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DECRETE 
PREŞEDINŢIA 

CO NSILIULUI DE l\llNIŞTRI 
MIHAIl, 

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

La toţi de faţă şi riitori, sănătate: 
Văzând jurnalul Consiliului de Mi

niştri Nr. 560 din 30 August 1944, 
Am decretat şi decretăm: 

Art. 1. Drepturile Românilor sunt 
cele recunoscute de Constituţiunea din 
1866, cu modificările ce ulterior i-au 
fost aduse şi de Constituţiunea din 29 
Martie 1923. 

Art. II. Sub rezerva celor cuprinse 
în art. III şi IV, puterile Sta tului se 
vor exercita după regulile aşezate în 
Constituţiunea din 2-9 Martie 1923. 

Art. II 1. Un decret dat în urma 
hotărîrii Consiliului de Miniştri va orga
niza Reprezentanţa Naţională. 
Până la organizarea Reprezentanţei 

Naţionale, puterea legislativă se exer
cită de către Rege, la propunerea Con
siliului de Miniştri. 

Art. IV. O lege specială va statornici 
condiţiunile în care magistraţii sunt 
ina movibili. 

Juriul rămâne desfiinţat. 
Art. V. Sunt şi rămân abrogate 

Decretul Regal NI'. 3.053 din 5 Sep
temvrie 1940, publicat în Monitorul 
Oficial Nr. 205 din 5 Septem'Vrie j 940; 
Decretul Regal 1\r. 3.067 din 6 Sep
temvrie 1940, publica t în Monitorul 
Oficial _ -ro 206 bis din 6 Septemvl'ie 
1940 şi Decretul Regal NI'. 3.072 din 
7 Septemvrie 1940, publicat în Monitorul 
Oficial Nr. 208 din 8 Septemvrie 1940, 
toa te referitoare la învestirea Preşe
dintelui de Consiliu cu depline puteri 
şi fixarea prerogativelor Regale. 

Dat în Buqueşti. la 31 August 1944. 
MIHAI 

P1-eşedintele Consiliului de Miniştri, General 
de Corp .de Armată Adjutant Const. SănălesclI. 

Ministri de Stat: Iuliu Maniu , Const. 1. C. 
Brătianu, Lucreţitt Pălrăşcanu, Const . Titel 
Petrescu. 

Ministrul Justiţiei ad-interim, Lucreţiu Pă
trăşcanu. 

Ministrul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor So
ciale, Geneml dr. N. Marinescu. 

Ministrul Economiei Naţionale şi ad-interim 
la Finanţe, General de Divizie Gh. Potopeanu. 

Ministrul Afacerilor Străine, Grigo1'e Niculeseu
Buzeşti. 

M:inistrul Apărării Naţionale, General de Co1'1) 
de Armată .Mihail Racwi(ă. 

Ministrul Afacerilor Interne, General de Di
vizie Aldea AUj·el. 

Ministrul Agriculturii şi Domeniilor, D. D. 
Negel. 

}Iinistrul Culturii Naţionale şi al Cultelor, 
Genera.l de Corp de Armată Ion Boiţeamt. 

Ministrul Lucrărilor Publice si al Comunica· 
ţiilor, General de Brigadă C. Eftimiu. 

Nr. 1.626. 
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MIHAIl, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa 

naţională, Rege al României, 
La toţi de faţă şi riitori, sănătate: 
Am decretat şi decretăm: 

Art. unic. - D-I General de Corp de 
Armată Adjutant Constantin Sănătescu 
este numit Presedinte al Consiliului de 
Miniştri . ' 

Dat în Bucureşti la 1 Se ptemvrie 
1944. 

MIHAI 
NI'. 1.627 

l\lIHAI 1, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa 

naţională , Rege al României, 
La toţi de faţă şi riitori, sănătate: 
Asupra raportului Preşedintelui Con

siliului de Miniştri NI' . 356.271 din 1 
Septemvrie 194[~, 
Văzând Inaltul Decret Regal NI'. 

1.627/944, 
Am decreta t şi decretăm: 

Art. 1.-Se numesc ministri secretari 
de Stat d -n"ii: ' 

Iuliu Ylaniu, Constantin I. C. Bră
tianu, Lucreţiu Pătrăşcanu şi Constan
tin TiteI Petrescu. 

Art. 2.-Se numesc ministri secretari 
de Stat d-nii: ' 

General de Corp de Armată Racoviţă 
Mihail la Departamentul Războiului; 

Grigore Niculescu-Buzeşti la Depar
tament'll Afacerilor Străine; 

General de Divizie Aldea Aurel la 
Departamentul Afacerilor Interne; 

General de Divizie Potopeanu Gheor
ghe la Departamentele Economiei Na
ţionale şi Finanţelor; 

General dr. Marinescu 1\icolae la 
Departamentul :\1uncii , Sănătăţii ŞI 
Ocrotirilor Sociale; 

Dimitrie D. 1\egel la Departamentul 
Agriculturii şi Domeniilor; 

General de Corp de Armată Boiţeanu 
Ion la Departamentul Culturii Naţio
nale şi al Cultelor; 

General de Brigadă Eftimiu Constan
tin la Departamentul Lucrărilor Pu
blice şi Comunicaţiilor; 

Lucretiu Pătrăscanu ad-interim la 
Departa~entul J~stiţiei. 

Art. 3. - Se numesc subsecretari de 
Stat d-nii: 

General Gheorghiu Ermil, pentru 
aviaţie; 

Vice-Amira 1 Georgescu Ion, pentru 
marină; 

Vice-Amiral Gheorghiu Alexandru, 
pentru înzestrarea armatei şi produc
ţiei de război; 

Genera l Liteanu Gheorghe şi colonel 
Dămăceanu Dumitru, pentru afacerile 
interne. 

Al't. 4. - D-I Preşedinte al Consiliului 
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de Ministri este însărcinat cu executa
rea prez'entului decret. 

Dat în Bucureşti la 1 Septemvrie 
1944. 

MIHAI 

Presedintele Consiliului de Ministri, 
General de Corp de Armată Adjlltant 

Constantin Sânătescu 

NI'. 1.628 

MIHAIl, 

Prin gratia lui Dumnezeu si voinţa 
naţională, Rege al României: 

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

secretar de Stat la Departamentul Eco
nomiei Naţionale cu Nr. 29.767 din 
1. Septemvrie 1944, 

Am decretat şi decretăm: 

Al't. 1. D-I inginer Valeriu Georgescu 
se numeşte, pe data prezentului decret, 
subsecretar de Stat la Subsecretariatul 
de Stat al Industriei, Comerţului şi 
Minelor. 

A rt. II. Ministrul Nostru secretar de 
Stat la Departamentul Economiei Na
ţionale este însărcinat cu executarea 
prezentului decret. 

Da t în Bucureşti la 1 Septemvrie 
1944. 

MIHAI 

Preşedintele Consiliului de Miniştri, 
General de Corp de Armată Adjutant 

Constantin Sănătescu 

Ministrul Economiei Naţionale, 
General de Divizie Gh. Potopeanll 

NI'. 1.635. 

MIHAIl, 

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 Eco
nomiei 1\aţionale cu NI'. 29.768 din 
1 Septemvrie 1944, 

Am decretat si decretăm: 
, ' 

Art. 1. D-I locotenent-colonel în re-
zervă Chiril Şerbu se numeşte, pe data 
prezentului decret, în funcţiunea de 
ministru subsecretar de Stat al Subse
cretariatului de Stat al Aprovizionării. 

Art. II. Ministrul Nostru secretar de 
Sta t la Departamentul Economiei Na. 
ţionale este însărcinat cU aducerea la 
îndeplinire a prezentului decret. 

Dat în Bucureşti la 1. Septemvrie 
194;. 

MIHAI 
Preşedintele Consiliului de Miniştri, 
General de Corp de Armată Adjlltant 

Co nstantin Sănătescll 

Ministrul Economiei Nationale 
General de Divizie Gh. Pot'opeanll 

NI'. 1.636. 
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MIHAIl, 
Prin gr.aţia lui Dumnezeu şi voinţa 

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

secretar de Stat la Departamentul Fi
nanţelor cu Nr. 1.748 din 1 Septemvrie 
1944, 

Am decretat si decretăm: 
Art. 1. D-l Dimitrie Iordan se nu

meşte, pe data prezentului decret, Sll~
secretar de Stat la Departamentul FI
nanţelor. 

Art. II. Ministrul Nostru secretar de 
Stat la Departamentul Finanţelor este 
însărcinat cU executarea prezentului 
decret. 

Dat în Bucureşti la 1 Septemvrie 
1944. 

MIHAI 
Presedintele Consiliului de Miniştri 
General de Corp de Armată Adjutant 

Constantin Sănătescu 
Ministrul Finanţelor, 

General de Divizie Gh. Potopeanu 
Nr. 1.641 

MIHAIl, 
Prin gratia lui Dumnezeu si voinţa 

naţională, Rege al României: 
La toţi de faţă şi viitori, sănătat(3: 
Asu pra raportului Preşedintelui Con

siliului de Miniştri Nr. 356.273 din 1 
Septemvrie 1944, 

Am decretat si decretăm: 
Art. 1. Până de d-l ministru de Stat 

Lucretiu Pătrăscanu îsi va relua inte
rimat~l Ministe~ului J~stiţiei, se însăr
cinează cu acest interimat d-l General 
Boiţeanu Ion, ministru al educaţiei 
naţionale. 

Art. II. D-l Preşedinte al Consiliului 
de Miniştri este însărcinat cu aducerea 
la îndeplinire a acestui decret. 

Dat în Bucureşti la 1 Septemvrie 
1944. 

MIHAI 
Presedintele Consiliului de Miniştri, 
General de Corp de Armată Adjutant 

;Constantin Sănătescu 
Nr.1. 631. 

~lTh'1STERUL ECONOMIEI NAŢIONALE 

MIHAIl, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa 

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

secretar de Stat la Departamentul Eco
nomiei Naţionale Nr. 29.769 din 1 
Septemvrie 1944, 

Am decretat si decretăm: 
Art. 1. D-l Mihail Gr. Romaşcanu se 

numeşte, pe data prezentului decret, 
în funcţiunea de comisar general. al 
Comisariatului General al PreţurIlor 
din Ministerul Economiei Naţionale. 

Art. II. Ministrul Nostru secretar de 
Stat la Departamentul Economiei Na
ţionale este însărcinat cu aducerea la 
îndeplinire a prezentului decret. 
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Dat în Bucureşti la 1 Septemvrie 
1944. 

MIHAI 
Presedintele Consiliului de Miniştri 

General de Corp de Armată Adjutant 
Constantin Sănătescu 

Ministrul Economiei Naţionale 
General de Divizie Gh. Potopeanu 
Nr. 1.637. 

MIHAIl, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa 

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

secretar de Stat la Departamentul Eco
nomiei Naţionale cu Nr. 29.770 din 1 
Septemvrie 1~44, 

Am decretat si decretăm: 
Art. 1. D-I intendant general în re

zervă Vasile Popovici se numeşte, pe 
data prezentului decret, în funcţiunea 
de secretar general la Sub secretariatul 
de Stat al Aprovizionării. 

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

Dat în Bucureşti la 1 Septemvrie 
1944. 

MIHAI 
Ministrul Economiei Naţionale, 
General de Divizie Gh. Potopeanu 
Nr. 1.638. 

MIHAIl, 
Prin gratia lui Dumnezeu si voinţa 

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

secretar de Stat la Departamentul Eco
nomiei Naţionale cu Nr. 29.771 din 1 
Septemvrie 1944, 

Am decretat şi decretăm: 
Art. 1. D-l avoca1; Dem. N. Theodo

rescu se numeşte, pe data prezentului 
decret, în funcţiunea de delegat al 
Guvernului la Oficiul lichidării patri
moniului Centrului Naţional de Români
zare şi al rezolvării problemelor minori
tare şi de migraţiune, având gradul 
de ministru subsecretar de Stat. 

Art. II. Ministru Nostru secretar de 
Stat la Departamentul ECOllomiei Na
ţionale este însărcinat cu aducerea la 
în deplinire a prezentului decret. 

Dat în Bucureşti la 1 Septemvrie 
1944. 

MIHAI 
Ministrul Economiei Naţionale 

General de Divizie Gh. Potopeanu 
Nr. 1.639. 

MIHAIl, 
Prin graţia lui Dumnezeu ŞI voinţa 

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

secretar de Stat la Departamentul Eco
nomiei Naţionale cu Nr. 29.772 din 1 
Septemvrie 1944, 
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Am decretat şi decretăm: 

Art. 1. - D-l Lucian Burchi se nU
meste pe data prezentului decret, se
cretar' general la Comisariatul Gene~a~ 
al Preţurilor din Ministerul EconomIeI 
Naţionale. 

Art. II. - Ministrul Nostru secretar 
de Stat la Departamentul Economiei 
Naţionale este însărcinat cu executarea 
prezentului decret. 

Dat în Bucureşti la 1 Septemvrie ' 
1944. 

MIHAI 
Ministrul Economiei Naţionale, 
General de Divizie Gh. Potopeanu 

Nr. 1.640. 

~nNISTERUL JUSTIŢIEI 

MIHAIl, 
Prin graţia lui Dumnezeu ŞI voinţa 

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

secretar de Stat la Departamentul Jus
tiţiei cu· Nr. 356.250 din 23 August ' 
1944, 

Am decretat şi decretăm: 
Art. 1. - Se amnistiază toate infrac

ţiunile prevăzute de Codul penal, Codul 
justiţiei militare şi legile speciale, încer
cate sau săvârşite după 1 Ianuarie 1918, 
care prin scopurile urmărite şi mijloacele 
întrebuintate sunt politice, fie că au 
rămas nedescoperite, fie că se' găsesc în 
curs de cercetare, de instrucţie, de 
judecată sau sunt definitiv judecate şi 
indiferent dacă au fost şi sunt de corn
petenţa instanţelor civile sau militare. 

Art. 2. - Sunt exceptaţi dela bene
ficiile amnistiei toţi acei care după 1 
Ianuarie 1934 s'au făcut vînovaţi în 
încercarea sau săvârşirea unei infrac
ţiuni politice, ca autori materiali sau 
morali, ca tăinuitori sau complici de 
asasinate în massă sau individuale, de 
omor, casnă, scbilodiri, furt, jaf, prădă
ciuni şi dare de fec, sau care sub pre
textul unei activi~ăţi politice au urmărit 
asemenea scopUrJ. 

Art. 3. - Se amnistiază toate infrac
ţiunile încercate sau săvârşite de militari 
sau civili după 1 Ianuarie 1918, prevă
zute de Codul j tlstiţiei militare şi de alte 
legi speciale, fie că au rămas nedesco
perite, fie că se găsesc în curs de cerce
tare, de instrucţie, de judecată sau sunt 
definitiv judecate, după cum urmează: 
dezertarea (art. 545--557 C. J. M.), 
uesupu:nerea la încorporare (art. 542-
544), dIstrugerea de efecte militare (art. 
558-568 C. J. M.), precum şi cele pre
văzute şi pedepsite de arte 569, 670-
609, 611-612, 615- 617, 619 498--503 
C. J. M.; apoi infracţiunile î)J.~ercate sau 
săvârşite după 1 Ianuarie 1930 si cu
prinse în legile speciale: decret~l-leae 
din 27 Februarie 1940 cu modificările 
ulterioare , privind recbiziţiile, legea spio-
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najului din 26 Iunie 1930, legea pentru 
a-părarea antiaeriană , legile şi decretele
legi în directă legătură cu mohilizarea 
Şi războiul 1941/944, precum şi cele 
prevăzute în ordonanţele militare, indi
ferent dacă dispoziţiile lor se aplică mili
tarilor sau civililor. 

staţiuni lor şi obligaţiilor prevăzute de 
legea mobilizării agricole şi realizarea 
planurilor agricole de război, precum 
şi acele născute din încălcarea dispo
ziţiilor legilor silvice; 

autorilor principali, complicilor, favo
rizatorilor şi tăinuitorilor, stingând deo
potrivă şi toate pedepsele complimen
tare'· şi accesorii, măsurile de siguranţă 
şi efectele disciplinare, cei condamnaţi 
definitiv fiind repuşi în toate drepturile 
lor politice şi civile. 

Art. 4. - Se amnistiază toate infrac
ţiunile, fie că au rămas nedescoperit~, 
fie că se găsesc în stare de cercetare, de 
instru.cţie , de judecată sau asupra cărora 
a intervenit o sentinţă de condamnare 
definitivă, încercate sau săvârşite după 
1 Ianuarie 1918, de: 

b) Muncitorii industriali sau sala
riaţii de orice fel, ca urmare a susţinerii 
rcvendicărilor profesionale, precum şi 
din aplicarea legilor de reglementare a 
muncii în timp de război; 

Ministru Nostru secretar de Stat Ia 
Departamentul Justiţiei este însărcinat 
cu aducerea la îndeplinire a prezentului 
decret. 

a) Să tenii cu prilej ul aplicării legilor 
şi ordonanţelor de reglementare a pre-

c) Toate infracţiunile prevăzute de 
legea cultelor în legătură cu combaterea 
sectelor religioase, precum şi cele pre
văzute de legile cu caracter rasist. 

Dat în Bucureşti la 1 Septemvrie 1944. 
MIHAI 

Ministrul Justiţiei ad-interim, 
Luereţiu Pătrăşeanu Art. 5. - Dispoziţiile actualului de

cret de amnistie se aplică deopotrivă Nr: 1.629. 

MIHAIl, 

DECRETE-LEGI 
MINISTERUL JUSTITIEI 

Legea N. 442 

Prin ' graţia lui Dumnezeu şi voinţa na ţională , Rege 
al României, 

La toţi de faţă şi viitori, sănătate: 
Asupra raportului d-Iui ministru secretar de Stat la Depar

amentul Justiţiei, 

Am decretat şi decretă m : 

DECRET·LEGE 
pentru desfiinţarea lagărelor de internare 

Art. nnic. - Pe data prezentului decret-lege se desfiin
kează pe întregul teritoriu al Ţării toate lagărele de ipternare: 
I?reate prin orice dispoziţie legală sau administratIvă. ToţI 
~nternaţii vor fi puşi în libertate imediat, fără nicio ~ltă ~or
malitate prealabilă. Totodată se suspendă, cu efect ImedIat, 
toate dispoziţiile administrative privitoare la fixarea obliga-
tiv~tăţii domiciliului. . 

I 
Dispoziţiunile art. 26 din decretul-l.ege Nr. ~36 din. 5 ~e

brnarie 1941, decretul-lege Nr. 552 d~n 2 MartIe 1943 Ş_I OrIce 
alte dispoziţiuni contrare prezentulUI ~ecret, se. abr~g~:. . 

Toate măsurile de siguranţă, îngrădItoare a hbertaţll mdI
viduale, sunt si rămân desfiinţate. 

Dat în Buc~reşti la 1 Septemvrie 1944. 

Nr. 1.630. 

Ministrul Justiţiei ad-interim, 
Luereţiu PătJ'ăşeanu 

lUINISTERUL ECONOl\1IEI NATIONALE 

Legea Nr. 443 

MIHAI 

MIHAIl, 
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al Ro

mâniei. 
La toţi de faţă şi viitori, sănătat~: 
Asupra raportului ministrului J\ostru secretar de St~t Ia 

Departamentul Economiei Naţionale cu Nr. 29.763 dm 1 
Septemvrie 1944, .., ... J 
Văzând Jurnalul ConsIhullll de MlllIştn Nr. 563 din 1944, 
Am d'ecretat şi decretăm: 

DECRET-LEGE 
pentru regimul bunurilor supuşilor cu care România se găseşte 

în stare de război 

Art. 1. Dispoziţiunile legii Nr. 498/942, se apl~că în toate 
cazurile în care România se găseşte sau se va găSI, cu un stat 
străin, în stare de război. 

4 

Termenul pentru facerea declaraţiunilor prevăzute de art. 
1 al acelei legi va curge dela declararea stării de război. 

Declararea bunurilor, drepturilor şi intereselor aparţinând 
sufiiiJilbr ,germani se va face în termen de. 30 zile libere. dela 
pu1i1icărea Erezentei legi în Monitorul Oficial, de persoanele, 
îriCOndiţiuni1e şi sub sancţiunile prevăzute de legea Nr. 498 
dîn-·19~2.- . 
--:;rrt:-II. Atribuţiunile care, potrivit legii Nr. 498 din 
1942, revin Subsecr.etariatului de Stat al Românizării, Coloni
zării şi Inventarului, vor fi exercitate, pentru toţi supuşii ina
mici intrând în prevederile prezentei legi, de Subsecretariatul 
de Stat al Industriei, Comerţului şi Minelor, care va putea în
trebuinţa, în acest scop, serviciile de specialitate din Subse
cretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului. 

Art. III. Declaraţiunile se vor depune în Bucureşti, la 
Subsecretariatul de Stat al Industriei, Comerţului şi Minelor .
Direcţiunea personalului, secretariatului şi administraţiei - iar 
în provincie la Prefectu):-ile de judeţ, care le vor înregistra şi 
înainta aceluiaşi Subsecl'etariat de Stat, însoţite de un bor
derou. 

Dat în Bucureşti la 1 Septemvrie 1944. 

Nr. 1.632. 

Ministrul Economiei Naţionale, 
General de Divizie Gh. Potopeanu. 

MIHAI 

Raportul d-Iui ministru al Economiei Naţionale către M. S. Regele: 

SIRE, 
Prin legea Nr. 498 din 3 Iulie 1942, s'au luat diferite măsuri 

de conservare şi blocare a bunurilor supuşilor statelor. cu care 
fararomânească se găsea în stare de război în acel moment. 
Aceste măsuri au constat într'o obligaţiune de declarare a 
tuturor acestor bunuri, pusă în sarcina posesorilor sau gestio
narilor, precum şi în interzicerea de a se mai face asupra lor 
OrI şi ce fel de operaţiuni, în afară de cele curente de stricta 
conservare, care erau legate de o autorizaţiune prealabilă a 

-Statului. 
- Intru cât astăzi ţara noastră se găseşte în 'stare de război 
cu Statul German şi s'ar putea eventual găsi în aceeaşi stare 
de război cu alte state, credem că este strict indis.pensabil să 
extindem dispoziţiunile legii Nr.498 din 1942 la orice situa
ţiuni noi. 

Am onoare a supune spre Inalta aprobare şi semnătură a 
Maiestăţii Voastre, alăturatul proiect de lege. . 

Nr. 29.76". 

Sunt cu cel mai profund respect, 
SIRE, 

al Maiestăţii Voastre prea plecat şi prea 
,supus servitor, 

Ministrul Economiei Naţionale, 
General de Divizie Gh. Potopeanu 

1944, Septemvrie 1. 
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Legea Nr. 444 
MIHAIl, 

Prin graţia lui Dumnezeu şi Voinţa Naţională, Rege al Ro
mâniei, 

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

Departamentul Economiei Naţionale NI'. 29.764 din 1 Septcm
vrie 1944, 
Văzând Jurnalul Consiliului de Miniştri NI'. 563/1944, 
Am decretat şi decretăm: 

DECRET-LEGE 
pentru trecerea Subsecretariatullli de Stat al aprovizionăriii la 

lUinisferll1 Economiei Naţionale 

Art. 1. - Pe data publicării prezentei legi, Subsecretariatul 
.de Stat al Aprovizionării trece dela Ministerul de Război la 
Ministerul Economiei J aţionale, având, cu privire la aprovi
zionarea populaţiei civile, atribuţiunile prevăzute în legea 1\r. 
,684/942, referitoare la organizarea şi atribuţiunile Subsecre
tariatului de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile 
:şi în legile speciale. 
Rămân la Ministerul de Război serviciile cu atribuţiuni 

referitoare la aprovizionarea armatei. 
Art. II. - Pe lângă Subsecretariatul de Stat al Aprovi

:zionării funcţionează un comisar general pentru aproviziona
rea cu lemne de foc, având la dispoziţie, pentru coordonarea 
măsurilor de aprovizionare cu lemne de foc, serviciul combusti
bilului din acest Sub secretariat de Stat. 

Dat în Bucureşti la 1 Septemvrie 1944. 

1'. 1.633 

MIHAI 
Ministrul Economiei Naţionale, 
General de Divizie GIt. Potopeanu 

~Raportul d-Iui ministru al Economiei Naţionale către M. S. R egele. 

SIRE, 
Prin legea 1\1'. 955 publicată în Monitorul Oficial din 5 

Aprilie 1941, a fost înfiinţat pe lângă Ministerul Economiei Na
-ţionale Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării, 

Legea Nr. 684 publicată în Monitorul Oficial din 17 Sep
temvrie 1942, a organizat acest Sub secretariat de Stat, acor~ 
tlându-i şi atribuţiunile de aprovizionarea armatei pe lângă 
atribuţiunile anterioare de aprovizionare a populaţiei civile. 

Prin legea NI'. 254 publicată în Monitorul Oficial din 19 
Aprilie 1943, acest Subsecretariat de Stat a fost trecut la 
Ministerul de Război, măsură cu totul nepotrivită deoarece 
.da în sarcina Ministerului de Război îndatoririle de a apro
viziona populaţia civilă. 

Pentru a remedia această stare de lucruri am întocmit ală
turatul proiect de lege pentru trecerea Subsecretariatului de 
Stat al aprovizionării dela Ministerul de Război la Ministerul 
Economiei Naţionale, pe care îl supun Inaltei aprobări şi sem
nături a Maiestătii Voastre. 

, Sunt cu cel mai profund respect, 
SIRE, 

al ~1aiestăţii Voastre prea plecat ŞI 
prea supus servitor, 
Ministrul Economiei Naţionale, 

General de Divizie Gh. Potopeanu 
Tr . 29.764. 1944, Septemnie 1 

Legea Nr. 445 
MIHAIl, 

Prin graţia lui Dumnezeu şi Voinţa 1\aţionaIă, Rege al Ro
mâniei, 

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

Departamentul Economiei Kaţionale cu Nr. 29.765 din 1 
Septemvrie 1944, 
Văzând Jurnalul Consiliului de Miniştri 1\r. 565/1944, 

Am decretat şi decretăm: 

DECRET-LEGE 

pentru desl'iinţarea Subsecretariatului de Stat al Românizării, Colonizării 
şi lnventarului şi pentru înfiinţarea Oficiului lichidării patrimoniului 

Centrulni Naţional de Românizare şi al rezolvării problemelor 
minoritare şi de migraţiune 

Art. I.-Subsecretariatul de Stat al Românizării; Colonizării 
şi Inventarului, înfiinţat prin legea Nr. 392 din 3 Mai 1941, 
se desfiinţează. 

Art. II. - Pe data publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial se înfiinţează Oficiul lichidării patrimoniului Centru
lui Naţional de Românizare şi al rezolvării problemelor mi
noritare şi de migraţiune, persoană juridică ae drept public, 
funcţionând pe lângă Ministerul Economiei Naţionale. 

Oficiul este condus de un delegat al Guvernului, având gra
dul de ministru subsecretar de Stat. 

Celelalte organe de conducere ale Oficiului sunt cele prevă
zute de legea NI'. 36/944, pentru reorganizarea Subsecretaria
tului de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului. 

Org;il'nele de conducere ale instituţiunilor tutelate, cât şi or
ganele de execuţie şi control ale Oficiului şi instituţiunilor tu
telate, sunt cele arătate în legile organice respective. 

Art. III. _ . Oficiul lichidării patrimoniului Centrului Na
ţional de Românizare şi al rezolvării problemelor minoritare 
şi de migraţiune va avea următoarele atribţuiuni: 

a) Va continua să exercite, în mod provizoriu, atribuţiunile 
Subsecretariatului de Stat al Românizării, Colonizării şi Inven
tarului, desfiinţat. 

b) Va lichida patrimoniul Centrului Naţional de Românizare, 
soluţionând problemele în legătură cu acesta, potrivit normelor 
ce se vor stabili prin lege specială. 

c) Va rezolva problemele minoritare şi de migraţiune. 
Art. IV. - Centrul Naţional de Românizare se transformă 

în Direcţiune generală, fără personalitate juridică, în cadrul 
Oficiului lichidării patrimoniului Centrului Naţional de Ro
mânizare şi al rezolvării problemelor minoritare şi de migra
ţiune şi va funcţiona conform legii sale organice. 

Comitetul de direcţie al Centrului Naţional de Românizare 
~e desfiinţează, iar atribuţiunile sale trec asupra delegatului 
Guvernului, care le va putea delega, în tot sau în parte, direc-
torului general. . 

Organele de execuţie ŞI control prevăzute de legea NI'. 286 
din 1944 se menţin. 

Art. V. - Bugetele fostului Subsccretariat de Stat al Româ
nizării, Colonizării şi I.nventarului şi al instituţiunilor tutelate 
se vor executa în contmuare, cu excepţia bugetului Dlrecţiunii 
Generale C.N.R. care se va alcătui în conformitate cu dispo
zi ţi unile legii sale organice. 

Art. VI. -.Toa~e disp~ziţiunile din legi şi regulamente con
trare prezenteI legI sunt ŞI rămân abrogate. 

Dat în Bucureşti la 1 Septemvrie 1944. 

Ministrul Economiei Naţionale, 
General de Divizie Gh. Potopeanu 
Kr. 1.634.. 

MIHAI 

Raportul d-lui ministru al Economiei Naţionale către M. S. Regele. 

SIRE, 
Existenţa Subsecretariatului de Stat al Românizării Colo~i

ză.r~i şi Im:entarului, ~n forma sa actuală, nu mai poa~e fi ju
stIfIca tă, ŞI în consecmţă urmează să fie desfiintată. 

Efectele patrimoniale ale acestei desfiinţări cr~iază o serie 
de operaţiuni administrative complexe, pentru a căror rezol
vare este necesar creiarea unui organ cu caracter tranzitoriu, 
care pe de o parte să îndeplinească atributiunile Subsecreta
riat~~ui de. Stat al Românizării, Coloniză;ii şi Jnventarului 
desfnnţat ŞI să rezolve problemele ridicate de aducerea la În
deplinire a operaţiunilor ce rezultă din revizuirea acestor legi, 
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iar pe de a.ltă parte, să aibă în competinţă problemele per
manente mmoritare şi de migraţiune. 

Această idee ne-a determinat să propunem înfiinţarea Ofi
c~ului l.ichidării p~.trimoniului Centrului Naţional de Româ
mzare Şl al rezolvărn problemelor minoritare şi de 'migra ţiune. 

dării patrimoniului Centrului Naţional de Românizare şi al 
rezolvării problemelor minoritare şi de migraţiune. 

Am onoarea a supune spre Inalta aprobare si semnătură a 
Mai~~tăţii Voastre, alăturatul proiect de dec;et-Iege pentru 
desfllnţarea Subsecretariatului de Stat al Românizării Colo
nizării şi Inventarului şi pentru înfiinţarea Oficiului lichi- NI'. 29.765. 

JURNALE ALE CONSILIULUI 
DE MINIŞTRI 

lUINISTERUL ECONOMIEI NAŢIONALE 

Consiliul de Miniştri, în şedinţa sa 
dela 1 Septemvrie,1944, 

Luând cunoştinţă de referatul d-Iui 
ministru secretar de Stat al economiei 
naţionale cu ~r. 29.761 din 1 Septem
vrie 1944, deliberând asupra celor cu
prinse în acest referat; 

In baza dispoziţiunilor legii NI'. 780 
din 29 August 1941, pentru' completarea 
legii privitoare la controlul actelor de 
dispoziţie ale străinilor, 

Decide: 
Jurnalul Consiliului de Ministri NI'. 

1.388 din 18 Noemvrie 1941, publicat 
în Monitorul Oficial NI'. 283 din 28 
Noemvrie 1941, se anulează. 

Geneml (le Corp de Armată Adjutant Con
stantin Sănăteseu, I. C. Brătianu, Geneml de 
Corp de Armată 1\1. Raeoviţă, Gr. Nieuleseu
Bllzeşti, General Dr. N. 1\Iarineseu, D. Nege], 
General de Divizie Gh. Potopeanu, General de Di
vizie Aldea Aurel, Geneml Boiteauu, Const. 
TiteI PetI'eseu. 

)Il'. 564. 

DECIZIUNI 
PREŞEDI~ŢIA 

CONSILIULUI DE 1\I1NIŞTRI 

Noi, General de Corp de Armată Ad
jutant Constantin Sănătescu, Preşedinte 
al Consiliului de Miniştri, 

Având în vedere art. 20 din legea 
de organizarea ministerelor, 

Decidem: 
Art. 1. - D-I subdirector general Gri

gore Basarabeanu din Preşedinţia Con
siliului de Miniştri se deleagă a îndeplini 
funcţiunea de secretar general al Preşe
dinţiei Consiliului de Miniştri. 

Art. 2. - In această calitate el-sa este 
autorizat a semna deciziile de numire, 
detaşare, transferare şi înaintare, a 
aproba cheltuielile şi a semna ordonan
ţele de plată emise în limitele creditelor 
acordate prin buget sau prin diferite 
legi speciale, în conformitate cu legea 
contabilităţii publice, a semna actele 
relative la procesele Preşedinţiei Con
siliului pentru instanţele judecătoreşti, 
a rezolva şi semna actele privitoare la 
administraţia Preşedinţiei, precum şi a 

Monitorul Uficial şi Imprlmeriile Statului 

[MPRIMERIA NATIONALĂ 

semna corespondenţa privitoare la lu
crările ce cad în competinţa sa. 
Dată la 1 Septemvrie 1944. 
Presedinte al Consiliului de Ministri, Ge

neral 'de Corp de Armată adjutant Constantin 
Sănăteseu. 

NI'. 22. 

MINISTERUL 1\IUNCII, SĂNĂTĂŢII 
ŞI OCROTIRILOR SOCIALE 

Noi, ministru secretar de Stat la De
partamentul MuncIi, Sănătăţii şi Ocro
tirilor Sociale, 

Având în vedere dispoziţiunile de
cretului-Icge NI'. 598, publicat în Mo
nitorul Oficial NI'. 209 din 7 Septem
vrie 1943, 

Decidem: 
Art. 1. - D-I dr. Antonian Marinescu 

Noul', inspector general, se deleagă de 
noi cu conducerea Direcţiei pregătirii 
profesionale, învăţământul muncitoresc 
şi căminelor de ucenici, cu următoarele 
atribuţiuni: este autorizat să i'ezolve 
şi expedieze în numele nostru corespon
denţa ce priveş te acea direcţiune, în 
afară de aceea rezervată prin legi şi re
gulamente nouă sau secretarilor gene
rali. 

Art. II. - D-I director al Direcţiei 
administrative a personalului M.O.N.T. 
şi A.P. este însărcinat cu executarea 
prezentei deciziuni. 
Dată la 30 August 1944. 

Ministru, General dr. N. 1\larineseu 
NI' . 16.111 

Noi, ministru secretar de Stat la De
partamentul Muncii, Sănătăţii şi Ocro
tirilor Sociale, 

Având în vedere dispoziţiunile de
cretului-lege NI'. 598, publicat în Mo
nitorul Oficial ~r. 209 din 7 Septemvrie 
194.3, 

Decidem: 
Art. 1. - D-I Cornel Todea, inspec

tor general, se deleagă de noi cu con
ducerea Corpului de inspecţie şi coor
donare a muncii şi a asig1 lrărilor sociale, 
având dreptul să rezolve şi să expedieze, 
în numele nostru, corespondenţa ce 
priveste acel Corp, în afară de aceea 
rezer~ată nouă sau secretarilor generali 
prin legi şi regulamente. 

Art. II. - D-I director ~l Direcţiei 
administrative a personalului :'ILO.N.T. 

Sunt cu cel mai profund respect, 
SIRE, 

al Maiestăţii Voastre prea plecat şi 
prea supus servitor, 

Ministrul Economiei Naţionale, 
General de Divizie Gh. Potopeanu. 

1 Septemv'rie 1944 

şi A. P. este însărcinat cu aducerea la 
îndeplinire a prezentei deciziuni. 

Dată la 30 August 194.4. 
Ministru, General dl'. N • .l\Iarineseu 
NI'. 16.112. 

Noi, ministru secretar de Stat la De
partamentul Muncii, Sănătăţii şi Ocro
tirilor Sociale, 

Având în vedere dispoziţiunile de
cretului-lege Nr. 598, publicat în i\Ioni
torul Oficial NI'. 209 din 7 Septemvrie 
1943, 

Decidem:. 
Art. 1. - D-I arhitect Nicolae Apri

hăneanu; directorul Casei Consttucţii
lor, este autorizat să rezolve toată co
respondenţa Cl! instituţiile de Stat şi 
particulare şi să semneze toate lucrările 
în legătură cu această direcţie, în afară 
de cele rezervate nouă prin legi şi regu
lamente speciale. 

De asemenea va avea dreptul să re
zolve şi semneze toate lucrările de per
sonal prevăzute de Codul funcţionarilor 
publici si acelea de chel t.uieli si lichidări 
prevăzute de legea de organi~are. 

Art. II. - D-I director al Direcţiei 
administra tive a personalului :'1-1. O. N. T _ 
şi A.P. este însărcinat cu executarea 
prezentei deciziuni. 

Dată la 30 August 194.4. 
Ministru , General dr. N. 1\Iarineseu 
NI'. 16.113. 

'\'oi, ministru secretar de Stat la De
partamentul Muncii, Sănătăţii şi Ocro-
tirilor Sociale, 

Decidem: 
Art. 1. - D-I prof. Romulus Stăn-' 

culescu, directorul Direcţiei Speciale 
Muncă şi Lumină, este autorizat de 
noi să semneze şi rezolve în numele no-' 
stru toată corespondenţa acelei direc- ' 
ţiuni, în afară de cele ce ne sunt l'e:z·er
vate nouă sau secretarilor generali prin 
legi şi regulamente, având dreptul să 
rezolve si semneze toate lucrările de 
personal' prevăzute de Codul funcţio- 
narilor publici. 

Art. II. - D-I director al Direcţiei 
administrative a personalului M.O.N. T ~ 
şi A.P. este însărcinat cu executarea. 
prezentei deciziuni. 

Dată la 30 August 1944. 
Ministru, General dr. N. 1\Iarineseu 
Nr. 16.114. 

DIRECTOR GENERAL 

EUGEN I. BALLAN                      
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