 
1944, angajarea temporară a d-Iui Ni
colae Damian în Administraţ ia  centrală 
a ministErului, încetează pe data de  
1 August 1944 în  loc de  1 Iunie crt., 
astfel cum a fost prevăzut în deciziunea 
ministerială TI'. 13.523 /944. 

Idem NI'. 19.651 din 13 Octomvrie 
1944, se revine asupra transferării în in
teresul ser-viciului a comisarului Domnu 
P. Ioan dela comisariatul de pol iţie 
Hunedoara la chestura Alba Iulia, făcută 
prin deciziunea NI'. 19.651 din 13 Oc
tomvrie 1944. 

Idem NI'. 19.652 din 13 Octomvrie 
1944, gardianul public cI. I I I  Iancu
lescu Nicolae, dela poliţia Lugoj , se 
transferă pe cale disciplinară la poliţia 
Deva , pe data de 1 Noemvrie 1944 în 
loc vacant, pentru somn în post ş i  
beţie, având termen de verificare 6 luni. 

Idem NI'. 19.653 din 13 Octomv; ie 
1944, gardianul public cI . T I I  Chiurtu 
Stan, dela poliţia Turnu Măgurele, se 
transferă pe cale disciplinară la chestvra 
Constanţa în loc vacant, pe data de 
1 Noemvrie 1944, pentru beţie şi mod 
rău de  comportare, având termen de 
verificare 6 luni. ( 

Idem NI'. 19 .961 din 14 OctomvJ ic 
1944, gardianul public Bogeanu Mari!' , 
dela poliţia Slatina, se suspendă din 
funcţiune cu pierderea salariului ,  - fi ind 
t rimis înaintea instanţelor judiciare. 

\ 
Prin decizia d-Iui minis t JU subs'e-

cretar de Stat la Dep'IT'tamentul Afa
cerilor Interne NI'. 57.486 din 10 0(
ţomvrie 1944, d-na Georgescu Elena,: 
arhivar ajutor din Direcţiunea Ad mi
nis traţiei şi  Fimmţelor Locale, se lasă 
în disponibili tate pe data prezentei  
deciziuni. 

Idem NI'. 57.389 din 30 Septemvrie 
1944, notarul Eşanu Gheorghe din ju
deţul Dorohoi, se transferă după cerere , 
pe ziua de 15 Octomvri.e 1944, la dis
poziţia Circumsclipţiei Administrative 
Bucureşti ,  pentru a-l plasa într'un loc 
vacant. 

:'\oi ,  directorul Penitenciarelor şi In
stitutelor de Siguranţă, 

Având în vedere organizarea unui 
control cât mai complet al tuturor pe
nitenciarelor şi institutelor de siguranţă ; 

Având în vedere necesitatea de a se 
verifica la faţa locului modul de apl i 
care al diferitelor regimuri penitenciare ; 

Având în vedere ră punderea solid ară 
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pe care o au administratorii şi conta
bilii de penitenciare, în ceeace priveşte 
gestiunea în bani şi măterii, precum 
şi a întregei note, fie a Direcţiunii Pe
n itenciarelor, fie a Administraţiei mun
cii penale ; 

Având în vedere bunul mers al ser
viciului. în care scop organele de con
trol trebuie să aibă împuternicirile mi
nime în exercitarea atribuţiunil6r lor ; 

In baza articolului 24 din legea de 
organizare a penitenciare lor şi a de
ciziei ministeriale Nr. 12.433/944, 

Decidem : 
Art. 1. - Cu începere dela data pu

blicării în Monitorul Oficial a prezentei 
deciziuni, penitenciarele şi institutele 
de siguranţă 9vor fi inspectate şi con
trolate din punct de vedere adminis
trativ, al regimului executării pedep
selor şi financiar, după cum urmează : 

1. D-nii Edgar Penciulescu, inspector 
general, din punct de vedere admi
\lÎstra tiv şi Ion Constantinescu -Mion, 
din punct de vedere financiar, vor in
specta penitenciarele : 

Sibiu, Craiova, Işalniţa, Tg.-Jiu, R.
Vâlcea, Ocnele Mari, T. - Severin, Ca
racal, Slatina, Haţeg, C aransebeş, Ora
viţa , Lugoj ,  Timişoara, Câmpulung 
(Muscel), Piteşti, T.-Măgurele .  

2 .  D - l  Gr. B .  Ştefănescu, inspector 
general, va inspecta administrativ şi 
financiar, penitenciarele : Giurgiu, Că
lăraşi, Buzău, Ploieşti, R.- Sărat, Mislea, 
Doftana, Târgovişte, Institutele de Mi
nori şi Minore din Bucureşti, PIătă
reşti, Constanţa, Focşani, Tecuci, Ga
laţi şi Brăila. 

3. D-I Constantin Nicolau, inspector, 
va inspecta ,administrativ şi financiar, 
penitenciarele : Tulcea, Tg.-Ocna , Bâr
Iad, Bacău, Vaslui, Ruşi,  Iaşi, Roman, 
a-Neamţ, Fălticeni, Suceava, Boto
şani, Dorohoi, Câmpulung Moldove
nesc, Rădăuţi. 

4. D-I Gheorgh� Lăzărescu, inspector 
. general, în afară de atribuţiunile sta
bilite prin deciziunea ministerială Nr. 
1 .980 /944, va inspecta administrativ 
şi financiar, penitenciarele : 

Arad, Brad, Deva, Alba Iulia, Beiuş, 
Văcăreşti ; 

5 .  D-l Ion Eliad, sub director, de
legat inspector general, în afară de 
atribuţiunile stabilite prin deciziunea 
noastră Nr. 1 .960 /944, va inspecta ad
ministrativ şi financiar, penitenciarele : 
Braşov, Făgăraş, Sighişoara, Văcăreşti 
E. M. P. 

6. D-l Ion Stoianescu-Vicina; sub
director, d elegat inspector general, în 
afară de atribuţiunile stabilite prin de
ciziunea noastră Nr. 1 .959 /944, va in
specta administ�tiv şi financiar, pe
nitenciarele : Aiud, Turda, Abrud, Dum
brăveni, Văcăreşti financiar. 

A rt. 2. - In afară de atribuţiunile 
de inspecţie şi control pe care fiecare 
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inspector le are şi care sunt stabilite 
în mod general prin lege, regulament 
sau ordine în vigoare, privi tor asupra 
funcţiunei întregei administraţiuni pe
nitenciare, fiecare inspector adminis
trativ sau financiar va avea urmă
toarele împuternici t'i : 

Să dea directive asupra aplicării re
gimUrilor penitenciare, insistând asupra 
modului  cum se execută pedepsele, fe
lul cum se cazează şi cUm se aplică 
regimul muncii penale ; 

Să verifice deţinuţii din penitenciare, 
după categoria penală ; 

Să verifice starea morală, sanitară 
şi de igienă a penitenciarelor ;  

Să dea avize de transferare a deţi
nuţilor în interesele lor personale ; 

Să verifice şi să supravegheze pro
gramul de activitate gospodărească şi 
de lucrări de edilitate pe anii bugetari ; 

Să verifice şi să supravegheze planul 
muncilor agricole şi industriale,  dând 
îndrumări pe teren ; 

Să verifice şi să vizeze contractele de 
muncă agricole şi industriale, dând în
drumări pe teren ; 

Să verifice şi să vizeze contractele 
de muncă penală , ţinând seamă în fixa
rea preţurilor d� toate circumstanţele 
locale ; 

S11 verifice şi să supravegheze apli
carea dispoziţiunilor prevăzute de legea 
privitor la instrucţiunea şi educaţiunea 
deţinuţilor şi internaţilor ; 

Să verifice activitatea comisiei de 
supraveghere şi să avizeze asupra pro
punerilor de graţiere, liberare condiţio
nată şi colonie penit enciară ; 

Să verifice exacta repartizare şi în
trebuinţare a peculului deţinuţilor ; 

Să primească şi să verifice şi să avi
zeze asupra rezolvărilor reclamaţiunilor 
deţinuţilor ; 

Să verifice dacă aprov'!zionările sunt 
conform cu realitatea p ieţei ; 

Să verifice propunerile pentru pre
miile de muncă ; 

Să urmărească lichidarea actelor ' de 
portofol iu ; 

Să verifice întocmirea la timp a ges
tiunilor în bani si materii D. P. şi 
E. M.  P . ; 

, 

Să verifice aqhitarea la timp a mun
cilor penale şi stabilirea imputaţiilor 
a sumelor neîncasate conform dispozi
ţiunilor A. E. M. P . ; 

Să verifice şi să vizeze foile de co
menzI, dacă sunt calculate la preţurile 
reale ; 

Să verifice inventare le şi depozitele 
D. P .  şi A. E .  M. P. dând avize pentru 
deseărcări şi completări ; 

Să verifice modul cum sunt ţinute 
şi funcţionează grefa, arhiva, registra
t ura şi corespondenţa în general ; 

Să constate deficitele cu stabilirea 
viramentelor în vederea eventualelor 
imputaţii ; 

19 Octomvrie 1944 

Să v&rifice situaţia garanţii lor per
sonalului de pază şi pedepselor func
ţionarilor administrativi şi de pază din 
regiune ; în viitor nici una din aceste 
mişcări ne mai făcându-se fără avizul 
inspectorilor respectivi ; 

Să noteze personalul administrativ 
şi de pază, ţinându-se seama de acti
v itatea, moralitatea, cinstea, tompe
tenţa etc. 

Să verifice dacă se face educş.ţia ş i  
instrucţia personalului d e  pază dela 
fiecare penitenciar în parte, cons ta tând 
organizarea şi funcţionarea corpului de 
pază, armament, muniţii ,  echipament. 

A rl. 3. - Pentru anchete cu caracter 
special se vor putea da delegaţiuni fără 
a se ţine seama de dispoziţiunile arti
colului 1. 

A rt. 4. - In ultima zi a l unei toţi 
inspectorii se vor întruni la Direcţiu
nea Penitenciarelor, pentru raport ş i  
conferinţă c u  organele conducătoare 
a le administraţiei centrale ; penitencia
rele sunt inspectate odată pe lună . 

A rt, 5. - Orice alte delegaţiuni pri
vitoare la inspecţie şi control date an
terior prezentei deciziuni, se anulează . 

Al't. 6. - D-l sub director al perso
nalului Direcţiunii Penitenciarelor este 
însărcinat cu aducerea la îndeplinire a 
prezentei deciziuni. 

Dată fa 14 Octomvrie 1944. 
Directorul Penitenciarelor, General Ionescu 

Nicolae 
Nr. 52.430, 

Prin decizia d-lui director al peniten
ciarelor şi institutelor de prevenţie NI'. 
1.904 din 29 Septemvrie 1944, d-l Ema
noil Colbureanu din Bucureşti, str. 
Cornescu Nr. 63, pe data de 1 Octomvrie 
1944 se numeşte gardian cI. 1 la Peni
tenciarul Văcăreşti, în locul gardianului 
Chiriţă Ioan, decedat. 

MINISTERUL CULTURII NAŢIONALE 
ŞI AL CULTELOR 

Noi, ministru secretar de Stat la De
partamentul Culturii Naţionale şi al 
Cultelor, 

A vând în vedere raportul gimnaziului 
comercial de băieţi din Câmpulung
Muscel, înregistrat sub Nr. 137.706 din 
1944, 

Decidem : 
A rt. 1. - Pe lângă gimnaziul comer

cial de băieţi din Câmpu4mg-Muscel va 
funcţiona în anul şcolar 1944-1945 şi 
clasele I-a şi a II 1 -a extrabugetare. 

Art. 2. - Toate cheltuielile de ma
terial şi personal cad În sarcina comi
tetului şcolar. 

A rt. 3. - D-l director al învăţămân
tului profesional este însărcinat cu exe
cutarea prezentei decizii. 

Dată la 10 Octomvrie 1944. 
p. Ministru, Miron Nieolaescu 

Nr. 142.738. 

                     



19 Octomvrie 1944 

Prin decizia ministerială Nr. 144.161 
din 1944, delegaţia de subdirector al 
Invăţământului industrial ,  dată d-Iui 
inginer N. Bengianu, profesor definitiv 
la Liceul Industrial Nr. 1 Polizu din 
Bucureşti prin decizia Nr. 1 76.640 din 
1943, publicată în Monitorul Oficial Nr. 
203 din 31 August 1943, încetează pe 
data imediat următoare publicării deci
ziei în Monitorul Oficial. 

Ide� Nr. 35.039 din 1944, d-l Ro
mulus Vrăbiescu, profesor la Conserva
torul de Muzică şi Artă Dramatică din 
Bucureşti, se numeşte, pe data publi
cării prezentei deciziuni, în postul de 
director artistic al  Operei Române din 
Bucureşti. 

D-� Romulus Vrăbiescu va fi retri
buit pentru funcţiunea sa de director 
artistic al Operei Române din Bucu
reşti, cu un salariu lunar de lei 45.000, 
plus sporurile legale. 

Plata salariului d-Iui Romulus VŢă
biescu se va face din fondurile Operei 
Române din Bucureşti. 

Idem Nr. 147.516 din 1944, se re
cheamă la catedră, pe data deciziei, ur
mătorii inspectori generali şi inspectori 

. de specialitate : 

Inspectori generali 

Perieţeanu Dumitru, Negru Nicolae, 
Gerota Constantin, Rusu Nicolae, Ra
rincescu Elena, Petrescu-Zoiţa Nicolae, 
Grecu Valeriu , BăIăcioiu Ecaterina , ing. 
Vasilache Ion, Demetrescu Constantin, 
ing. Nicolescu Nicolae', Teohary Zoe, 
Georgescu-Tistu Victoria, Perianu Radu. 

Ins pector.i de specialitate 

PJ>pescu-Paşcanu Marieta , Herner Ma
ria , Preoţescu Elena, Rucăreanu Radu, 
Zamfirescu Saf ta , Teodoru Olga , Ma
nolescu Florica, ing. Florian Matei, 
Florea Teodora , Gheorghiu Alexandrina, 
Bogdan Alexandru, Şerban Elena , Si
miQnescu AureIia, Buta Ion, Chiriţă Ion, 
Ionescu Mărgărit, Duţulescu Ecaterina, 
Dumitrescu Ştefan, Rizescu Ion, Lepă
datu Ion , DOllciu Marin , Georgescu Elena 
Bucur, Vidraşcu Anton , ing. Ganciu 
Dumitru, Antonescu Eugenia , Protopo
pescu Dan, Nedelcu Alexandru, Iţcuş 
Nicodim. 

Idem Nr. 143.442 din 12 Octomvrie 
1944, se înaintează la gr. I I  în învăţă
mântuI primar, pe 1 Septemvrie 1943, 
următoarele învăţătoare conducătoare, 
care au relisit la examenul dtl gr. II ,  
tinut în  sesi�ea Ianuarie 1944, la  Cen
i�ul Bucureşti, cu mediile trecute în 
dreptul fiecăreia. 
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1.  
8,75. 

Regiunea Alba 
Anghel Maria, Făgăraş, media 

2 .  Bunea Aurelia, corn. Sadu, jud. 
Sibiu, media 8,12. 

3: 
Ciocan Maria, corn. Colţeşti-Alba, 

medIa 8.37 .  
4.  Dobrin Tiuca, corn. Tureni-Turda, 

media 8;00. 
5. Mărgineanu Ileana, corn. Cugir

Hunedoara, media 7,75. 
6.  Miu Elena, corn. Turda-Turda, 

media 8 ,12. 
7. Mogoş Maria, corn. Eacova-Sibiu, 

media 8,12.  
8. Nicoară Letiţia, corn. Războieni

Cetate-Turda, media 7,62. 
9.  Pădureanu Valeria, corn. Pestişul

Mare-Hunedoara, media 7,62. 
10 . Pascu Nicolaescu Elisabeta, corn. 

Veza-Târnava Mică , media 8,37. 
1 1 .  Pascu Emilia, corn. Dârloş-Târ

naya Mare, media 8.37. 
12. Pop Aciu Elena, corn. Deva-Hu

nedoara, media 8,50. 
13. Terebeşanu Emilia, corn. Cricău

Alba, media 8,62. 

Regiunea Bucureşti 

1. Angheloiu Sofia, corn. Breaza
Prahova , media 8,62 . 

2 .  Anton Suzana,  corn. Bucuresti-
I lfov, media 8,12. 

' 

3 .  CerceI Maria, corn. Ţepeş-Vodă
Dâmboviţa , media 7,75. 

4. Damian Ecaterina, corn. Bucu
reşti- Ilfov, media 8,00. 

5. Dragoman Ana, corn. Iarăş-Bra
şov, media 8,25. 

6.  Fâşcă Silvia, corn. Bucureşti
Ilfov, media 7,87. 

7 .  \irimiţă Virginia, corn. Arsache
Vlaşca, media 8,00. 

8.  Gheorghiu Olivera, corn. Bucu
reşti- Ilfov, media 7,75. 

9. Georgescu Maria, corn. Epureşti
Vlaşca, media 7,87. 

10. Male Stana, corn. Bolintin-din
V ale-Ilfov, media 8,37. 

11 .  Maxim Victoria, corn. Purcăreni
Braşov, media 8,00. 

12. Negreanu Elena, corn. Diţesti-
Prahova, media 8,62 . 

' 

13. Niculescu Ştefania , corn. Râfov
Prahova, media 8,37. 

14. Sandu �iculina, corn. Teiu Vale
Argeş, media 8,12.  

15. Socolovschi Ana, corn. Giurgiu
Vlaşca, media 7,87 . 

16. Staiculescu Ioana, corn. Stolnici-
Argeş, media 9,25. , 

17 .  Zărnescu Maria, corn. Vlad-Ţepeş-
lalomiţa, media 8,00. . 

Fosta Regiune Cernăuţi 
1 .  Berciu Maria, fostă în corn. Molid. 

Vama-Câmpulung, media 8,00. 
2 .  Creţu C. Liuba, fostă în corn. Ne

dobăuţi-Hotin, media 8,50. 
3 .  Grosu Anastasia, fostă în corn. 

Hotin-Hotin, media 8,00. 
4. Posteucă Maria, fostă în corn. Ră

dăuţi-Rădăuţi, media 8,12. 

Regiunea Galaţi 
1 .  Bucur Maria, corn. Galaţi-Covur

lui, media 8,00. 
2. Buzatu Aglaia, co:ril. Bordesti-R. 

Sărat, media 7,75. 
' 

3 .  Caragaţă Emilia, corn. Regele 
Ferdinand-Tulcea, media 8,50. 

4. Constantinescu Emilia, corn. Ian
ca-Brăila, media 8,12. 

5. Drăgan Ana, corn. Tulcea-Tulcea, 
media 7,75. 

6. Guţă Elena, corn. Mărăseşti-Putna 
media 7,87. 

' 

7. Iordache Ana, corn. Suraia-Putna 
media 8,00. 

' 

8. Jugănaru Elena, corn. Tecuci-Te
cuci, media 8,00. 

9. Lazăr Elena, corn. Lieşti-Tecuci, 
media 8,12.  

10.  Pop Olimpia, corn. Brăila-Brăila, 
media 7,50. 

11. Stăeţ Ana, corn. Mărăşeşti-Futna, 
media 8,25. 

. 

12 .  Tudose Alexandrina, corn. Zebil
Tulcea, media 8,00. 

Regiunea Timişoara 

1. Chira Maria, corn. Obreja- Severin 
media 8,12. 

' 

2. Cucuruz Paraschiva, corn. Belinţ
Timiş-Torontal, media 8,87. 

3. Furgină Ecaterina, corn. Ineu
Arad, :tnedia 8,37. 

4. Ghiţulescu Eugenia, corn. T. To
rontaI, media 8,75. 

5. Grosu Valeria, corn. Severin, me
dia 8,37. 

6.  Istac Maria, corn. Ineu-Arad. me
dia 8,62 . 

7 .  Poleacu Aurora, corn. Cermeiu_ 
Arad, media 8,50. . 

8. Ştefăniu Natalia, corn. Socodor
Arad, media 8,62. 

Drepturile materiale ce decurg din 
aceste înaintări, se vor acorda dela data 
înscrierii sumei în buget. 

Idem Nr. 146.359 din 1944, d-na Popa 
Zamfira, pedagogă fără gradaţii la Li
ceul Industrial Sericicol din Bucureşti, 
se repartizează pe data imediat urmă
toare publicării prezentei deciziuni; în 
post vacant de impiegată la Direcţia 
Contabilităţii. 

Idem �r. 146.363 din 1944, d-l Du
mitru Timiş, inspector financiar la fostul 
directorat al învăţământului şi cultelor 
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din Cernăuţi, se utilizează pe data ime
diat următoare publicării deciziei în 
�onitorul Oficial, în Corpul de Inspecţie 
ŞI C ontrol, la acest departament, cu 
plata până la 31 Martie 1945, din cre
ditul extraordinar ce se va deschide în 
acest scop. 

Idem Nr. 143.449 din 1944, următorii 
profesori şi profesoare se reintegrează în 
învăţământ pe data punerii în disponi
bilitate şi se reprimesc în învăţământ 
pe ziua de 22 Septemvrie 1944, la ca
tedrele la care funcţionau la da ta pu - 

nerii în disponibilitate, după cum ur
mează : 

David Heyer, 1. latină, la lic. « Regele 
Ferdinand » din R. Sărat. 

Emil Alexandru Sanielevici, şt. na
tura le, la lic. « A. Vlaicu » Bucureşti. 

Augenstreich I. Jean , 1. franceză, la 
g;mn. « C. A. Rosetti » Galaţi. 

Pepi Gingold, istorie-geografie la lic. 
teor. fete Suceava . . 

C. Blum, 1. latină la lic. teoretic băieţi 
din Constanţa . 

I. B. Popovici, 1. franceză, la lic. 
« Unirea » din Focşani. 

Elisabeta Nichtburg, fizico-chimice la 
lic. teoretic fete Turda . 

Elena Fischer- Stăureanu , 1. franceză 
la gimn. mixt din Sebeş-Alba . 

Alexandru Beliş, 1. franceză, la lic. 
« Cantemir » Bucureşti. 

Fobus Griin berg, 1. germană, la lic. 
« M. Viteazul » din Alba Iulia. 

Halpern Iosif, istorie, la lic. băieţi din 
T. Măgurele. 

Eugenia Hurtig Griinberg, 1 .  germană, 
la lic. teor. fete Alba Iulia. 

Alice Beliş Munteanu, 1.  franceză, la 
lic. teor. fete T. Severin. 

Claire Suzanne Labin, 1. latină, la lic. 
fete « Pr. Ileana » Tulcea. 

Adolf Haimovici, matematici, la lic. 
teor. « Ferdinand » Bacău. 

Bernard Schnapp, şt. naturale, la lic. 
« Sf. Petru şi Pavel » Ploieşti. 

Rudolf Lichtendorf, 1. latină, la lic. 
« M. Kogălniceanu » Vaslui. 

Lockspeiser Moise, matematici, la 
gimnaziul mixt din Abrud. 

Oscar Kreindler, matematici, la lic. 
« N. Bălcescu » Brăila , Seria A. 

Ana Kreindler, şt. naturale, la lic. teor. 
fete Brăila . 

Hollinger Abraham, matematici, la 
lic. « Roman Vodă » din Roman. . 

B. Barbălat, matematici, la lic. « Gh. 
Codreanu » din BârIad. 

Jacques Bick, 1.  română, la gimn. 
(1 I. H. Rădulescu » din Bucureşti. 

Lenormanda Benari, filosofie, la lic. 
�( D-ţa Ileana » Constanţa. 

Alex. Graur, 1 .  latină, la lic. « Gh. 
Lazăr » Bucureşti. 

Granierer Iacob) 1. franceză, la lic. 
teor. băieţi Constanţa. 
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Ion Grubea , istorie, la lic. « D. Ştir
bey » din Câmpina. 

David Herşcovici, 1 .  franceză, la lic. 
« V. Alecsandri » din Galaţi. 

Mauriciu Kandel, geografie, la lic. 
« A. Vlaicu » Bucureşti, seria A. 

Charlotte Moscovici, 1 .  germană, la 
lic. teoretic fete Caracal. 

Iacob Salzberg, l. latină, la lic. teoretic 
băieţi Caracal. 

David Rubin, 1. franceză la lic. teoretic 
băieţi T. Severin. 

Vascoboinic Ella , filosofie-drepi' la lic. 
teor. fete din Bârlad. 

Rachel Debora Rolling, 1 .  germană la 
lic. « M. Kogălniceanu » Galaţi. 

Leon Weiss, matematici, la gimn. 
« C. A. Rosetti » din Galaţi. 

Feller Iacob, 1 .  franceză, la liceul 
teoretic din Aiud. 

Aurel Luca, filosofie, la Colegiul « Ca
rol 1 »  Craiova. 

Adolf Linker, matematici, la lic. teo
retic băieţi Constanţa. 

Sternschuss Moses , 1 .  germană la liceul 
teoretic băieţi Turda . 

S. Calmanovici, 1. franceză, la li<:. 
comercial de băieţi Ploieşti. 

Of elia Gheorghiu, 1 .  germană, la lic. 
« Carmen Sylva » Timişoara. 

Maria Neumann, matematici, la lic.' 
« Carmen Sylva » din Timişoara . 

Isidor Wechsler, muzică , la lic. « M. 
Kogălniceanu » Vaslui. 

I. Brucăr, filQsofie, la liceul teoretic 
de băieţi din Ora viţa. 

Aurelia CharIotte Boceanu n. Schorr, 
1 .  franceză , la gimnaziul ·mixt din Baia 
de Arieş. 

Idem Nr. 144.804 din 1944, urmă
torul personal didactic se reintegrează 
în Învăţământul superior, pe data revo
cării, cu toate drepturile ce decurg dela 
data punerii în disponibilitate şi se re
primesc pe data de 22 Septemvrie 1944 
în funcţiunile arătate în dreptpl fiecă- . 
ruia, în conformitate cu dispoziţiunile 
deciziunei Ministerului Culturii Naţio
nale Nr. 134.644 din 1944, publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 228 din 3 Octom
vrie 1944, dată în baza decretului lege 
Nr . 1. 729, publicat în -Monitorul Oficial 
Nr. 219 din 22 Septemvrie 1944, după 
cum urmea ză : 

1. D-I cir. Popper Maximilian, în 
funcţiunea de conferenţiar cu titlul pro
vizoriu la Clinica medicală a Facultăţii 
de Medicină din Bucureşti. 

2. D-I dr. ing. BIum L. Isac, în 
funcţiunea de şef de secţie definitiv la 
Laboratorul de Chimie Industrială al 
Facultăţii de Chimie Industrială dela 
Politehnica din Bucureşti. 

3 . . D-l dr. Sager Oscar, în funcţiunea 
de şef de lucrări definitiv la Clinica 
Neurologică şi Endocrinologie dela Fa
cultatea de Medicină din Bucureşti. 

4. D-I dr. BIumental Mauriciu, în 
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funcţiunea de asistent definitiv la Cli
nica dermatologică şi sifiligrafică dela 
Facultatea de Medicină din Bucureşti. 

5. D-I dr. Kauffmann Cosla O . ,  în 
funcţiunea de asistent definitiv la La
boratorul de Farmacologie dela Facul
tatea de Medicină din Bucureşti. 

6. D-I dr. Teitel Bernard Alfred, în 
funcţiunea de ' asistent definitiv la Cli
nica II Medicală a Facultăţii de Medi-
cină Bucureşti. . 

7, D-I dr. Cuper Darius, în funcţiunea 
de asistent cu titlul provizoriu la Cli
nica C hirurgicală orţopedică a Facul
tăţii de Medicină din Bucureşti .  

8.  D - I  d r .  Kreindler Artur, î n  func
ţiunea de asistent cu titlul provizoriu 
la Clinica neurologică şi endocrinologie 
dela Facultatea de Medicină din Bu
cureşti. 

9. D-I dr. Menkes Benedict, în func
ţiunea de asistent cu titlul provizori.u 
la Institutul de Anatomie Umană şi 
embriologie dela Facultatea de Medi
cină din Bucureşti. 

10. D-I dr. Brauner Rudolf, în func
ţiunea de asistent cu titlul provizoriu 
la Clinica I I  Medicală dela Facultatea 
de Medicină din Bucureşti. 

11.  D-l dr.  Isak Sigmund, în calitate 
de asistent cu titlul provizoriu la catedra 
de higiena şi medicina preventivă , dela 
Facultatea de Me-dicină din Bucureşti. 

12. D-l Haimovici Mendel, în calitate 
de asistent cu titlul provizoriu la Semi
narul de Matematici al Facultăţii de 
Ştiinţe din Iaşi. 

Idem Nr. 1 45.143 din 1944, se pri
meşte pe data de 12 Octomvrie 1944 
demisia d-nei Tulia Mihuţia din postul 
de secretară dela şcoala normală de 
gospodărie « Carmen Sylva » din Sibiu. 

Idem Nr. 145.144 din 1944, se pri
meşte demisia d-lui Văideanu Lazăr 
din postul de pedagog dela Liceul de 
băeţi din Du mbrăveni pe data de 15 
August 1944. \ 

mNISTERUL FINANŢELOR 
Prin decizia ministerială Nr. 917.056 

din 12 Octomvrie 1944, d-l Gheorghiu 
r Gheorghe, taxator vamal cu două 

gradaţii dela vama Arad, se detaşează, 
în interes de serviciu la vama Mierlău, 
pe data prezentării ,  împuternicindu-se 
cu gerarea acelei vămi, în locul d-Iui 
taxator vamal Dumitru Ursoniu, care 
se repartizează la vama Arad. 

Idem Nr. 15 .666 din 14 Octomvrie, 
1944, d-l Enăchescu Constantin, şef 
de birou dela Direcţiunea Generală a 
Buget lui şi Contabilităţii Generale a 
Statului, se transferă după cerere, pe 
data de 20 Octomvrie 1944, la Admi
nistraţia financiară Musce1. 
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Idem Nr. 1 5.049 din 11 Octomvrie 
1944, do! Scherer Petre, impiegat cu 
3 gr. la Administraţia financiară Olt, 
în prezent suspendat din serviciu , con
form · lrt. 160 din codul funcţionarilor 
publici, se lasă în disponibilitate pe 
data de 31 Octomvrie 1944, în confor
mitate cU dispozfţiunile art. 136 din 
codul funcţionarilor publici, întrucât 
datorită faptelor sale nu mai inspiră 
încrederea necesară exercitării func
ţiunii. 

Prin decizia d-lui director general 
delegat al Casei Generale de Pensii Nr. 
2 1. .498 din 3 Octomvrie 1944, se pri· 
meste, pe data de 1 Octomvrie 1944, 
de�isia d-rei Glodeanu Lidia din postul 
de impiegată diur.nţstă ce ocupă la 
Casa Generală de Pensii. 

MINISTERUL ECONOMIEI NAŢIONALE 
Noi ministru subsecretar de Stat a , 

a provizionării, 
Având în vedere referatul serviciului 

contencios cu Nr. 3 .141./1944 şi refe
l atul Direcţiei a provizionării cu pro
duse neraţionate Nr. 47.179 /1944 ; 

In. �cmeiu.l deciz}ei Ministerului Eco
nomICI NatIOnale cu NI'. 57.927, pu
blicat în Monitorul Oficial Nr. 215 din 
18 Septemvrie 1944 ; 

In temeiul art. 6 din legea Nr. 282, 
publicată în Monitorul Of.i�i:l .Nr. 100 
din i Mai 1943, cu modIfIcanle ulte-
rioare, 

Decidem : 
.Ârt. 1. - Se rechiziţionează, la dis

pDziţia Direcţiei Comercia.le a Pescă
riilor Statului, spre a serVI pentru de
pozitarea materialelor e,:ac�ate dela 
unităţile de exploata re dlI� Josul Du
nării următoarele compartImente : 

Co
'
mpartimentul NI'. 2 ,  chiriaş C .  

Pancu. 
Compartimentul NI'. 5, chiriaş Al. 

Teoaorescu. 
Compartimentul c�fenea , A ch�ri�.ş E

lena Tancu , dela bIroul yanzarll pe-
stelui Brăila . 
, Art. 2. - Directorul direcţiei ... pro-
vizionării cu  Produse nera}ionat� .se 
însărcinează cu aducerea la mdephmre 
a prezentei deciziuni. . 

Dată la 13 Octomvne 1944. 

Ministru subsecretar de Stat. L. Burehi. 

1\1'. 1.784. 

Prin decizia d-lui ministru subse
cretar de Stat al Aprovizionării _ T�. 
1 .785 din 7 Octomvrie 1944, .se  prI
meste demisia d nei Preda E�sa�eta , 
fun'cţionară t�n;tpo:a.�ă pe lâ..."1ga Dlre�
ţiunea Aprovizionarll cu Produse AlI
mentare Raţionalizate, pe data de 31 

Octomvrie 1944 

Prin decizia d-Iui ministru subse
ceretar de Stat al Industriei Co.mer
ţului şi Minelor 1'\1'. 48.433 dlll 2 
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Septemvrie 1944, s'a aprobat înfiinţarea 
unei rampe de cereale în comuna Chi
riac, judeţul Vlaşca , pendinte de oborul 
de cereale Toporu-Vlaşca . 

Idem NI'. 59.713 din 13 Octomvrie  
1944, d-l  av .  Alexandru Pantazi se  
numeşte, pe  data prezentei deciziuni, în  
calitate de  administrator al  firmei 
« Prima Fabrică de Incălţăminte din 

Idem Nr. 59.722 din 13 Octomvrie Banat » ,  S. A. ,  Timişoara. 
1944, d-nii : general Gr. Gheorghiu şi Atribuţiunile şi competinţa admini
Constantin Vâlsan se numesc pe datay"'stratorului sunt cele prevăzute în art. 9 
prezentei deciziuni mcmbr,i în con- din legea Nr. 498 din 3 Iulie 1942. 
siliul de administraţie ul  firmei «Du
narex », S.A. R. , pentru exportul pro
duselor agricole, din Bucureşti. 

Atribuţiunile şi competcnţ:'\ adminis
tratorilor sont celc prevăzute în art. 9 
din legea 1'\r. 498 din 3 Iu l ie 1942. 

ldem Nr. 58.163 din 7 Octomvrie 
1944, se numeşte, pe data prezentei 
deciziuni, în calitate de administrator 
al firmei « Vitrometan », fabrică de 
sticlărie, d-l Mihail C. Gheorghiu. 

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

Idem Nr. 58 847 din 10 Octomvrie 
1944, se numesc pe data prezentei de
ciziuni, în calitate de administratori la 
întreprinderile arătate în dreptul fie-

Idem ' Nr. 59.714 din 13 Octomvrie 
1944, d-l St . Oroveanu se numeşte , pe 
data prezentei deciziuni, în calitate de 
administrator al  firmei « Da nubiana
Oituz ». 

Atribuţiunile şi competinÎa admini
stra L ornlui sunt cel" prevăzute în aI't. 9 
di egea NI'. 498 din 3 I ulie 1942. 

ldem Nr. 59.716 din 13 Octomvrie 
1944, d-l dr. Constantin M ' hăilescu se 
numeşte, pe data prezentei deciziuni, 
în calitate de administrator al firmei 
« Odol » ,  S. A. R . ,  în locul d-Iui Visarion 
Răileanu. 

Atribuţiunile şi competinţa admini
stratorului sunt cele prevăzute în art. 9 
�a Nr. 498 din 3 Iulie 1942. 

căruia, următoarel.e persoane : . / Idem Nr. 59.718 din 13 Oetomvrie Al _ D-I Pau� BOlIă la « Fa�rIca . �o- 1944, d-l Samuil Schumlenson se nu
�ana de Cr�IOane S.A.R. » _dm ,sIbIU, meşte, pe data prezentei deciziu i,  în m locul d-1UI dr. Ioan Fruma. 1 · d d · · 1 r . 

2 D 1 M·h · 1  C Gh h· 1 M ca ltate e a mUllstrator a firmeI 
- 1 al . eorg lU a « ena - F b '  d M I · K 1 · G l . 
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· 
R A I '1 d-l · v' « a �lca . e . ez� UrI u J?I », a a�l .  . ent�a � ' . . . . ,  m ocu UI av. AtrlbuţlUmle ŞI competmţa admmI-eorg.e ?PO.VICl. . . . .  stratorului sunt cele prevăzute în art. 9 AtnbuţlUmle ŞI competmţa admmI- d· l N r. 98 d· 3 I 1 ·  1942 1 . l _ A  9 

In egea r. 'i. In u le . tratoru UI sunt ce e prevazute m art. � 
in Legea Nr. 498 din 3 Iulie 1942. Idem NI'. 59.719 din 13 Octomvrie 

Idem Nr. 59.705 din 13 Octomvrie 1944, se numeşte , pe data prezentei 
1944, d-l geolog Alexandru Ionescu se deci�iuni.' în calita�e de a��inistrat�r 
numeşte , pe data prezentei deciziuni, al fumeI «.Industn?- Textlla » LugoJ , 
în calitate de administrator unic al S. A.,. Lu�oJ ,. d-l .Gngore �oan. . .  
societăţii anon. «Româno-Americană )� Atnbuţ�umle Şl compe;mţa AadmmI' 
din Bucureşti, calea Victoriei Nr. 126. s�ratorulUl sunt cel� prevaz.ute In art. 9 

Atribuţiunile , competinţa şi obliga- dm legea Nr. 498 dm 3 Iuhe 1942. 

ţiunile administratorului unic, sunt cele 
prevăzute în legea Nr. 478 din 1944. 

Idem NI'. 59.708 din 13 Octomvrie 
1944, d-I Constantin Popa se numeşte, 
pe data prezentei deciziuni . în calitate 
de administrator al firmei « AGRO
MEX », în locul d-lui Radu V. Vâlsă
nescu, demisionat. 

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

Idem Nr. 59.721 din 13 Octomvrie 
1944, d-l Ion Popa se numeşte, pe data 
prezentei deciziuni, în calitate de admi
nistrator al  firmei « "Simion Redten
bacher SeeI & Fii, S. A. R. », Prima 
Fabrică. Română de Mărfuri de Oţel. 

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

Idem NI'. 60.085 din 1 4  Octomvrie 
1944, d-l Nicolae Ardeleanu se nu-

Idem Nr. 59.711 din 13 Octomvrie meşte, pe data prezentei deciziuni, în 
1944, se numesc pe data prezentei deci- calitate de administrator al  firmei 
ziuni în calitate de administratori la « Klinger » din Braşov. 
întreprinderile arătate în dreptul fie- Atribuţiunile şi competinţa admini
căruia , următoarele persoane : d-I avocat stratorului sunt cele prevăzute în art. 9 
V. Stoicescu, la « Capitol » şi « Roxy » şi V'din legea 1\r. 498 din 3 Iulie 1942. 
d-l Dinu Călinescu, la « Somag » S. A. 

Atribuţiunile şi competinţa admini- ldem Nr.  60.086 din 14 Octomvrie 
stratorului, sunt cele prevăzute în art. 9 1944, -d-l Emanoil Homoriceanu se nu
din legea 1\r. 498 din 3 Iulie 1942. meşte, pe data prezentei deciziuni, în 
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c alitate de administrator al  firmei 
« Hidrofila ) din Buzău. 

Atribuţiunile şi competinţa admini
. stratorului sunt cele prevăzute în art. 9 

din legea Nr. 498 din 3 Iulie 1942. . 

Idem Nr. 59.717 din 13 Octomvrie 
1944, se anulează numirea ,d-Iui Mircea 
Stelian, în calitate de administrator al 
firmei « Ford Romana ), S. A., Bucu
reşti, făcută pe baza deciziunii Nr. 
52.404 din 2� Septemvrie 1944. 

Idem Nr. 59.712 din 13 Octomvrie 
1944, se anulează, pe data prezentei, 
numirea d-Iui Alexandru Buzescu, în 
calitate de administrator al  societăţii 
« Agfa-Foto ii, făcută pe baza deciziunii 
Nr. 5 1.719 din 16 Septemvrie 1944. 

Prin decizia d-Iui delegat al  Guver
nului pentru conducerea Oficiului lichi
dării patrimoniului Centrului Naţional 
de Românizare şi al rezolvării proble
melor minoritare şi de migraţiune de pe 
l ân gă Ministerul Economiei Naţionale 
Nr. 18.242 din 13 Octomvrie 1944, se 
acordă, pe data de 1 Aprilie 1944, func
ţionarilor bugetari ai acestui Oficiu de 
lichidare, menţionaţi mai jos, câte o gra
daţie, după cum urmează : 

1. Direcţia generală a Românizării 

1 .  D-lui Ion Mircea Nonu, actual di
rector cu 2 gradaţii, grupa A /9, tip de 
salarizare 1 6, a treia grad,aţie, grupa 
A /9, tip de salarizare 15. 

i .  Direcţia drepturilor Statului 

2. D-nei Hristescu Violeta, a ctual 
împiegat cu 1 gradaţie, grupa A /9, tip 
de salarizare 34, a doua gradaţie, grupa 
A /9, tip de salarizare 33. 

3 .  D-rei Panaitescu Ja�eta , actual 
dactilograf cu 1 gradaţie, grupa A /40, 
tip de salarizare 34, a doua gradaţie, 
grupa A /40, tip de salarizare 33. 

2 .  Direcţia lichidărilor 

4. D-Iui Buzea leronim, ' actual di
rector cu 1 gradaţie, grupa A /9, tip de 

, salarizare 17, a doua gradaţie, grupa 
A /9, tip de salarizare 16. 

5.  D-lui Marcu Vasile, actuai sef de 
secţie cu 1 gradaţie, grupa A /9, tip de 
salarizare 26, a doua gradaţie, grupa 
A /9, tip de salarizare 25. 

II. Direcţia generală a Inventarulni 

1. Direcţia im.>entarului patrimoniului 
Statului 

. 

6. D-lui Coca Petre, actual director 
cu 1 gradaţie, grupa A /9, tip de sala
rizare 1 7, a doua gradaţie, grupa A /9, 
tip de salarizare 16. 

2. Direcţia evidenţei şi coordonării 

7. D-nei Popescu Pocorni Domina, 
actual d3ctilograf principal fără gra-
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daţie, grupa A /40, tip de salarizare 32, 
prima gradaţie, grupa A /40, tip de sala-
rizare 31.  

-' 

I I I. Corpul de inspecţie 

8. D-lui Dumitriu Dumitru, actual 
subinspector general cu 2 gradaţii, grupa 
A /26, tip de salarizare 19, a treia gra
'da ţie, grupa A /26, tip de salarizare 18. 

Idem NI'. 18.440 din 14 Octomvrie 
1944, d-şoara Ionescut F. Ana , şef de 
secţie cu 2 gradaţii, dela Direcţia con� 
tabilităţii a acestui oficiu, se reparti
zează pe data prezentei deciziuni la 
Direcţiunea lichidărilor din Direcţia 
generală a Românizării, fiind plătită 
din postul de şef' de secţie cu 2 gradaţii, 
aflat vacant Ia acea direcţiune. 

Prin decizia d-lui director general a l  
Direcţiunii generale pentru lichidarea 
patrimoniului Centrului Naţional de 
Românizare NI'. 4.038 din 7 Octomvrie 
1944, încetează angajarea la Centrul 
Naţional de Românizare a d-Iui Andru 
Sabin Aurel, şef de birou fără gradaţii, 
pe data de 14 Iulie 1944. 

Idem NI'. 4.039 din 7 Octomvrie 1944, 
'se anulează angajarea la Centrul Naţio
nal  d� Românizare a d-ll1i Crăciun Con
stantin, camerist cI. VI, pe data de 1 
Aprilie 1944 .

. 

Idem NI'. 4.036 din 7 Octomvrie 1944, 
,se primeşte demisia , pe data de 30 Sep
tcmvrie 1944, d-nei Popovici Aureliâ', 
din postul bugetar de dactilografă 
principală cu 2 gradaţi�. 

Idem l·r. 4.037 din 7 Octomvrie 1944, 
·se primeşte demisia, pe data de 1 Octom
vrie 1944, d-nei Nicolau Stda ,  din po
stul bu getar de subşef de' birou fără 
gradaţii. 

lUINISTERUL 
AGRICULTURII ŞI DOl\IENIILOR 

Prin decizia ministerială Nr. 8.555 
din 1944, s'a oprit vânarea potârnichilor 
în anii 1944 şi 1945 pe tot cuprinsul 
j li deţului Cluj -.,Turda. 

Idem Nr. 464 din 13 Octomvrie 1944, 
pe data de 15 Octomvrie 1944 se deta
şează după cerere funcţionarii menţio
naţi mai jos : 

Florea Pistol, agent pescăresc şef cI. 
1, dela Administraţia Regională Giurgiu 
la Inspectoratul Regional de Pescării 
Craiova, punctul Cioara. 

Ioan Grigorescu, agent pescăresc şef 
cI. 1 ,  dela Administraţia Regională Prin
c!pală de Pescării Tulcea la Inspecto
ratul Regional de Pescării Craiova , 
punctul Corabia. 

Idem Nr. 8.502 din 13 Octomvri e  
1 944, încetează p e  data d e  5 Octomnie 
1944 delegaţia de director tehnic a l  
Direcţiunii Creşterii Animalelor, dată 
d-lui dr. Nicolescu Ion, medic veterinar 
director, prin decizia ministerială Nr. 
82.044 din 25 Aprilie 1944, d-sa rămâ
nând cu atribuţiuni de subdirector 
tehnic al acelei direcţiuni, fixate prin 
decizia ministerială Nr. 108.289 din 26 
Aprilie 1939 şi NI'. 18.521 din 15 Iulie 
1 940, în locul d-lui dr. Predescu Gheor
ghe,· medic veterinar director, care trece, 
pe aceeaşi dată, în calitatea de �ef al  
Serviciului Sanitar-Veterinar de pe lângă 
a ceeaşi direcţiune, astrel cum a fost în
cadrat prin decizia ministerială Nr. 
209.354 din 1 Octomvrie 1937. 

Prin decizia d-Iui administrato!' al  
Casei  Pădurilor Statului NI'. 60.800 din 
1944, brigadierul silvic Frunzette N. 
Petru se numeşte brigadier silvic bu
getar cI. I II ,  pe data publicării prezen
tei deciziuni în Monitorul Oficial, în 
postul rămas vacant prin pensionarea 
brigadierului silvic Predescu Alexan.
dTU pe data de � August 1944 şi se re
partizează la Ocolul silvic Trivalea din 
Direcţia Piteşti. 

ldem NI'. 62.846 din 1944, se revine 
asupra repartizării d-rei Michitiuc Eu
genia,  agentă administrativă, dela Oco
lul silvic Băbeni, Direcţia silvică Cra
iova, din decizia dela jurn. Nr. 60.067 
din 1944, în sensul că se repartizează la 
contabilitatea o colului CaracăI din Di
recţia Craiova, la cerere, pe data de 1 
Octomvrie 1944. 

Idem Nr. 62.847 din 1944, se revine 
asupra repartizării d-rei Olga Andru
hovici, agentă administrativă, la Ocolul 
silvic Sudrigiu, Direcţia Arad, din de- . 
cizia dela jurnalul Nr. 60.667 din i944, 
în sensul că se repartizează la cerere, 
în Centrala Direcţiei Piteşti, pe data de 
1 Octomvrie 1944, la Servo Contabilităţii. 

Idem Nr. 65.525 din 10 Octomvrie 
1944, 'se revine asupra repartizării d-lui 
conductor silvic Turchievici Mihail la 
Ocolul silvic Jiblea din decizia dela jur
nalul Nr. 56.815 din 1944,. în sensul că 
se repartizează în Centrala Direcţiei re
gionale silvice Bucureşti, pe data publi
cării prezentei decizjuni în Monitorul 
Oficial. 

Idem NI'. 65.635 din 11 OctoIllnie 
1944, următorii conductori silviciJ de
veniţi disponibili în urma desfiinlătii 
unor servicii exterioare, se repartizează, 
pe data publicării în Monitorul Oficial 
a prezentei deciziuni, la unităţile ară
tate în dreptul fiecăruia şi vor fi plătiţi 
din posturile lor : 

Cornăţeanu Ion, conductor silTi. aju-
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tor, la Ocolul silvic Câmpulung din Di
recţia reg. silvică Piteşti. 

Rădulescu Gh. , conductor silvic aju
tor, la Ocolul silvic Soveja din Direcţia 
silvică Bucureşti. 

Bălteanu Iosif, conductor silvic, la  
Ocolul silvic Făget din Direcţia silvică 
Lugoj . 

Beldea Ion, conductor silvic ajutor, 
la Ocolul silvic Calafat din Direcţia sil
vică Craiova. 

Idem Nr. 65.660 din 1944, următorii 
pădurari, deveniţi disponibili în urma 
desfiinţării unor servicii exterioare , se 
repartizează, pe data publicării în Mo
nitorul Oficial a prezentei deciziuni, la  
ocoalele s i  Ivi ce  arătate în dreptul fie
căruia şi vor fi plătiţi din posturile lor : 

Holban Ioan,  pădurar cI . I I ,  la Oco
lul silvic R. Vâlcea din Direcţia silvică 
Craiova . 

Roadedeal Gh., pădurar cI. I I, la 'Oco
lul silvic Perişor din Direcţia silvică 
Craiova. 

Policarp Luchian, pădurar cI. I I I ,  la  
�colul silvic Corabia din Direcţia Cra
)O"9'a. 

Moraru Vasile, pădurar el. II, la Oco
lul silvic Filiaşi din Direcţia Craiova. 

Dârmon Gheorghe, pădurar cI. I I I ,  
l a  Ocolul silvic Casirr:cea din Direcţia 
Constanţa. 

Macarevici Gavril ,  pădurar el . III ,  la 
Ocolul silvic Cerna din Direcţia Con
stanţa. 

Hare� Andrei, pădurar cI. I I I, la Oco
lul silvic Nucet din Direcţia silvică Pi-
te�ti. . 

Bâtcă Procopie , pădurar cI. I II ,  la 
Ocolul silvic Niculiţel din Direcţia sil
vică Constanţa. 

Bocan Mihai, pădurar el. I II ,  la Oco
lul silvic Roşiori de Vede din Direcţia 
Piteşti. 

Olteanu Florea , pădurar el. I I, la 
Ocolul silvic T.  l\Iăgurele din Direcţia 
Piteşti. 

Spânu Nichifor, pădurar cI. I II ,  la 
Ocolul silvic Baloteşti din Direcţia sil
vică Bucureşti. 

Căpitanu Ion, pădurar el. I II, la Oco
lul silvic Cerna Vodă din Direcţia sil
vică Constanţa. 

Zegăreanu Dumitru, pădurar cI. I II, 
la Ocolul silvic Cerna din Direcţia Con
stanţa. 

Bogoşescu Ion, pădurar el . III ,  la 
Ocolul silvic Cerna din Direcţia silvică 
Constanţa . 

Vornicescu Niculae, pădurar cI. III ,  
la Ocolul silvic Butoiu din Direcţia sil
vi că Piteşti. 

},loroiu Vasile, pădurar cI. I II ,  la  
Ocolul silvic Aninoasa din Direcţia sil
vică Piteşti. 

Voitcov Mihai, pădurar cI. I II, la Oco
lul silvic Măcin din Direcţia silvică Con
sta.nţa. 

Olaru Aftemie ,  pădurar cI. I II ,  la 
Ocolul silvic Măcin din Direcţia silvică 
Constanţa. 

Cristea Andrei, pădurar el. I II ,  la 
Ocolul silvic Măcin din Direcţia silvică 
Constanţa. 

Opincă Gheorghe, pădurar cI. III ,  la 
Ocolul silvic Ticuliţel din Direcţia sil
vică Constanţa. 

Cuharenco Iacob, pădurar cI . I II, la 
Ocolul silvic Comana din Direcţia sil-
vică Bucureşti. , 

Cojocaru Ion, pădurar cI. I I I, la Oco
lul silvic Babadag din Direcţia silvică 
Constanţa. 

Valentcnco Gh., pădurar cI . III ,  la  
Ocolul silvic Tulcea din Direcţia silvică 
Constanţa. 

Sucitu Ion, pădurar cI. I I I, la Ocolul 
silviQ Babadag din Direcţia silvică 
Constanţa. 

Gărdan Ştefan,  pădurar cI.  I I, la Oco
lul silvic Tulcea din Direcţia silvică 
Constanţa. 

Pleşca Vasile, pădurar el. I I, la Oco
lul silvic Alba din Direcţia silvică Cluj 
a Moţilor. . 

Chiper Simion, pădurar cI. III ,  la Oco
lul silvic Albac din Direcţia silvică Cluj 
a Moţilor. . 

Mănuşă ProfiI', pădurar cI. I I I, la  
Ocolul silvic Câmpeni din Direcţia sil
vică Cluj a Moţilor. 

Patricenco Zaharia, pădurar el. III ,  
la Ocolul silvic Câmpeni din Direcţia 
silvică Cluj a Moţilor. 

Tâmbal Vasile, pădurar cI. III ,  la 
Ocoiul silvic Bâlceşti din Direcţia sil
vică Cluj a Moţilor. 

Melnicenco Filip, pădurar cI. I II ,  la 
Ocolul silvic Crişul Repede din Direcţia 
silvică Cluj a Moţilor. 

Creau Alexandru, pădurar cI. I II ,  la 
Ocolul silvic Bălceşti din Direcţia sil
vică Cluj a Moţilor. 

Cucereanu Ion, pădurar cI. I II,  la 
Ocolul silvic Crişul Repede din Direcţia 
silvică Cluj a Moţilor. 

Muschei Timofei,  pădurar el. III ,  la 
Ocolul silvic Braşov din Direcţia regio
nală silvică Sebeş. 

Dumitruc Ion, ădurar el . I I I, la 
Ocolul silvic Braşov din Direcţia sil
vică Sebeş. 

Jardan Const . ,  pădurar cI . III ,  la 
Ocolul silvic Cugir din Direcţia silvică 
Sebeş. 

Vintilă Dumitru, pădurar el. I II ,  la 
Ocolul silvic Cu gir din Direcţia Sebeş. 

BăIănuţă Tudosie, �ădurar cI. I II ,  
la Ocolul silvic Lugoj din Direcţia sil
vică Lugoj . 

Stegaru Petre, pădurar cI. I II ,  la 
Ocolul silvic _ Ioldova Nouă din Direcţia 
silvică Lugoj . 

Vlad Gheorghe, pădurar el. I II,  la 
Ocolul silvic Ciucurova din Direcţia sil
vică Constanţa. 

Siminică Ion, pădurar el. I II, la Oco-
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ul silvic Moldova Nouă din Direcţia 
silvică Lugoj . . 

Frunză Ştefan, pădurar cI. I II ,  la 
Ocolul silvic Orşova din Direcţia sil
vică Lugoj . 

Grama Afanasie, pădurar cI. I II, la 
Ocolul silvic Rusca Montana din Direc
ţia silvică Sebeş. 

Idem NI'. 63.135 din 1944, se anulează 
repartizarea pădurarului el. I I I  Dima 
Eugen dela Ocolul silvic Soroca la Oco
lul silvic Slobozia din Direcţia silvică 
Bucureşti, rămân'lnd în teritoriul ocupat. 

Idem NI'. 39.017 din 1944, d-l Chi
riac GheClrghe, artist specialist principal 
el. 1 din Administraţia Casei Pădurilor 
Statului, cu serviciul la Direcţia Admi
nistrativă C.A.P.S. ,  domiciliat în corn. 
Bucureşti, judeţul Ilfov, se pune în re
tragere din Oficiu pentru limită de 
vârstă pe ziua de 1 Decemvrie 1944, 
spre a-şi aranja dreptul la pensie. 

Idem NI'. 39.018 /1944, d-l Epurescu 
Marin, şef de serviciu cu 2 gradaţii din 
Administraţia Casei Pădurilor Statului, 
cu serviciul la Direcţia contabilităţii 
Serviciul verificării actelor, domiciliu t 
în comuna Ploeşti, judeţul .Prahova, se  
pune în  retragere din oficiu pentru 35 
ani de serviciu, pe ziua de 1 Decemvrie 
1944, spre a-şi aranja dreptul la pensie. 

Idem NI'. 40. 130 din 22 August 1944, 
d-l Munteanu Avram, pădurar din Ad
ministraţia Casei Pădurilor Statului, cu 
serviciul la Ocolul silvic Hunedoara din 
Direcţia Regională silvică Sebeş, domi
ciliat în comuna Hunedoara , judeţul 
Hunedoara , se pune .în retragere provi
zoriu pe ziua de 31 August 1944, spre 
a -şi aranja dreptul la pensie pentru 
cauză de boală contractată în timpul ,  
însă n u  din cauza serviciului. 

Idem NI'. 65.873 /1944, d-na Petrescu 
Maria , agentă administrativă sta giară , 
dela Direcţia Regională Silvică Bucu
reşti, se consideră demisionată din ser
viciu, pe data de 20 Aprilie 1944, pentru 
lipsă nemotivată dela serviciu. 

Idem Nr .. 63. 194 /1944, se rectifică de
cizia dela jl. NI'. 2 1.865 din 1944, -cu 
privire la suspendarea pădurarului cI .  
III  Văratecu Vasile, dela Ocolul silvic 
Buhalniţa , care fusese pedepsit cu sus
pen9.area pe 3 luni din serviciu cu înce
pere dela 1 Aprilie 1944, fără salariu şi 
fă:ră recunoaşterea vechimei în gn d şi 
clasă, pentrucă s'a făcut vinov�t de 
căicarea dispoziţiunilor din legi şi regu -
1amente şi neglijenţă şi rea credinţă în 
serviciu, urmând ca suspendarea pi 
termen de trei l uni să se pună în aplicare 
dela data apariţiei în Monitorul Oficial 
a prezentei deciziuni. 
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Prin decizia d-Iu ; director al  Regio
nalei V SiIvică Bucuresti Nr. 61.367 
din 1944, pădurarul definitiv cI. I I-a 
Tuţuianu Ştefan, dela Ocolul silvic So
vej a ,  se destituie din serviciu , pe data 
p ublicarii prezentei deciziuni în Moni
torul Oficial ,  pen tru neglijenţă ŞI rea 
credinţă in serviciu. 

Prin decizia a-lui director al Direc
ţiunii Regionale Silvice Arad NI'. 61.470 
din 1944, pădurarul cI. II Catun a 
T raian, dela Ocolul silvic Chişineu Criş, 

e transferă după cerere şi fără cheltuie-
s ilc de mutare la Ocolul silvic Beliu, 

j udeţul Bihor, în postul bugetar rămas 
vacant prin pensionarea pădurarului 
Tira Sabin, pe data publicării prezentei 
deciziuni în Monitorul Oficial. 

Prin decizia d-Iui director al Direcţiei 
Regionale Silvice Constanţa Nr. 61.530 
din 1944, d�nii Gavrilă E. Stoian, pă
durar cI. I I-a la Ocolul silvic Ciucurova 
şi Machedon Gheorghe, pădurar cI. I I I-a 
la Ocolul silvic Tulcea , se transferă după 
cerere, cu posturi cu tot, unul în locul 
celuilalt şi pe data publicării prezentei 
deciziuni în Monitorul Oficial .  

Idem NI'. 61.376 din 1944, pădurarul 
cI. I I I-a Şerban M. Nicolaie, dela Ocolul 
silvic Niculiţel, j udeţul Tulcea , se trans
feră după cerere la Ocolul silvic Cerna
Voda , judeţul Constanţa , în postul rămas 
vacant prin punerea în disponibilitate 
a pădurarului Iosif Dragomir, pe data 
publicării prezentei deciziuni în Moni
torul Oficial. 

Idem Nr. 61.377 din 1944, pădurarul 
el. 1 Dinu Nedelcu, dela Ocolul silvic 
Cerna,  j udeţul Tulcea , făcându-se vi
novat de neglijenţă în serviciu şi rea 
credinţă, se pedepseşte cu. suspendarea 
din serviciu pe 30 zile cu pierderea sala
riului, pe data publicării prezentei deci
ziuni în Monitorul Oficial. 

ldem Nr. 62 .815/944, pădurarul el. I I I  
Roşea Constantin, dela Ocolul silvic Ca
simcea , judeţul Tulcea , făcându-se , i · 
novat de neglijenţă vădită în serviciu , 
se pedepseşte cu suspendarea pe timp de 
30 zile, cu pierderea salariului pe data 
publicării prezentei deciziuni în Moni
t orul Oficial. 

Idem NI'. 61.531 din 1944, păduraru 1 
cI. I I  Dragomir Iosif, dela Ocolul silvic 
Cerna-Vodă, judeţul Constanţa, făcâa
du-se vinovat de neglijenţă în serviciu 
şi rea credinţă, contribuind prin aceasta 
, la distrugerea pădurii din cantonul ce 
i-a fost încredinţat spre pază,  se lasă 
î n  disponibilitate pe da ta publicării 
prezentei deciziuni în Monitorul Ofici.a l .  

Idem Nr.  62 .818 din 1944, d-I  Pietroi 
Nicolae ,  pădurar el. I I  la OcoluL silvic 
Ciucorova, judeţul Tulcea , făcându-se 
vinovat de neglijenţă vădită în servici 
şi lipsuri de materiale, se lasă în dispo
nibilitate pe data publicărei prezentei 
deciziuni în Monitorul Oficial.  
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Prin decizia d-lui director al Regio
nalei X Silvice Lugoj NI'. 63.758 din 
1944, d-l Truţ Constantin, paznic de 
parchet la Ocolul silvic Lugoj şi domi
eiliat în comuna Balinţ din judeţul Se
verin , se numeşte, pe data publicării 
prezentei decizii în Monitorul Oficial, 
în postul de pădurar definitiv clasa 
I I I  bugetar, grupa D-2, tipul 11 de 
sa larizare, la Ocolul silvic Lugoj , în 
unul din posturiI'e de pădurari devenite 
vacante prin pensionarea pă<l.urarului 
principal el. I I I  Subţire Ioan, pe data 
de 31 August 1944, dispusă prin ordinul 
C.A.P. S. Nr. 39.677 din 9 August 1944, 
respective în urma sinuciderii în ziua 
de 7 Septemvrie 1944 a pădurarului 
clasa I Popp Iuliu. 

RECTIFICARE 
In decizia ministerială Nr. 3.454 B 

din 1944, inserată în Monitorul Oficial 
Nr. 170, partea -I, din 24 Iulie 1944, 
la pagina 5457,  coloana I I ,  râlldul 14 
de jos în sus, se va citi : inginer agronom 
el. 1, în loc d� : « inginer agronom el.  
I l» .  Eroare de manuscris. 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 
Noi , ministru secretar dell;Stat ad

in teri:ql la Departamentul Justiţiei, 
Văzând dispoziţiunile art. 7 din legea 

NI'. 11 pentru controlul persoanelor 
j uridice fără scop lucrativ, din 14 Ia
nuarie 1944, 

Având în vedere că instituţiunile pu
blice evacuate, precum şi Eşalonul I I  
a l  Ministerului de Justiţie evacuat la 
Lugoj , s'au reîntors în Capitală, Co
misiunea superioară a persoanelOT juri
dice , instituită în baza legii NI'. 265 din 
11 Mai 194.4 şi a j urnalului Consiliului 
de Miniştri Nr. 445 din 12 Iunie 1944, 
publicat în Monitorul Oficial Nr. 142 
din 21 Iulie 1944, prin decizia Nr. 
6 .135, publicată în Monitorul Oficial 
Nr. 155 din 6 Iulie 1944, nu se mai 
găseşte în situaţia de a funcţiona în 
cazul special pentru care a fost creeată ; 

Având în vedere că anterior acestei 
comisiuni speciale dela Lugoj există 
o Comisiune superioară a persoanelor 
juridice cu sediul � Ministerul Justi
ţiei, înfiinţată prin deciziunea Nr. 28.901 
din 29 Februarie 1944, care a func
ţionat până în momentul dispersării 
Ministerului ; 

Văzând jurnalul Consiliului de Mi
niştri Nr. 682 din 16 Octomvrie '19l14, 
publicat în Monitorul Ofici;:tl Nr. 240 
din 17 Octomvrie 1944, prin care dis
poziţiunile jurnalului Consiliului de Mi
niştri Nr. 445/1944 îşi încetează apli
caţiunea, 

Decidem : 
Art. 1. - Se revocă deciziunea mini

sterială Nr. 6.135 din 2 Iulie 1944�prin 
care a fost înfiinţată la Lugoj o comi
siune superioară a persoanelor juri
dice pe tot timpul dispersării Ministe
rului de Justiţie şi se repune în vi-
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goare deciziunea ,ministerială NI'. 28.901 
din 29 Februarie 1944. 

Art. 2. - In consecinţă, Comisiuliea 
superioară a persoanelor j uridice repusă 
în vigoare sub preşedinţia m inistrului 
de justiţie, este oompusă din urmă
torii membri : 

a) D-I Hariton Udrea, consilier la 
Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie ; b) D-I Radu Manea, consilier la 
Curtea de Apel din Bucureşti ; 

c) D-I Aurel Vidraşcu, consilier la Curtea de Apel din Bucureşti ; 
d) D-I George Grigoriu , consilier la 

Inalta Curte de Conturi ; 
e) D-I Nicolae E. Dumitrescu direc

torul Direcţiei Judiciare din Mi�isterul 
Justiţiei ; 

f) D-I Ştefan Davidescu, director al  
Direcţiei Administraţiei de Stat din 
Ministerul Afacerilor Interne ; 

g) D-I Ulyse Vasilescu avocat eon
silier, şeful Contenciosului Ministerului 
Justiţiei. 

Art. 3. - Prim secretar al  Comisiunii 
superioare a persoanelor juridice ră
mâne d-l Ion Maruteanu, prim secretar 
al parchetului general al fostei Curti 
de :\pel din Chişinău, delegat in Di
recţlUnea Personalului, numit în 'lali
tatea de secretar al Comisiunii prin de
cizia Nr. 208.90 1 /1944. 

Art. 4. - D-l director al afacerilor 
j udiciare din Ministerul de Justiţie 
este însărcinat cu ad.ucerea la lnde
plinire a deciziunei de faţă. 

Dată la 17 Octomvrie 1944� 
Ministru justiţiei ad-interim. D. D. Nerel 
Nr. 82.083. 

Noi, ministru secretar de Stat a d - ' 
intel im la Departamentul Justiţieii , 
; . Având în vedere referatul Directiuni 
Judiciare, înregistrat sub NI'. 1 17.865 
din 17 Octomvrie 1944 ; . 

Ţinând seama şi de actele depuse de 
numitul Vasile Vâşcu, fost învăţător 
în satul Cernoleuca, judetul Soroca , 
refugiat, cu domiciliul în Bu'cureşti, str. 
Sf. Constantin şi Elena Nr. 29, din care 
rezultă că acesta nu H săvârşit niciun 
act din cele prevăzute de art. 3 din le
gea NI'. 793 din 1941, privitoare la re
glementarea cetăţeniei locuitorilor din 
Basarabia şi Bucovina de Nord ; 

Văzând şi deciziunea acestui mini
ster Nr. 91.036 din 1942, publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 149 din 30 Iunie 
1942, 

Decidem : 
Art. 1. - Se revine asupra retragerii 

naţionalităţii române a numitului Va
sile Vâşcu, fost învăţător în satul Cer
noleuca, j udeţul Soroca, refugiat, az i 
domiciliat în Bucureşti, str. SI. Con
stantin şi Elena Nr. 29, hotărîtă prin 
deciziunea Nr. 91.036 din 1942, publi
cată în Monitorul Oficial Nr. 149 din 
30 Iunie 1942. 

Art. 2. - D-I director al  afacerilor 
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judiciare din acest minister este Însăr
cinat cu aducerea la îndeplinire a pre
zentei deciziuni. 

Dată la 17 Octomvrie 1944. 
Ministru de justiţie ad-interim, D. D. Negel 
NI'. 82.074. 

Prin decizia ministerială Nr. 81.531 
din 14 Octomvrie 1944, d-l  Gheorghe 
Al. Strati, avocat public �if.cipal, din 
Contenciosul Statului Bălţi, se reparti
zează la Contenciosul Statului Gorj . 

Idem Nr. 81.423 din 14 Octomvrie 
1944, d-l Ioan Zoiţa , aprod clasa I I I ,  
dela Tribunalul Iaşi, evacuat l a  Trib. 
Făgăraş, se pune la retragere d in oficiu , 
în mod definitiv, pentru limită de vârstă , 
pe ziua de 31 Decemvrie 1944 şi în 
poziţiune de a-şi exercita drepturile la 
pensie, conform legii. 

Idem Nr. 81 .428 din 14 Octomvrie 
1944, d-l Dumitru Bobic, aprod clasa 
II la Tribunalul Gorj , se pune la retra
gere după cerere, în mod definitiv, pe 
ziua de 31 Decemvrie 1944, ca având 
împlinită etatea de 57 ani, prevăzută 
de art. 15, alin . 3, din legea generală 
de pensiuni şi în poziţiune de a-şi 
exercita drepturile la pensie, conform 
legii. 

I 
Idem Nr. 81.432 din 14 Octomvrie 1944, 

d-I  Nicodim Costişel, aprod clasa I I I  
la Judecătoria Câmpeni din circum
scripţia Trib. Abrud, se pune la retra
gere din oficiu , în mod definitiv, pentru 
limită de vârstă, pe ziua de 31 Decemvrie 
1944 şi în poziţiune de a -şi exercita 
drepturile la pensie, conform legii. 

Idem Nr. 81.436 din 14 Octomvrie 
1944, d-l Petre Ardeleanu, aprod clasa 
I I I  la Judecătoria Moldova Nouă din 
judeţul Caraş, se pune la retragere din 
oficiu , în mod definitiv, pentru limită 
de vârstă, pe ziua de 31 Decemvrie 
1944 şi în poziţiune de a -şi exercita 
drepturile la pensie, conform legii. 

Idem Nr. 81.443 din 14 Octomvrie 
1944, d-l Ioan Barbu, aprod clasa 1 la 
Trib. Ilfov, se pune la retragere din 
oficiu, în mod definitiv, pentru limită 
de vârstă , pe ziua de 31 Decemvrie 
1944 şi- în poziţiune de a-şi exercita 
drepturile la pensie, conform legii. 

Idem Nr. 81 .447 din 14 Octomvrie 
1944, d-l Iordache Hupea, aprod cI. 
I I I ,  dela fosta Judecătorie de muncă 
Cernăuţi, evacuat la Judecătoria Mier
.curea din j udeţul Sibiu, se pune la 
retrao-ere din oficiu, în mod definitiv, 
pentr"'u limită de vârstă, pe ziua de 
31 Decemvrie 1944 şi în poziţiune de 
a -şi exercita drepturile la pensie, con
form legii. 

Idem lOr. 81.452 din 14 Octomvrie 
1944, d-l Teodor L. Cristea , impiegat 
�u grad de ajutor de grefier "cu 1.gra
daţie, dela fostul Tribunal Ismail, eva-

cuat la Tribunalul Târnava-l\1ică, se 
pune la retragere din oficiu, în mod de
finitiv, pentru limită de vârstă, pe ziua 
de 31 Decemvrie 1944 şi în poziţiune 
de a-şi exercita drepturile la pensie, 
conform legii. 

Idem NI'. 81 .458 din 14 Octomvrie 
1944, d-l Ioan Mişcu , impiegat cu 1 
gradaţie la .Judecătoria Deta din ju
deţul Timiş-Torontal, se pune la retra
gere din oficiu, în mod definitiv, pentru 
limită de vârstă, pe ziua de 31 Decem
vrie 1944 şi în poziţiune de a-şi exercita 
drepturile la pensie, conf-orm legii. 

Idem NI'. 81.462 din 14 Octomvrie 
1944, d-l Zah'l.ria Zbira , aprod clasa 
I I I ,  dela Tribunalul Botoşani,  evacuat 
la Tribunalul Olt, se pune la retragere 
din oficiu, în md'<1 definitiv, pentru 
limită de vârstă, pe ziua de 31 Decem
vrie 1944 şi în poziţiune de a-şi exercita 
drepturile la pensie, conform legii. 

MINISTERUL �mNCn, SĂNĂTĂ'J'll 
ŞI OCROTffiILOR SOCIALE 

Noi, ministru secretar de Stat la 
Departa mentul Muncii, Sănătăţii ŞI 
Ocrotirilor Sociale, 

Având �n vedere 
8 din legea pentru 
tară a Statului, 

Decidem : 

dispoziţiunile art. 
organizarea sani

/ 

Art 1. - D-I dr. D. Negulescu, se
cretar general al acestui departament, 
se autoriză să resolve şi să semneze 
toate lucrările pentru direcţiile şi ser
viciile acestui minister, cu excepţia 
celor rezervate ministrului prin legi 
şi regulamente. 

D-sa va avea în special IUt-rările în 
legătură cu Direcţiile : Medicinei Cu
rative, Ocrotirilor Sociale, Farmaciilor 
şi Medicamentelor, Contabilităţii, Con
tenciosului si Casa de Credit. 

D-sa face 'parte de drept din Comisia 
pentru Ocrotirea Mamei şi 'â Copilului, 
Comisia Farmaco-Terapeutică, pe care 

. le va prezida şi în lipsa d-Iui secretar 
general prof. dr. D. Combiescu, va 
prezida şi Comisia Administrativă. 

D-sa este de asemeni autorizat să 
aprobe în numele ministrului toate 
cheltuielile în limitele creditelor buge
tare şi conform legii contabilităţii pu
blice. 

Toate aceste lucrări le va face pe 
proprie şi integrală răspundere. 

A rt. 2. - D-} director al personalului 
este însărcinat cu executarea prezentei 
deciziuni. 

Dată la 1 4  Octomvrie 1944. 
-Minist�u ; General de Divizie cir. N. lIarineScu 

�r. 27.307. 

Prin decizia ministerială _ r. 26.044 
din 12 Octomvrie 1944, d-l Cezar Râş
canu, director general al Casei 'aţio-

6765 

nale a Asigurărilor Sociale, se trece, 
pe data prezentei deciziuni, la dispo
ziţia Corpului de Insp.ecţie şi Coordonare 
al  :\luncii. 

Idem NI'. 59.270 din 14 Octomvrie 
1944,

' d-l Şerbănescu Ştefan, director cu 
3 gradaţii în Casa Jaţională a Asigu
rărilor Sociale, se deleagă cu condu
cerea Direcţiunii Personalului din Asi
gurările Sociale, în locul d -lui ing. Dan 
Stănoiu, pe data prezentei deciziuni. 

Prin decizia d-Iui director general al 
Casei Na ţionale a Asigurărilor Sociale 
cu Nr. 55.602 din 6 Octomvrie 1944, 
d-l dr. Gh. Enescu, sudirector genera l 
al Casei Naţionale a Asigurărilor So
ciale, se deleagă a lua parte la şedinţele 
Consiliului Casei Compozitorilor, Picto
rilor şi Sculptorilor, în lipsa directoru
l u i  general al Casei Naţionale a Asi
gurărilor Sociale. 

Idem N'r. 48.532 din 20 Septemvrie 
1944, d-l Mihăilă 1. Dumitru se numeşte 
provizoriu, pe data de 20 Octomvrie 
1944, în calitate de oficiant sanitar la 
Oficiul Asig. Sociale Brăila , retribuit 
cu salariul de lei 5.500, grupa B 7 bis, 
tip 13, din post vacant de oficiant 
sanitar cu 1 gradaţie, repartizându-se 
pe aceeaşi dată la dispensarul OrIat, 
pentru Uzinele « Malaxa >}. 

Idem Nr. 55.606 din 7 Octomvrie 
1944, se numeşte provizoriu, pe data de 
15 Oc tomvrie 1944, în gradu l de agent 
administrativ stagiar la oficii le şi orga
uizaţiile menţionate în dreptul fiecăruia , 
plătit cu salariul lunar specificat con
form grupei C 1, ţip 11 din Codul 
funcţionarilor publici : 

Deleanu Jeniţa , 4.200 lei, la Oficiul 
Caracal. 

Ionescu Elena , 3.850 lei, la Oficiul 
Constanţa , organizaţia Taşaul. 

Marinescu Lucia , 4.200 lei, la Oficiul 
Caracal ,  organizaţia, Balş, detaşându-se 
pe aceeaşi dată în Casa Naţională a 
Asigurărilor Sociale. 

Prin decizia-r d-Iui administrator al 
Casei Sănătăţii cu NI'. 57.882 din 12 
Octomvrie 1944, omul de serviciu el. IV, 
Condrea Ion, se lasă în disponibilitate, 
pe data de 1 Octomvrie 1944, pentru 
lipsă nemotivată dela serviciu. 

CO M U N ICATE ŞI 
CIRCU LĂRI  M I N IST E R IALE 

�nNlSTERUL 
AGRICULTURII ŞI DOlUENllLOR 

Institutul de Cercetări Piseicole al României 
Institutul de Cercetări Piscicole ai 

României din Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor, publică vacant postul de 
inginer agronom cI. 1 .  Ocuparea acestui 
post se face prin transferare. 

2 1  
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Cassa Pădurilor Statului 
Direcţia administrativă 

Tabloul nominal de personalul tehnic silvic 
auxiliar din serviciile acestei administraţii ,  
c.ar� urmează a fi puşi în retragere pentru 
IImlta de vârtă în cursul anului 1945 spre 
a-�i aranja drepturile la pensie. 

Conductori sil9ici 
1. Novac Ion, cond. s. I I ,  născut la 

6.VI II .1885 ; pensionat la 1 . I X.1945. 
I 

Brigadieri sil9ici 
2. Iusico Vasile, brig. s. 1 ,  născut la 

23. IV.1885 ; pensionat la 1 . V. 1945 . 
3. Macarenco Vitalie ,  idem, născut la 

25.1 . 1885 ; pensionat la 1 . 1 1 . 1945 . 
4. Pascal Ion, idem, născut la 2 .XII .  

1885 ; pensionat la 3 1 . XI I . 1945. 
. 5 .  Vasilescu C-tin, idem, născut la 

6:VI I I. 1885 ; pensionat la 1 . IX. 1945. 
6.  Constantinescu M.  Constantin, brig. 

pr. 3, născut la 27.VL 1885 ; pensionat 
la 1. VI1 . 1.945. 

7. Balint Ştefan, idem, ' născut la 
26.VI.1.885 ; pensionat la l .V I I. 1945. 

8.  Ionescu . Constantin, idem, năs
cut la 24. VII .188� ; pensionat la LVIII .  
1945. 

Pădurari 
9. Dumitrescu Ilie, păd. cI. 3, năs cut 

la 22.V I I . 1 885 ; pensionat la LVI I I .  
1945. 

10. Carcea D. Ion, păd. pr., născ ut la 
5.V.1885 ; pensionat la 1 .V1.1.945. 

1 1 .  Dodu Hristache, păd. cI . 1, nă scut 
la 6. IX.1885 ; pensionat la 1 .X.1945 .  

1 2 .  Cojoc Dumitru, pădurar, născut 
la 9. IX. 1885 ; pensionat la 1 .  X. 1945.  

13. Tibulea Andrei, pădurar el.  2,  
născut la 29 V I I L 1885 ; pensionat la 
1. IX.1945. 

14. Carp P. Petrea, pădurar cI. 1 ,  
născut la 22.V. 1885 ; pensionat l a  LVI.  
1945. 

15. Stanciu Tănas e,  pădurar, născut 
la 5 .XI.1885 ; pensionat la 1 . XII.1945. 

16. Damian Ion, pădurar, născut la 
J5.VII. 1885 ; pensionat la 1.V III.1945. 

17. Porneală Vasile, pădurar el. 2 ,  
născut la 14.XII. 1885 ; pensionat la 
31.XI I . 1945. 

. 

18.  Siderenco losca , pădurar, născut 
la 23. II 1 . 1885 ; pensionat la 1 . IV.1945. 

19. Radu Dincă, pădurar, născut la 
1 . I I I . 1885 ; pensionat la 1 . IV.1945. 

20. Grecu Ioan, pădurar, născut la 
13.XII. 1885 ; pensionat la 31.  XII.  1945. 

2 1 .  Scarlat Ion, pădurar, născut la 
5 . 1. 1885 ; pensionat la 1 . 1 1 .1945. 

22. Popescu Dumitru, pă durar, nă
scut la 21.VII.1885 ; pensionat la LVIII .  
1945. 

23. Muşat Toader, pădurar, născut la 
15.IX. 1885 ; pensionat la 1 . X.1945. 

24. Morolu Iacob, pădurar, născut la 
29.VI.1885 ; pensionat la l .VII. 1945 . 

25. Petrache Stan, pădurar, născut 
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l a  21 . XII .1885 ; pensionat l a  3 1 . X I I .  
1945.� 

26. Alexandru C-tin, pădurar, născut 
la 13.V.1885 ; pensionat la 1 .V I.1 .945.  

27.  Fă tu Stan, pădurar, născut la 
i6.V.1885 ; pensionat la 1 .V I . 1945. 

28. Mărăcine Gh., pădurar, născut la 
10.V. 1885 ; pensionat la 1 .V1.1945. 

29. Banciu Nicolae, pă.durar, năşcut 
la 14.  IV.1885 ; pensionat la 1 .V.1945. 

30. Cristescu Ioan, păd. princ. ,  nă
scut la 20.XII .1885 ; pensionat la 3 1 . X I I  
1945. 

31. Tiţa D. Ion, păd. princ. ,  născut la 
25. 1 . 1885 ; pensionat la 1. 1 1 . 1945 . 

32. Drăghici C. 1 . ,  păd. el.  1 ,  născut 
la 20.V.1885 ; pensionat la 1 .V1 . 1945. 

33. Drăgancea 1 .  S. M. ,  păd. el. 1 ,  
născut la 6. IX. 1885 ; pensionat l a  1 . X  
1945. 

34. Oprea D. V. Ion, păd. cI. 1 ,  născut I 
la 18. II 1. 1885 ; pensionat la 1 . IV.1945 . 

35. Dincă M. Ioan, păd. , cI. 1 ,  născut 
la 10. II  1 .1885 ; pensionat la 1 . IV. 1945. 

36. Scurt. Iosif, păd. princ., născut la 
25. XII .1885 ; pensionat la 3 1 . XI I.1945. 

37. Lalescu Iosif, păd. princ.,  născut 
la 5 .VIII .1885 ; pensionat la 1 . I X. 1945. 

38. Drăgan Avram, păd. cI. 1 ,  născut 
la 27.VL 1885 ; pensionat la 1 .VII . 1945. 

39. Cion Vasile, păd. cI . 1 ,  născut la 
4 .XII.1885 ; pensionat la 3 1 . X I I .1945. 

40. Ponta Pavel,  păd. cI. II, născut 
la 24. 1 1. 1885 ; pensionat la 1 . I I L 1945. 

41.  Tărziu Gh. , păd. el . I I ,  născut la 
7 .XII .1885 ; pensionat la 31 .XII . 1945. 

42. Văsăi D. Ion,  pă d. princ . ,  născut 
la 15.VIII .1885 ; pensionana 1 . IX. 1945. 

43. Popescu Gh. , pă d. princ.,  născut 
la 18.VI I . 1885 ; pensionat la 1 .VI I L 1945. 

44. Oniga Ion, păd. cI. 1 ,  născut la 
23.VII.1885 ; pensionat la 1 . V I I I . 1945 . 

45. Apostoaia Ilie, păd. el. 1, născut 
la 30.1.1885 ; pensionat la 1 . I I. 1945. 

46. Istrati Vasile, păd .  el.  1, născut la 
30. IV.1885 ; pensionat la 1 .V. 1945. 

47. Hârjanca Gh. , păd. cI.  1 ,  născut 
la 18.VI I I. 1885 ; pensionat la 1 . I X. 1945. 

48. Bucur Ioan, păd. el. 1 ,  născut la 
3 .X.1885 ; pensionat la 1 . XL 1 945. 

Eşalonul 2 Lugoj 
Tablou de funcţionarii din corpul administrativ 

din serviciile centrale si exterioare ale a
cestei administraţii. ce

' 
urmează a fi puşi 

în retragere pentru limită de vârstă în 
cursul anului 1945. 

1. Mănescu Eleonora, şef servo născ. 
la 30. 1. 1890 ; pensionată la 1 . 1 1 .1945. 

2 .  Benko Margareta, dact. princ. 1 
gr. ,  născută la 20. I I L 1 890 ; pensionată 
la 1 . IV.1945. 

. 3 .  eacşu Maria, cameristă, născută 
la 6. IV. 1890 ; pensionară la 1 . V. 1945. 

4. Badea D. M.  Stan, camerist, 
născută la  14.X.1885 ; pensionat la 
1 . XI. 1945. 

1 9 0ctomvrie· 1944 

MINISTERUL �ruNcn, SĂNĂTĂTII 
ŞI OCROTIRILOR SOCIALE 

Se aduce la cunoştinţă că este vacant 
un post de medic consultant pentru 
a sistenţa funcţionarilor în Ministerul 
Culturii Naţionale şi al  Cultelor. 

Cei care îndeplinesc condiţiile legale 
şi doresc a-l ocupa vor face cereri Mini
sterului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor 
Sociale în termen de 20 zile dela inse
rarea prezentei publicaţii în Mon�torul 
Oficial.  

Nr.  26.940, 1944, Octomvrie 12. 

Tablou de funcţionarii cari împlinesc limita de 
vârstă în cursul în cursul anului 1945 şi eare 
urmează a fi puşi în retragere din oficil!l, in 

vederea aranjării drepturilor la pensie 

1. Stamatopol Dumitru , sub director 
Direcţia 1 C.N. A. S . ,  născut la 26.VI: 
1 885. 

2. Botez Cezar, şef servo 1 gr. ,  Direcţ 'a 
V C . N.A. S . ,  născut la 25.VI. 1885. 

3. Fărcăşanu Robert, şef de sectie 
cu 1 gr. , Oficiul Ismail, născut la 15. V i I .  
1885. 

i· Deleanu Vasile, şef de secţie cu 
1 gr., Oficiul Iaşi, născut la 17. 1 1. 1885. 

5 .  Vasiliu Petre, şef de biroli cu 2 
gr. Direcţia I I  C.N.A. S. ,  născut la 
26. VI .  1885. 

6. Căpăţână Iul iu, şef de birou cu 1 
gr. ,  Oficiul Timişoara, născut la 26. V I I .  
1885. 

7.  Mihai Livia, şef de birou cu 1 gr. , 
Oficiul Lugoj , n ăscută la 19. IV. 1 890. 

8.  Belu Grigore, şef de birou cu 1 gr. ,  
Oficiul Craiova , născut l a  ·16. X1. 1885. 

9. Georgescu G heorghe, sub sef de 
birou cu 2 gr. ,  O fi ciul Ploeşti, 'născut 
la 19. I I I . 1885 . 

10. Verşescu Ioan, sub şef de birou 
Bucureşti, Oficiul 2, născut la 10. 1 . 1885. 

.1 1 .  Va�i�iu Sonia , . impiegat cu 2 gr. ) 
Drsp . OfICIUl GalaţI, născută la 1 5 . I .  
1890. 

12. Fuhrmann Francisc, agcnt ad-tiv 
pr. 1 ,  Oficiul Făgăra ş, născut la 20. IX. 
1885. 

1 3. Cr.eţu Petrache, agent ad-tiv pr. 
1, '  Oficiul P. -Neamţ, născut la 13.VII.  
1885 . 

14. Gongopol Gheorghe, agent ad-tiv, 
1 Bucureşti, Oficiul 5,  născut la 18. X I I .  
1885. 

15 . . Răileanu Ema , agent ad-tiv I I I  
Bucureşti, Disp. Tr. 1 ,  născută la 
2 . X I. 1890. 

16. Gheorghiu Aurora , agent ad-tiv 
I I I ,  Bucureşti, născută la 7 . X. 1890. 

1 7 .  Vlad Potoceanu Ana, agent ad-tiv 
I I I , Disp. O ficiul Reşiţa , n ăscută la 
26. VII  I .1 890. 
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. taliS Iaponală a Asigurărilor Sociale Aiud 
Tablou de personalul medical şi auxiliar sa

.. itar din Capitală şi provincie care urmează 
a fi pensionat în cursul anului 1944/945. 

L Dr. Nicolau A-drescu Profira, med. 
prim. 5 gr. la Disp. Nr. 1 Buc. ,  născută 
la 18. 1 . 1885. 

,2 . Dr. Simionescu Alex. ,  med. şef 
Of. -4 gr. la Oficiul Nr. 2,  născut la 
22. V 1 . 188.5 . 

3 .  Dr. 'Babeş Alexandru, med .  prim. 
1 gr. la Disp. Nr. 4, născut la 19.VL 
1885. 

4. Dr. Riconte Ioan, med .  prim 5 gr. 
la Oficiul r. 3,  născut la 10. X 1 . 1885. 

5. Dr. Atanasescu Petre, insp. gl. 
san.  5 gr. la Insp. Gl. San. ,  născut la 
28. XI. 1885. 

6.  Dulugea Silvia, chimist şef I I I  
la Disp. NI'. 1 ,  născută l a  1 1 . V I I . 1885. 

7. Angelescu Maria, laborant 4 gr. 
la Disp. Nr. 8, născută la 10. IX.1885. 

8. Ivanov Ioana, laborant 5 gr. la 
Dep. Medicamente, născută la 16. VI .  
1885� 

9. Radulescu Veta, laborant 2 gr. la 
Disp. Nr. 5,  născută la 13. IV. 1885. 

10. Dr. Dan Gh., med. disp. 4 gr. la 
Disp. Letea -Bacău, născut la 17. V I I L  
1885. 

1i. Dr. Iancu Mihail, med. disp. 2 
gr. la Of. Constanţa , născut la 15.X. 
1885. 

12. Dr. Streba Nic. ,  med. disp. 4 gr. 
la. Disp. Calafat, născut la 2 1 . X. 1885. 

13. Dr. Mircea Adrian, med. şef ajut. 
5 gr. + 1 gr. la Of. Craiova , născut la 
27.V.1885. 

14. Dr. Atanasiu Ecat. ,  med. disp. 
prov. la Of. Bârlad, născută la 30. X. 
1885. 

15. Dr. Martinescu Constantin, med. 
disp. 4 gr. la Disp. T.B.C.  Ploeşti, 
născut la 21 .VII .1885. 

16. Georgescu Enache, of. sanit. 4 
gr. la Of. Buzău, născut la 7 . X.1885. 

17. Marinescu D umitru Of. sanit. 2 
gr. la Disp_ Tisău· Lapoş Buzău, 
născut la 13. x.1885. 

18. Maftei Fevronia, moaşă 5 gr. la 
Of. Iaşi, născută la 23. I X.1885. 

19. Pesler Luca Ana, moaşă spit. 4 
gr. la Of. Iaşi născută la 2 . V I I . 1 885. 

20. Platon Ecat. ,  moaşă spit. 4 gr. 
la  Disp . Buhuşi, Piatra- l\ea mţ ,  născută 
la 14. IV.1 885. 

21. Găitan Ivan. of. sanit. 4 gr. la 
Post prim ajut. Eikler P.-Neamţ, năs
cut la 12 .V1.1885. /

22. Anlrone Teodor, infirmier la Disp. 
Mălin- Fălticeni, născut la 26. 1 1.1885. 

23. Kasparovici Eugen, med. disp. 
prov. la Circ. Secul-Lugoj , născut la 
7.IX. 1885. 

24. Heichele Maria, soră inf. 4 gr. 
la Spit. Lupeni-Petr9şani, născută la 
12. I I . 1885. 

25. Kilice Barbara, soră inf. 4 gr. la 
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. Spit. Lupeni-Petroşani, născută la 14. 1 1 .  
1885. 

26. Berner :\Iaria, soră inf. 4 gr. la 
Spit. Lupeni-Petroşani, născută la 
9. I I 1.1885. , 

27. Glorian Veronica, supra veghe
toare pr. 4 gr. Spit. Lupeni-Pctroşani, 
născută la 3 . 1 1.1885. 

28. Hoffbauer Barbara, soră inf. 3 
gr. la Spit. Petroşani, născută la 
18. I I  1 .1885. 

29. Palcencsar ' ;\Iaria, moaşă spit. 5 
gr. la Of. Deva, născută la 22.VII .1885. 

30. l\lareş Ştefan, of. sanit. la Circ. 
Plaviseviţa şi Disp. Baia-Nouă Reşiţa , 
născut la 10 . V I I I . 1885. 

31. Mătărângă Mihail, medic la Circ. 
Moldova-Nouă Of. Reşiţa. 

A NUNŢUR I JUD IC IA R E 
}IINIS'l'ERUL JUSTIŢmI 

In baza decretului Nr. 1 .886 din 1944, 
s'a încuvilnţat schimbarea numelui pa
tronimic, numitului Găinaru 1. Nicolae , 
născut în Bucureşti la 7 Decemvrie 1920, 
în acela de Racoveanu, spre a se numi 
în viitor Nicolae 1. Racoveanu. 

In baza decretului Nr. 1 .886 din 1944, 
s'a încuviinţat schimbarea numelui pa
tronimic, numitului Cârnu N. Mirea, 
născut în comuna Scărlăteşti, judeţul 
Brăila, la 27 Martie 1909, în acela de 
Marinescu, spre a se numI Mirea 
Marinescu. 

MANDATE DE ADUCERE 
Curtea Marţială a Corpului 1 Armată 

In numele legii şi al M. S. Regelui 
Mihai 1, 

Noi, colonel magistra t Băcanu Petre, 
preşedintele C urţii Marţiale a Corpului 
1 Armată din Craiova , 

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

Mandăm şi ordonăm tuturor agen
ţilor forţei publice militare şi civi e, să 
se conforme legii, aducând înaintea 
acestei Curţii Marţiale, în ziua de 30 
Octomvrie 1 944, ora 7 dim., pe soldatul 
Drăghici Dumitru, cţg. 1929, din Depo
zitul'de muniţii Braşov, cu ultimul do
miciliul în comuna Pietrarii de Jos, jud. 
Vâlcea , trimis în j udecată pentru furt 
de� militari, prev. şi pen. art. 518 
c. J.  m. 

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

D a t  l a  2 Octomvrie 1944. 
Nr. 40.960. Dosar Nr. 9.037 /1944. 

- In numele legii şi al  M. S. Regelui 
Mihai 1 ,  

:\'oi, colonel magistrat Băcanu Petre, 
preşedintele Curţii Marţiale a Corpului 
1 Armată din Craiova, 
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In virtutea art. 195 şi 22.8 din codul 
de justiţie militară, 

Mandăm şi ordonăm tuturor agen
ţilor forţei publice militare şi civile, să 
se conforme legii, adu când înaintea 
acestei Curţii Marţiale, în ziua de 31 
Octomvrie 1 944, ora 7 dim.,  pe Badea 
Petre, de 20 ani, elev particular, cu 
ultimul domiciliu în Slatina, str. Gră
distea Nr. 19, trimis în judecată pentru 
fa�orizarea infractorilor, prev. şi pen_ 
art. 284, pct. 2 c. p. 

Invităm p e  toţi depozitarii puterii 
publice militare şi civile, cărora li se 
va arăta acest mandat, a da mână d e  
ajutor pentru executarea lui. 

Dat la 2 Octomvrie 1944. 
Nr. 40.876. Dosar Nr. 10. 793 /1944. 

- In numele legii şi al M. S. Regelui 
Mihai 1, 

Noi, colonel magis.trat Băcanu Petre, 
preşedintele Curţii Marţiale a Corpului 
I Armată din Craiova, 

In virtute'a art. 195 şi 228 din codul 
de justiţie militară , 

Mandăm şi ordonă m tuturor agen
ţilor forţei publice militare şi civile, să 
se conforme legii, aducând înaintea 
acestei Curţii Marţiale, în ziua de 3 1  
Octomvrie 1944, ora 7 dim., pe Câr
hoaţă Alexandra, de 50 ani, cu ul timul 
domiciliu în comuna Corlăţel, judeţul 
Mehedinţi, trimisă în judecată pentru 
tăinuire, prev. şi pen. art. 283 c. p.  

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

Dat la 3 Octomvrie 1944. 
Nr. 40.982. Dosar Nr. 8.940 /1944. 

. . 

- I n  numele legii şi al M. S. Regelui 
Mihai 1 ,  

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

In virtutea art. 195 şi 228 din codul 
de justiţie miIi tară , 

:Ylandăm şi ordonăm tuturor agen
ţilor forţei publice militare şi civile, să 
se conforme legii, aducând înaintea 
acestui C urţii Marţiale, în ziua de 31 
Octomvrie 1944, ora 7 dim., pe soldatul 
Mihai Dumitru zis Nicu Boacă, cu ulti
mul domiciliu în Cara cal, str. Buzeşti 

r. 27, trimis în judecată pentru com
plicitate la delictul de furt, prev. şi pen. 
art. 524, al. 1 ,  comb. art. 121, ambele 
c. p . ,  comb . cu art. 482, al. 1, c. j. m. 

Inv'Îtăm pe toţi depozitarii puterii 
publice militare şi civile ,  cărora li  se  
va arăta acest mandat, a da mână de 
ajutor pentru executarea lui. 

Dat la 3 Octomvrie 1944. 
�r. 49.994. Dosar Nr. 1 0.541 /1944. 
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- In n1iJIlele legii şi al M. S Regelui 
Mihai 1, 

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

In virtutea art. 195 si 228 din codul 
de justiţie militară, 

' 

l\Iandăm şi ordonăm tuturor agen
ţilor forţei publice militare şi civile, să 
se conforme legii, aducând înaintea 
a cestei �urţii Marţiale, în ziua de 31 
Octomvrie 1944, ora 7 dim.,  pe soldatul 
Mius Costică, ctg. 1933, Leg. Jand. 
Argeş, cu ultimul domiciliul în Piteşti, 
str. Coşbuc NI'. 22, trimis în judecată 
pentru delictul de furt, prev. şi pen. 
art. 524, al. 1 ,  c. p., comb. cu art. 
482, al. 1, c. j. m. 

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

Dat la 3 Octomvrie 1944. 
Nr. 40.994. Dosar Nr. 10.541 /1944. 

- In numele legii şi al M. S. Regelui 
Mihai I .  

Noi, colonel magistrat Băcanu Petre, 
preşedintele Curţii Marţială a Corpului 
1 Armată din Craiova, 

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

Mandăm şi ordonăm tuturor agen
ţilor forţei publice militare şi civile , să se 
conforme legii, aducând înaintea acestei 
Curţi Marţiale, în ziua de 1 Noemvrie 
1944, ora 7 dimineaţa, pe Agapia Ciucă, 
servitoare la d-I lt.-colonel Popescu Vasile 
din Caracal, str. Rahovei, trimisă în ju
decată pentru furt, prev. şi pen. de art. 
255, pct. 3,  lit. b c. p., comb. art. 482 
c .  j .  m.,  art. 139 c. j .  m .  

Invităm p e  toţi. depozitarii puerii pu
blice militare şi civile, cărora li se va 
arăta acest mandat, a da mână de ajutor 
pentru executarea lui. 

Dat la 4 •. 0ctomvrie 1944. 
Nr. 41.144. 

Dosar Nr. 10.542/1944. 

- In numele legii �i al M. S. Regelui 
Mihai  I,  

. 

Noi, colonel magistrat Băcanu Petre, 
preşedintele Curţii Marţială a Corpului 
1 Armată din Craiova, 

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

l\Iandăm şi orl1onăm tuturor agen
ţilor forţei publice militare şi civile . să 
se conforme legii, aducând înaintea 
acestei Curţi :\larţiale,  în ziua de 1 
Noemvrie 1944, ora 7 dimineaţa, pe 
soldatul Stuparu Gheorghe , ctg. 1942, 
Reg. 14 Artilerie cu ultimul domiciliul 
in comuna Cernăteşti-Dolj , trimis în 
judecată pentru furt, prev. şi pen. de 
art. 525, pct. 3, lit. b c .  p., comb. cu art. 
482 c. j .  m. şi 139 c .  j. m. 

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

Dat la 4 Octomvrie 1 944. 
NI'. 41.144. 

Dosar Nr. 10�542/1944. 

- In T:ume1e legii şi al M. S. Regelui 
Mihai I ,  

Noi, colonel magistrat Băcanu Petre, 
preşedintele Curţii Marţială a Corpului 
1 Armată din Craiova, 

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

Mandăm şi ordonăm tuturor agen
ţilor forţei publi.ce militare şi civile., să 
se conforme legii, aducând înaintea 
acestei Curţi Marţiale, în ziua de 1 
Noemvrie 1944, ora 7 dimineaţa , pe 
Ioana M .  Alexandru zisă Angela, cu 
ultimul domiciliu în Caracal, str. Ale
xandru cel Bun, trimisă în judecată 
pentru furt, prev. şi pen. de art. 525, 
pct. 3,  lit. b, c. p . ,  comb. cu art. 482 
c. j .  m. şi 139 c. j. m. 

Invităm pe toţi depozitari.i puterii 
publice militare şi civile , cărora li se va 
arăta acest mandat, a da mână de ajutor 
pentru executarea lui. 

Dat la 4 Octomvrie 1944. 
Nr. 41.144. 

Dosar NI'. 10.542/1944. 

- In numele legii şi al M. S. Regelui 
Mihâi 1, . 

Noi , colonel magistrat Băcanu Petre, 
preşedintele Cur�ii Marţi9.le a Corpului 
1 Armată din Craiova , 

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

Mandăm şi ordonăm tuturor agen
ţilor forţei publice militare şi civile să se 
<,onforme legii; aducând înaintea acestei 
Curţi Marţiale, în ziua de 1 Noemvrie 
1944, ora 7 dimineaţa , pe Elena Gud
vaniuc, cu ultimul domiciliu în comuna 
Brădeşti-Dolj , trimisă în judecată pen
tru furt, prev. şi pen. de art. 524 c. p . ,  
comb. cu art. 482 c. j .  m. 

Invităm pe toţi depozitarii puterii 
publ�ce militare şi civile, cărora Ii se va 
arăta acest mandat, a da mână de ajutor 
pentru executarea lui. 

Dat la 4 Octomvrie 1944. 
NI'. 41.155. 

Dosar NI'. 10.640 /1944. 

- In numele legii şi al M. S. Regelui 
:Mihai 1 ,  

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

In virtutea art. 195 si 228 din codul 
de j ustiţie militară, ' 

Mandăm şi ordonăm tuturor agen
ţilor forţei publice militare şi civile, să se 
cQnforme legii, aducând înaintea acestei 
Curţi Marţiale, în ziua de 1 Noemvrie 
1944, ora 7 dimineaţa, pe sergentul 
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Gudvaniuc, Ştefan,  etg. 1936, Reg. 6 
Roşiori P. S . ,  cu ultimul domiciliu în 
comuna Brădeşti-Dolj , trimis în jude
cată pentru furt, prev. şi pen. de  art. 
524 c.  p . ,  comb. cu art. 482 c. j .  m. 

Invităm pe toţi depozitarii p uteriî 
publice militare ŞI CIvile, cărora li se va 
arăta acest mandat, a da mână de aju�or 
pentru executarea lui .  

Dat Ia 4 Octomvrie 1944. 
NI'. 41.150. 

Dosar Nr. 10.640 /1944. 

Curtea Marţială a Comandamentului Militar 
al Garnizoanei Constanţa 

In numele legii şi al M. S. Regelui 
Mihai 1 ,  

Noi,  lt.-colonel magistrat, Vlădescu 
Pantazi, preşedintele Curţii Marţiale a 
Comandamentului Militar al Garnizoa
nci Constanţa, 

In virtutea disp. art. 228 din codul 
justiţiei militare, 

Mandăm şi ordonăm tuturor agenţilor 
puterii publice, militare şi civile, să se 
conforme legii, aducând înaintea acestei 
Curţi, pentru ziua de 24 Octomvrie 
1944, ora 7 jum. , pe Ioan D. Vasile, 
cu ultimul domiciliu în comuna Sulina, 
judeţul Tulcea, spre a i se notifica ter
menul de judecată pentru delictul de 
dare de mită, prev. şi pedepsit de art. 
250 c .  p., iar în caz de neprezentare, 
se va judeca în lipsă la 24 Octomvrie 
1944, ora 8. 

Invităm pe toţi depozitarii put�rii 
publice mihtare şi civile cărora, li se va 
arăta acest mandat, a da mână de 
ajutor pentru executarea lui. 

Dat la 4 Octomvrie 1944. 
Nr. · 7.462. 

Dosar Nr. 1 .450/1943. 
- In numele l egii şi al M. S. Regelui 

Mihai 1, 
Noi, lt.-colonel magistrat VIădescu 

Pantazi, preşedintele Curţii Marţiale a 
Comandamentului Militar al Garnizoa
nei Constanţa, 

In virtutea disp. art. 228 din codul 
justiţiei militare, "'; 

Mandăm şi ordonăm tuturor agenţilor 
puterii publice militare şi civile, să se 
conforme legii, aducând înaintea acestei 
Curţi, pentru ziua de 24 Octomvrie 
1944, ora 7 jum., pe Andrei Vlase, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Sulina, 
jud. Tulce� , spre a i se n�if.ica ter
menul de Judecată pentru dehctul de 
dare de mită, prevăzut şi pedepsit de 
art. 250 c. p.,  iar în caz de ne __ ezentare, 
se va jl,;ldeca în lipsă la 24 .... Octo�vrie 
1944, ora 8.  

Invităm p e  toţi depozitarii puterii 
publice militare şi civile, căI' ora li se va 
arăta acest mandat, a da mână de 
ajutor pentru executarea lui. 

Dat la 4 Octomvrie 1944. 
Nr. 7.462. 

Dosar :.\1'. 1.450/1943. 
DIRECTOR GENERAL., 

EUGEN l. BALLAN 
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