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[Direcþia Generalã a Poliþiei]

4 decembrie 1933

NOTÃ
Ieri dupã masã, Asociaþia romilor din capitalã a þinut douã întruniri, una în
cartierul Fântânica – Parcul General Moºoiu – ºi alta în ªos. Mihai Bravu (ºatrele Izvorul Tãmãduirii).
La aceste întruniri au vorbit: Niculae Gheorghe Lache, Ion Niculescu, Dumitru Petre, avocat Goga ºi G.A. Lãzuricã.
Preºedintele romilor, dl. Lãzuricã, a cerut cu insistenþã tuturor romilor din
þara româneascã ca la apropiatele alegeri sã voteze numai cu Partidul Naþional
Liberal[1], care este venit din încrederea M. S. Regelui ºi a poporului ºi care
este singurul partid de ordine, cu mare trecut istoric ºi pe care se poate pune
bazã cã va aduce þara la o stare înfloritoare.
Participanþii au manifestat în mod cãlduros pentru dl. I.G. Duca ºi pentru partidul liberal. S-a hotãrât ca o delegaþiune sã se prezinte d-lui prim-ministru I.G.
Duca, care sã-i aducã la cunoºtinþã hotãrârea romilor de a vota cu partidul liberal
ºi în acelaºi timp sã ia rãspunsul la memoriul pe care romii i l-au prezentat.
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.68)
[1] La data întrunirii relatate în document, se instaurase deja un guvern naþional-liberal
condus de I.G. Duca (din 14 noiembrie 1933), care trebuia sã organizeze alegerile parlamentare din 20 decembrie. Cum era aproape o regulã ca cei care guverneazã sã obþinã sufragiile
cele mai multe, strategia cea mai eficientã a Asociaþiei romilor devenea votul alãturi de partidul aflat la putere. De altfel, în urma alegerilor, Partidul Naþional Liberal a obþinut 50,99%
din voturi (300 de locuri în Parlament), în vreme ce Partidul Naþional Agrar al lui O. Goga
doar 4,01% (8 locuri). Din nefericire însã, la 29 decembrie 1933, I.G. Duca a fost asasinat la
Sinaia de cãtre legionari.
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REFERAT

9 ianuarie 1934

Ministerul de Interne, Direcþia Administraþiei de Stat, cu adresa nr. 13.446A/1933, ne cere avizul asupra cererii Uniunii Generale a Romilor din România
de a i se acorda personalitate juridicã.
Din cei 21 de indivizi care iscãlesc actul constitutiv, 3 nu au fost gãsiþi la
adresele indicate, fiind complet necunoscuþi ºi prin vecinãtate. Ceilalþi membri, invitaþi sã ne dea relaþiuni despre ei, ºi unde i-am putea afla, nici pânã azi
nu au putut indica adresele lor (ºi anume: ªtefan Niculescu, zis Brânzeanu,
Constantin Gheorghe ºi Vintilescu Francisc).
În afarã de aceasta, urmãtorii 3 subscriitori ai statutelor: Urziceanu Constantin, Oiþã Gheorghe ºi Ion Costache au caziere la Serviciul Poliþiei Judiciare
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din Prefectura Poliþiei Capitalei. Primii au condamnãri definitive pentru bãtãi
ºi ultraj, iar al treilea furt.
În aceste condiþii, fãrã a mai analiza textul actului constitutiv ºi al statutelor, suntem de pãrere sã nu se acorde personalitate juridicã „Uniunii
Generale a Romilor din România”.
Comisar-ajutor
[indescifrabil]
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.27)
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[martie 1934]
UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA
Fraþi romi!
Concetãþeni români!
Uniunea Generalã a Romilor din România, împlinind aproape 1 an de existenþã, în care timp a organizat pe romii din întreaga þarã ºi a izbutit sã realizeze
lucruri modeste, dar frumoase pânã în prezent, porneºte acum la o intensã
manifestaþie artistico-culturalã.
De aceea, s-a hotãrât organizarea primului ºi unicului în România, ºi chiar în
Europa, a unui MARE FESTIVAL ARTISTIC–CULTURAL, dat sub patronajul
d-lui Gabriel Marinescu, prefectul minicipiului Bucureºti, cu urmãtorul program:
1. Conferinþã despre Originea, istoria ºi emigraþia romilor în Europa, conferinþã þinutã de dl. G.A. Lãzuricã (voievodul romilor).
2. „Rivalii", piesã într-un act, cu subiect luat din viaþa de pe front, în care
se aratã patriotismul ºi spiritul de umanitate al soldatului rom în timp de
rãzboi, piesã originalã de dl. Gal, publicist rom.
3. Defilare alegoricã a breslaºilor romi.
4. Quartet muzical: pian, violoncel, vioarã primã ºi secundã.
5. O nuntã þigãneascã, cu cântece ºi dansuri þigãneºti vechi, de origine indianã, precum ºi ospeþe cu datini ºi obiceiuri þigãneºti.
Festivalul este organizat de G.A. Lãzuricã, preºedintele Uniunii Generale a
Romilor din România, în folosul grãdiniþelor de copii romi.
Programul se va executa numai de diletanþi romi.
Suntem încredinþaþi cã semenii noºtri romi, precum ºi concetãþenii noºtri
români, ne vor sprijini, asistând la acest festival care va avea loc în Sala
Teatrului Cinema „Omnia” din b-dul Schitul Mãgureanu nr. 4, duminicile de
la 18 ºi 25 martie a.c., ora 10 dimineaþa precis.
Comitetul
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.54)
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REFERAT

27 martie 1934

Ministerul de Interne, Direcþia Administraþiei de Stat, cu adresa nr. 2278A/1934, cere Prefecturii Poliþiei Capitalei avizul asupra acordãrii personalitãþii
juridice solicitate de Uniunea Generalã a Romilor din România, cu sediul în
Bucureºti, strada Sârbeascã 8.
Studiind actele anexate la acea adresã, actul constitutiv ºi statutul, ºi constatând cã nici unul dintre membrii Asociaþiei nu-ºi au profesia ºi adresa indicatã în acte, pentru a se putea face asupra lor informaþii cerute de lege, am
invitat în faþa noastrã în 3 rânduri pe avocatul Ilie Boruga din Bucureºti, strada Italianã 13, arã tat în acte ca fiind însãrcinat cu formalitãþile pentru obþinerea persoanei juridice. Numitul, nedând curs invitaþiunii noastre, am chemat în faþa noastrã pentru a ne da detaliile necesare pe dl. G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, preºedintele Uniunii Generale a Romilor din România. Numitul, purtând întâmpinarea care se alãturã, ne aratã cã comitetul hotãrât prin statut ºi
act constitutiv s-a modificat ºi ne dã o nouã listã cu membrii comitetului, listã
care cuprinde 12 persoane.
Întrucât legea ºi regimul persoanelor juridice prevede în mod expres ºi sub
sancþiunea de respingere a cererii ca asociaþia ce solicitã persoana juridicã sã
indice în actele constitutive:
1. Numele ºi contribuþiile materiale ale fondatorilor.
2. Numele ºi prenumele persoanelor ce compun asociaþia, precum ºi a celor
care formeazã consiliul de administraþie, de control, cu menþiunea profesiei, domiciliului ºi naþionalitãþii lor.
3. Sã fie compusã din cel puþin 20 de membri.
Întrucât niciuna din condiþiile de mai sus nu sunt îndeplinite, suntem de
pãrere sã se dea aviz nefavorabil cererii Uniunii Generale a Romilor din România de a i se acorda persoanã juridicã.
Comisar-ajutor
[indescifrabil]
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.55)
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România
Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Direcþiunea Poliþiei de Siguranþã
Serviciul de Informaþii
No. 37.173-S/14 mai 1934
Domnului Inspector General de Poliþie. Bucureºti
Avem onoare a vã aduce la cunoºtinþã cã Asociaþia artiºtilor instrumentiºti
ºi lãutari din Piteºti ºi jud. Argeº a cerut Trib. Argeº sã fie recunoscutã persoanã juridicã.
Aducându-vã la cunoºtinþã cele de mai sus vã rugãm sã binevoiþi a dispune
sã se facã, de urgenþã, informaþiuni complete asupra acestei asociaþiuni, iar
rezultatul împreunã cu avizul dv. sã fie comunicat direct Parchetului respectiv, conform ordinului nostru circular no. 46.193 din 13 iulie 1932.
De asemenea veþi trimite ºi Direcþiunii Generale copie de pe adresa ce veþi
înainta Parchetului, conþinând avizul dv., comunicându-ne avizul dat de reprezentantul parchetului în ºedinþã publicã ºi hotãrârea justiþiei asupra cererii
asociaþiei susmenþionate.
Director general,
[indescifrabil]

ªeful serviciului
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.12)
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Primãria oraºului nereºedinþã Huedin
No. 1632/1934
Cãtre Prefectura judeþului Cluj
Pe teritoriul oraºului Huedin, pe rezerva de stat aºa-zisa „Spinus”, în baza
unor dovezi eliberate de organele silvice ºi agrare din Huedin, fãrã a avea
vreun caracter oficial, s-au aºezat 38 familii de þigani nomazi care se compun
din: 38 capi de familie, 34 soþii ºi concubine, 99 copii, 43 cai ºi 38 cãruþe.
Aceste familii au venit din Vechiul Regat, cel puþin noi aºa suntem informaþi.
Aceºti þigani nomazi nu sunt membri ai oraºului nostru, nici un cap de familie nu posedã nici un act din care ar reieºi cã au dreptul sã se stabileascã pe
teritoriul oraºului Huedin. Astfel fiind, noi am dispus evacuarea lor de pe teritoriul oraºului.
Cum aceºti þigani nomazi se ocupã în mare mãsurã de furtiºaguri de câmp
ºi de furtiºaguri de altã naturã, ºi cum aceºti þigani nomazi, unii, sunt nãscuþi
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în comunele învecinate oraºului nostru, ºi apoi cum oraºul Huedin are deja 6
familii de þigani nomazi, ce sunt aºezate pe teritoriul proprietatea composesoratului urbarialist din Huedin, credem cã oraºul nostru nu mai poate suporta
ºi aceastã sarcinã în plus de a mai þine pe hotarul lui încã un numãr atât de
mare de familii. În interesul oraºului ºi locuitorilor oraºului Huedin, avem
onoare a vã ruga sã binevoiþi a dispune ca aceste familii sã fie repartizate pe
comune pe întreg judeþul Cluj.
Huedin, la 29 mai 1934
Preº. Com. Int.
[indescifrabil]

Secretar general
Cãpuºan

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 101/1935, f.40)
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România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 11.108/1934

Cluj, la 30 mai 1934

Domnule Director General,
Avem onoare a raporta cã în ziua de 28 mai 1934, cu trenul personal la
orele 13,22 m. au sosit la Blaj reprezentanþii „Uniunii Romilor din România”,
de sub prezidenþia publicistului Lãzuricã, domiciliat în Bucureºti.
Printre fruntaºii þiganilor au fost: secretarul uniunii Frunzã Gheorghe ºi
studentul în drept Bárányi, de fel din Mediaº; 12 fete ºi femei îmbrãcate în costume þigãneºti conduse de preºedintele organizaþiunii judeþene din Târnava
Mare cu numele Costea Moti, muzicant domiciliat în Mediaº.
La garã au fost primiþi de Zima Andrei, maestru de construcþii din Blaj, ºi
circa 350-400 romi (þigani) bãrbaþi, femei ºi copii, Zima þinând o scurtã cuvântare de bun sosit. Au rãspuns Costea Moti, preºedintele organizaþiei romilor
din Târnava Mare, ºi Frunzã Gheorghe, secretar al uniunii generale. De la garã
oaspeþii au fost conduºi pe jos în frunte cu muzica þigãneascã pânã la locuinþa
lui Zima Andrei, unde intrând cu toþii în curte a vorbit Costea Moti, arãtând
scopul uniunii romilor, declarând cã adunarea lor nu este de naturã politicã,
ci culturalã, socialã ºi spiritualã.
Frunzã Gheorghe, secretarul Uniunii Generale a Romilor din România, luând
cuvântul aratã scopul uniunii, îndemnând mulþimea la solidarizare, viaþã cinstitã, cãsãtorie legitimã ºi religioasã, pãrinþii sã-ºi boteze copii ºi sã-i dea la
ºcoalã, pentru a se lumina ºi sã înveþe meserii pentru a putea lua loc în societatea omeneascã.
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În urmã a vorbit iarãºi Zima Andrei, care a fost ales preºedintele organizaþiei din judeþul Târnava Micã, mulþumind pentru cinstea ce i s-a fãcut ºi asigurând pe cei prezenþi cã va ºti sã-ºi ducã la îndeplinire cu succes sarcina ce a
primit. Recomandã ca ºi antevorbitorul sãu muncã cinstitã pentru a intra în
rândurile lumii civilizate.
Dupã terminarea vorbirilor a urmat o masã comunã la locuinþa sus amintitã, datã în onoarea oaspeþilor, iar la ora 17 ºi 18 minute au plecat cu trenul.
Întrunirea a decurs în ordine.
Inspector de poliþie
[indescifrabil]

ªeful Serviciului
I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.70)
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[31 mai 1934]
Domnule preºedinte,
Prin prezenta, aducem la cunoºtinþã d-voastrã cã dl G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã,
în ºedinþa comitetalã de la 29 mai a.c., a demisionat din funcþia de preºedinte
pentru mai multe motive, între care ºi acela cã nu este rom de origine, dupã
cum se constatã din copia demisiei de pe verso.
Comitetul Central, în ºedinþa sa din 31 mai a.c., a ales în unanimitate de
voturi ca preºedinte activ ºi voievod pe dl. G. Niculescu, fost primul vicepreºedinte activ ºi ºef organizator pe întreaga þarã, cãruia îi va fi adresatã de acum
înainte toatã corespondenþa Uniunii.
Rugându-vã ca ºi d-voastrã sã aduceþi la cunoºtinþã acest fapt diverselor filiale, vã salutãm.
Pentru conformitate
Secretar general
N. Niculescu
Cu toatã consideraþia, Comitetul Central al Uniunii Generale a Romilor din
România
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[ANEXÃ]
Domnilor membrii ai Comitetului Central
al Uniunii Generale a Romilor din România,
Subsemnatul, G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, domiciliat în strada Sârbeascã 8,
declar cã de a mea bunãvoie ºi nesilit de nimeni demisionez din demnitatea de
preºedinte al Uniunii Generale a Romilor din România ºi de voievod al romilor
din întreaga þarã, urmând a rãmâne ca preºedinte activ dl. G. Niculescu, conform consfãtuirii Comitetului de azi, 31 mai 1934.
Dl. G. Niculescu, ca ºi voievod al romilor, cãruia îi voi preda arhiva ºi tablourile documentate în aceastã Uniune, nemaiavând nici o pretenþie la nici o
instituþie din rândurile publice ºi nu voi atrage consecinþe la abateri de nici o
naturã asupra acestei Uniuni, precum ºi la Sfânta Patriarhie a României
Mai declar cã îmi opresc dreptul de a mai publica în ziare vreun articol
asupra Uniunii Romilor.
Aceastã demisie o depun prin faptul cã Comitetul a constatat cã nu mã bucur de protecþia romilor, nefiind rom, conform statutului pe care Uniunea Romilor îl posedã, statut autorizat de Tribunalul Ilfov la nr. 31.620 din 16 noiembrie 1933.
Drept care am dat prezenta din parte-mi faþã de comitetul adunat azi ºi care
va semna.
Prim-vicepreºedinte
Apostol Matei

Secretar general ºi casier central
N. Niculescu

Vicepreºedinte organizator pe þarã
G. Niculescu
Preºedinte sectorul II Negru
Alexandru Constantinescu

Ajutor cassier
N. Matei
Vicepreºedinte organizator Ilfov
Neacºu Radu

Reprezentant al organizaþiei Aredealului
care se gãseºte prezent prin convocare
Costea Motea
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.93)
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România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
Nr. 10.971/1934

Cluj, la 31 mai 1934

Domnule Director General,
Avem onoare a raporta cã în ziua de 20 mai 1934 a avut loc în Mediaº congresul romilor (þigani) din Târnava Mare, cu participarea d-lui Lãzuricã G., voievodul romilor din România, ºi a delegaþilor judeþelor Fãgãraº, Braºov ºi Sibiu.
Acest congres a fost pus sub patronajul d-lui prefect al judeþului, al primarului ºi ºefului comisariatului de poliþie din Mediaº ºi a fost deschis prin
un Te-Deum oficiat de protopopul gr. cat., dupã care a urmat sfinþirea drapelului organizaþiei judeþene a romilor din Târnava Mare.
Seria cuvântãrilor a fost deschisã de cãtre preºedintele oraºului Mediaº,
Costea Moti, care a salutat oaspeþii ºi a arãtat importanþa organizãrii þiganilor din
România.
A urmat apoi preºedintele organizaþiei judeþene Velþan Lazãr, din Seica
Mare, care a dat instrucþiunile cuvenite secþiilor regionale, îndrumând pe participanþi la pãstrarea ordinii ºi a demnitãþii în contactul lor cu ceilalþi conlocuitori.
Voievodul romilor, Lãzuricã, a fãcut istoria organizãrii þiganilor din România,
a cãutat sã documenteze prigonirile, fãcându-i sã înþeleagã cã ei sunt descendenþi ai tribului de romi din India. Voievodul vorbeºte apoi despre roadele binefãcãtoare ale organizãrii, îndrumându-i la o viaþã de ordine ºi sã ia parte la manifestãrile sociale din þarã, cãutând sã devinã ºi ei un factor de muncã a patriei.
Dl. preºedinte al comisiei interimare Mediaº salutã congresul în numele
oraºului, iar dl. prefect al judeþului îi asigurã de protecþia d-sale dacã vor cãuta
sã devinã elemente de ordine ºi sã-ºi pãstreze calitãþile bune. A urmat apoi þintuirea drapelului, dupã care congresul a fost închis. Seara la ora 21 a avut loc
o reprezentaþie muzicalã în localul Uniunii meseriaºilor din localitate.
Numãrul participanþilor a fost de circa 2000 þigani din judeþul Târnava Mare.
Inspector de poliþie
[indescifrabil]

ªeful Serviciului
[indescifrabil]

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.71)
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[mai 1934]
UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA
Fraþi romi!
O clicã de oameni fãrã de cel mai mic scrupul cautã prin diverse manopere
murdare ºi prin minciuni grosolane sã aducã vrajbã ºi agitaþie în sufletele voastre cinstite ºi neprihãnite. Aceºti oameni, în cap cu faimosul lor conducãtor
G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, care de altminteri nici nu face parte din neamul nostru rom, cautã prin toate mijloacele a vã face fãrã voia voastrã pãrtaºi la mârºãviile ce voiesc a înfãptui. Gândiþi-vã cã pânã în prezent neamul nostru n-a
fost împãnat cu trãdãtori ºi cu miºei, ºi aceºtia nu urmãresc altceva decât sã
beneficieze de pe urma aºa-zisei ºi neexistentei Uniuni Generale a Romilor din
România de sub conducerea lui G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã.
Toþi care sunt în jurul lui cunosc tot atât de bine ca ºi el adevãrata situaþie,
dar prin puterea de convingere pe care o are îi þine încã înlãnþuiþi în jurul lui
ºi vor cãdea cu toþii victimã a încrederii pe care o au actualmente faþã de acest
individ.
Treziþi-vã, fraþi romi, pânã mai e vreme de a nu fi târâþi în gunoi de acest
renegat al neamului nostru!
Deschideþi ochii cât mai e timp ºi nu mai ascultaþi de minciunile grosolane
pe care vi le aruncã în sufletul vostru curat acest individ. Alungaþi-l cu pietre
pânã nu va fi prea târziu. În ceea ce priveºte manifestul împãrþit de aceºti
oameni de sub directiva lui G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, e o minciunã grosolanã
sub care vrea sã vã atragã pe toþi. Dãm prin acest manifest cea mai formalã dezminþire cã congresele þinute la Craiova, Severin, Sibiu, Ploieºti, Mediaº sunt
fãcute numai sub auspiciile Uniunii Generale a Romilor din România, cu sediul central Piaþa Sfântul Anton 10, de sub conducerea neobositului luptãtor
rom dl. G. Niculescu.
Cine dintre fraþii romi doresc de a se convinge de adevãr sunt rugaþi a se
prezenta la sediul central de mai sus notat, unde stau la dispoziþie cu acte
doveditoare de escrocheriile comise de acest individ. Totodatã, în calitate de
consilier al Corporaþiei Ministerului Muncii ºi al Casei Centrale, vã stau la dispoziþie cu orice lãmuriri privitoare la interesele voastre de breslaºi ca: florari,
vânzãtori de haine vechi, precum ºi toþi meseriaºii ambulanþi romi.
Noi v-am înºtiinþat! Ne-am fãcut datoria! Acum e rândul vostru sã plãtiþi cu
aceeaºi monetã acelor ce se pun de-a curmeziºul situaþiei neamului rom de
mâine.
G. Niculescu
Preºedinte activ al Uniunii Generale a Romilor din România
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.96; Afiº tipãrit)
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România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 12.459/1934

Cluj, la 21 iunie 1934

Domnule Director General,
Avem onoare a raporta cã în ziua de 10 iunie a.c., orele 16.45, a avut loc în
Diciosânmartin[1] o adunare de constituire a Comitetului local al Uniunii
Romilor din România.
Adunarea s-a þinut la locuinþa numitului Fodor Francisc din str. Plopilor nr.
26, participând un numãr de circa 250 persoane din oraº ºi jur, în majoritate
femei ºi copii, întrucât bãrbaþii sunt plecaþi la lucru.
A prezidat dl. Brudaru Mihai din Blaj, care prezintã publicului pe dl. Zima
Andrei, arhitect [din] Blaj, preºedintele organizator al Comitetului Romilor din
judeþul Târnava Micã. Acesta a fãcut cunoscut celor prezenþi cã d-sa a fost trimis de la centru din Bucureºti pentru a organiza ºi constitui comitete în întreg
judeþul. A arãtat apoi cã scopul Uniunii nu este un scop politic ºi cã, dupã ce
vor fi organizaþi, nu vine ca sã le cearã votul pentru a fi ales deputat. Scopul
Uniunii este cultural, social ºi spiritual.
A descris pe larg felul cum este organizatã Uniunea ºi ce are de fãcut atât
pe terenul cultural, cât ºi pe terenul social ºi spiritual. Îndeamnã poporul rom
sã fie un popor de ordine, sã munceascã cinstit ºi munca lor sã nu ºi-o prãdeze
pe bãuturi, jocuri de cãrþi ºi alte obiceiuri rele ce are pânã acum poporul rom.
A îndemnat pe pãrinþi ca sã-ºi trimitã copii la ºcoalã ºi sã cerceteze biserica,
cãci numai prin aceste douã instituþiuni poporul rom poate sã se deºtepte ºi sã
se ridice la nivelul cultural al altor naþiuni. Aratã persoanele înalte care sunt
în fruntea Uniunii ºi cu a cãror sprijin vor duce Uniunea ºi poporul rom la o
stare înfloritoare. Cere sã se solidarizeze ºi sã se înscrie toþi în Uniune.
Se dã cuvântul domnului Hoca Grigore, profesor de muzicã, care face
istoricul poporului rom, arãtând cã deºi acest popor este unul dintre cele mai
vechi popoare, este ºi cel mai înapoiat în culturã ºi din aceastã cauzã cel mai
prigonit popor din lume. A descris meseriile romilor ºi se ocupã în special cu
arta muzicalã, spunând cã aceasta este cu totul deosebitã de a altor naþiuni ºi
cã îºi au arta muzicalã a lor proprie, pe care alte naþiuni nu ºi-o pot însuºi. Dã
exemplu marele talent a lui Barbu Lãutaru, care a fost un geniu al muzicii ºi
care a fost apreciat ºi lãudat de cel mai mare poet român, de Vasile Alecsandri[2]. Îndeamnã pe cei prezenþi sã se trezeascã din amorþeala în care se gãsesc
ºi sã-ºi trimitã copiii la ºcoli, cãci numai prin învãþãturã vor putea sã-ºi ajungã
scopul. Mai aratã cã în prezent în poporul rom se gãsesc oameni învãþaþi, între
care mulþi funcþionari publici.
Dl. Brudaru Mihail din Blaj aratã modul cum trebuie sã se organizeze comitetele locale ºi dupã ce a fãcut câteva propuneri s-a ales urmãtorul comitet:
preºedinte Rákosi Martin, zidar; vicepreºedinte Fodor Francisc; secretar Tompi
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Dionisie; casier Ciuncus Adam; cenzor Tompi Francisc; membri în comitet
Lovász Béla, Lovász Iosif, Bodor Nicolae, Moni Nistor, Tompi Ardeluº senior ºi
Ioan Sabãu. Se citeºte ºi subscrie apoi procesul verbal.
Dl. preºedinte închide adunarea, mulþumind celor prezenþi pentru cã au
rãspuns ºi au luat parte în mod atât de impunãtor, dupã care adunarea a luat
sfârºit la orele 18, rãspândindu-se în liniºte, iar oaspeþii sosiþi au plecat la
locuinþa preºedintelui local, Rákosi Martin, unde au avut o consfãtuire intimã.
Inspector de poliþie
[indescifrabil]

ªeful serviciului
I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.72)
[1] Actualmente localitatea Târnãveni (ung. Dicsõszentmárton).
[2] De origine rob þigan pe moºia boierului moldovean Drãgulici, Barbu Lãutaru (aprox.
1780-1864) are o biografie încã insuficient precizatã. A rãmas celebru prin virtuozitatea sa
instrumentalã, fiind starostele lãutarilor din Iaºi, talentul sãu impresionându-l pe Franz
Liszt, pe care l-a întâlnit – se pare – în capitala Moldovei de atunci. Totodatã, Vasile
Alecsandri, sedus de marele talent al lui Barbu, a compus o canþonetã ce i-a purtat numele
(asupra lui vezi Gh. Ciobanu, Barbu Lãutarul. Contribuþii la cunoaºterea vieþii, activitãþii ºi
a repertoriului pe care l-a cântat, în „Revista de folclor”, III, 1958, nr. 4, p.99-130).
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Comisarul de serviciu

15 iulie 1934

Notã telefonicã
no. 5550/conf. 15 iulie 1934
Inspectoratul Regional de Poliþie Cluj
Cãtre Direcþiunea Generalã a Poliþiei
Raportãm cã azi, 15 crt., a avut loc în Blaj adunarea Uniunii Romilor din
judeþul Târnava Micã. La adunare au participat circa 1000 persoane. Adunarea
a avut loc pe Câmpia Libertãþii, unde a fost sfinþit ºi drapelul uniunii. La
adunare a luat parte ºi dl. Lãzãricã, preºedintele Uniunii Romilor, ºi Andrei
Zima, preºedintele organizaþiilor din Transilvania. Adunarea s-a terminat în
liniºte la ora 17.
Inspector Regional
Costescu

Comisar de serviciu
N. Georgescu

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.73)
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51
România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 6010/1934 conf.

Cluj, la 7 august 1934

Domnule director general,
La ordinul domniei-voastre nr. 55.753 din 26 iulie curent ºi ca urmare la
nota telefonicã nr. 5550 din 15 iulie crt., avem onoare a raporta cã Uniunea
Romilor din judeþul Târnava Micã a þinut în ziua de 15 iulie 1934, în oraºul
Blaj, o adunare la care au participat aproximativ 1000 de persoane: bãrbaþi, femei ºi copii, romi din oraº ºi jur, între care ºi o mulþime de curioºi de altã naþionalitate, cu urmãtorul program:
La orele 10 au început a se aduna romii din oraº ºi delegaþii comunelor din
judeþ la locuinþa preºedintelui din Transilvania, Zima Andrei, arhitect,
locuitor în Blaj, strada Regele Ferdinand nr. 41.
La ora 13 au mers în corpore la garã, unde au întâmpinat pe voievodul ºi
preºedintele Uniunii Romilor din întreaga þarã, Gh.A. Lãzuricã. Zima Andrei,
printr-o vorbire scurtã la garã, a urat voievodului bun venit, de unde întreaga
procesiune a luat drumul spre oraº; voievodul Gh.A. Lãzuricã ºi încã vreo câþiva strãini au intrat ºi au luat masa la locuinþa lui Zima Andrei, iar mulþimea a
mers pe Câmpia Libertãþii.
Dupã masã au mers la Câmpia Libertãþii, unde doi preoþi au sfinþit drapelul
Uniunii Romilor din judeþul Târnava Micã, dupã care mai mulþi romi au bãtut
cuie pe prãjina drapelului, contribuind cu diferite sume pentru fondul Reuniunii.
Zima Andrei, preºedintele Uniunii Romilor din Transilvania, a deschis
adunarea, exprimându-ºi bucuria cã fraþii romi au rãspuns într-un numãr atât
de frumos la chemarea ºefului, ureazã bun venit voievodului Gh.A. Lãzuricã,
preºedintele Uniunii Romilor din întreaga þarã, cãruia îi dã apoi cuvântul.
Voievodul Gh.A. Lãzuricã vorbeºte despre cultura socialã ºi spiritualã a
romilor, aratã originea poporului provenit din India, fãcând apoi istoricul vieþii
lui de pribegie de popor nomad, înclinaþiunile lor spre artã, spre ce este frumos, precum ºi istoricul numelui de rom ºi acel de þigan, ceea ce înseamnã
murdar, nespãlat, poreclã ce li s-a dat în urma faptului cã vagabondând prin
þãrile europene apãreau întotdeauna nespãlaþi, murdari ºi obosiþi de drum.
Aratã cã tocmai în ziua de 15 iulie 1934 se împlinesc 80 de ani de la dezrobirea
romilor din România[1].
Poporul romilor, profitând de libertãþile recunoscute acum 80 de ani, trebuie sã caute prin muncã cinstitã ºi culturã pentru a ajunge la nivelul altor
popoare. Tratând despre sacrificiile fãcute pânã acum, oratorul spune cã pe
spese proprii a înfiinþat la Bucureºti grãdiniþã pentru copiii mici ai romilor,
Casã de lecturã etc, ºi pe lângã toatã activitatea depusã totuºi se gãsesc unii
dintre romi care cautã sã-l înnegreascã ºi sã-l submineze. Este dispus sã cedeze
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locul de voievod ºi preºedinte al Uniunii Romilor din România Mare, dacã se
gãseºte între romi un om mai de valoare ºi mai activ ca dânsul. Îndeamnã
poporul romilor la solidaritate ºi ajutor reciproc.
Sicã Gheorghe, din comuna Agârbiciu [jud. Sibiu], a vorbit despre necesitatea culturalã a poporului ºi roagã pe romi sã-ºi dea copiii la ºcoalã.
Adam Bunaciu, din comuna Proºtea Mare [Târnava, jud. Sibiu], vorbeºte
despre drepturile la viaþa romilor, aºa dupã cum au ºi avut obligaþiuni atât faþã
de societate, cât ºi faþã de stat de a face serviciu militar, de a plãti impozitele,
însã nu pot face uz de drepturile de om, fiind un popor nomad ºi lipsit de cultura altor popoare. Cere ca romii sã-ºi formeze domicilii stabile ºi sã caute a se
cultiva frecventând ºcoala ºi biserica.
Nicolae Velþan, din comuna ªeica Mare, vorbeºte ºi îndeamnã pe romi sã
contribuie prin cotizaþii sãptãmânale sau lunare pentru formarea unei case de
ajutor bãnesc a lor, pentru a nu mai fi siliþi la necaz sã se adreseze altor competenþi pentru ajutor, în schimbul cãruia apoi trebuie sã se presteze lucrãri
mult mai mari decât valoarea ajutorului primit. În fine, Brudariu Mihai din
comuna Manarade scoate în relief meritele voievodului ºi preºedintelui Uniunii Romilor din þarã, G. Lãzuricã.
Zima Andrei, preºedintele Uniunii Romilor din Transilvania, pe la orele 17
închide adunarea ºi invitã pe auditori sã ia parte la conferinþa de searã, iar
mulþimea este rugatã sã meargã în liniºte spre case în comunele lor.
A urmat o masã comunã a romilor mai de seamã în restaurantul „Univers”,
iar seara la orele 21 a avut loc în sãlile aceluiaºi restaurant o conferinþã culturalã-artisticã. Voievodul G.A. Lãzuricã vorbeºte despre calitãþile romilor ca popor bun la suflet, iertãtor, fãrã nici o rãutate ºi fãrã a cunoaºte rãzbunarea. Are
înnãscut sentimente dezvoltate pentru artã ºi pentru tot ce este frumos. Face
puþinã lecturã, apoi urmeazã câteva declamaþiuni ºi recitãri din literatura
romilor, muzicã vocalã ºi instrumentalã ºi dans pânã în zori.
Adunarea a avut un caracter cultural ºi fãrã nici un scop politic.
Inspector de poliþie
[indescifrabil]

ªeful serviciului
Dogaru

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.77-78)
[1] Este vorba, probabil, de invocarea Legilor din 1843 ºi 1844 (cea din 22 martie 1843 în
Þara Româneascã ºi cea din 14 februarie 1844 în Moldova) prin care se acorda libertate
doar unor categorii restrânse de romi. Abia prin legile din 10 decembrie 1855 (în Moldova)
ºi 8 februarie 1856 (în Muntenia) vor fi dezrobiþi în totalitate. Pentru detalii vezi Viorel
Achim, Þiganii în istoria României, Bucureºti, Edit. Enciclopedicã, 1998, p.90-98.
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52
Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din România
recunoscutã persoanã juridicã de Tribunalul Ilfov, secþia I, C.C.,
prin sentinþa nr. 117/1934
Sediul Central, Piaþa Sf. Anton nr. 10
Bucureºti
STATUT ªI REGULAMENT[1]
Motto: „Prin credinþa nestr ãmutatã în Sfânta Bisericã Creºtin-Ortodoxã ºi
sub Înalta Oblãduire a Î.P.S. Patriarh Miron Cristea pornim la muncã cinstitã pentru emanciparea oropsitului popor rom, în anul mântuirii 1935, fiind
pe tronul Þãrii Româneºti Regele Carol II ºi având ca Moºtenitor pe fiul sãu
Mihai, mare Voievod de Alba Iulia”!
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
Gh. Niculescu,
preºedinte activ al „Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din România”
Act constitutiv
Subsemnaþii Gh. Niculescu, Niculae Niculescu, Vasile Duþan, Niculae ªt.
Ionescu, Ioan Dumitrescu, Radu Neacºu, Stan Ionescu, Radu Gheorghe Radu,
Ioan Constantinescu, Ioan Stãnescu, Ioan Gh. Constantinescu, ªtefan Alexandrescu, Ioan Albescu, Marin Verdeº, Gheorghe Ionescu, Grigore Niculescu, Nae
Abagiu, Gheorghe Udrea, Dumitru Iordache, Neculae Bojea.
Pe baza prezentului act constitutiv ºi a statutului alãturat, care face parte
integrantã din actul constitutiv, înfiinþãm o instituþiune de drept ºi de fapt, cu
caracter de mutualitate privitoare la romii din întreg cuprinsul þãrii româneºti.
Denumirea acestei instituþiuni este „Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor
din România”, având sediul central în Bucureºti, provizoriu în Piaþa Sfântul
Anton 10, putând avea filiale în alte centre ale þãrii. Scopul acestei Asociaþii
Generale a Romillor din România este: social, cultural ºi spiritual, ea nu are
scop lucrativ sau patrimonial, ci pur moral ºi de asistenþã socialã.
„Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România” se considerã legal
constituitã de la data autentificãrii acestui act constitutiv ºi a statutelor de
cãtre Tribunalul Ilfov, secþia Notariat.
Pot fi membrii onorifici în Asociaþie orice cetãþean român care sã ne cunoascã pãsul, sã ne apere ºi sã ne încurajeze în opera noastrã de redeºteptare,
dacã îndeplineºte condiþiunile din statut.
În programul nostru înscriem: emanciparea ºi redeºteptarea neamului de romi.
Vom lupta în acest scop – în cadrul legii ºi a constituþiei þãrii – ca o organizaþie de ordine, cu spirit dinastic, cu dragoste de patrie, de biserica creºtin139

ortodoxã, hotãrâþi sã ridicãm nivelul moral ºi social al romilor, care meritã o
soartã mai bunã ºi mai demnã în societate, nu ca aceea pe care o au azi ºi din
cauza lipsei totale de organizare.
Dorim sã deprindem pe cel ce ne numeºte cu cuvântul de „þigan”, ca sã ne
respecte tradiþiile noastre, munca ºi talentele noastre.
Aducem un omagiu chiar în acest act constitutiv vaºnicilor noºtri luptãtori
pentru cauza romilor, dl. Gh. Niculescu, rom de origine, pe care-l proclamãm
preºedinte ºi voievod al romilor din România.
Primul nostru consiliu de administraþie se compune din 15 persoane, dupã
cum urmeazã:
1. Gh. Niculescu, preºedinte activ ºi voievod al romilor din România, comerciant, domiciliat în str. Senatului 31
2. Niculescu Niculae, prim-vicepreºedinte ºi secretar general, comerciant,
domiciliat în Aleea Grecescu 4, ªoseaua Giurgiului
3. Nicolae ªt. Ionescu, vicepreºedinte
4. Duþan Vasile, casier central, comerciant, domiciliat în str. Carol 66
5. Ioan Dumitrescu, consilier, domiciliat în str. Ionescu Tei 8, instalator
6. Radu Neacºu, consilier, domiciliat în str. Gogu Zamfirescu II, nr. 60,
funcþionar
7. Stan Ionescu, consilier, domiciliat în str. Laborator 39, patron de maºini
8. Radu Gh. Radu, consilier, domiciliat în str. Grecescu 4
9. Ioan Constantinescu, consilier, domiciliat în str. Vespari 26, instalator
10. Ioan Stãnescu, consilier, domiciliat în str. Viilor 35, funcþionar
11. Ioan Gh. Constantinescu, consilier, domiciliat în str. Viilor 35, patron
trãsuri piaþã
12. ªtefan Alexandrescu, consilier, domiciliat în str. Popa Farcaº 25, comerciant
13. Ioan Albescu, consilier, domiciliat în str. Albã 19, comerciant
14. Marin Verdeº, consilier, domiciliat în str. Tudor Vladimirescu 15, comerciant
15. Gheorghe Udrea, consilier, domiciliat în str. Canonicul Bunea 15, comerciant
Acest consiliu este ales pe 5 ani, cu drept de reînnoire pentru 5 ani.
3 cenzori titulari:
1. Petre Stãnescu, funcþionar, Viilor 35
2. Nicolae Constantinescu, florar, Vespari 26
3. Petre Dumitrescu, comerciant, Vaporul lui Asan 21
3 cenzori supleanþi:
1. Nicolae Alexandrescu, frizer, Popa Farcaº 5
2. Nae Cocoº, comerciant, Cãrãmidarii de Jos 28
3. Niculescu Grigore, funcþionar, Vaporul lui Asan
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Din sânul acestui consiliu s-a format un comitet de direcþie, care lucreazã
cu majoritate de voturi. Comitetul de direcþie este compus din urmãtoarele
persoane:
1. preºedinte Gh. Niculescu
2. prim-vicepreºedinte Niculae Niculeascu ºi secretar general
3. vicepreºedinte Nicolae ªt. Ionescu
4. Vasile Duþan, consilier ºi casier central
5. Radu Neacºu, consilier
În virtutea prezentului act de constituire a „Asociaþiei Uniunea Generalã a
Romilor din România” se socoteºte ca fondatã ºi constituitã chiar de la data
autentificãrii actului, având durata nelimitatã.
Pentru obþinerea recunoaºterii condiþiei de persoanã juridicã dãm mandat
ºi delegãm pe Gh. Niculescu ºi Nicolae Niculescu, asistaþi de d-nii avocaþi
Davila Ventura ºi Dumitru Costiniu. Aceºtia, împreunã sau fiecare în parte, vor
avea dreptul sã facã cererea de recunoaºtere la Tribunalul Ilfov secþia I c.c. ºi
sã obþinã orice acte care vor fi necesare aduceri la îndeplinire a mandatului lor.
Vor avea dreptul sã semneze în numele instituþiunii pânã la obþinerea autorizaþiei definitive. Vor avea dreptul sã facã apel, sã renunþe la dreptul de apel, sã
ne reprezinte în faþa oricãror instanþe judiciare ºi administrative din þarã,
fãcând orice declaraþiuni în scopul de mai sus, ºi în numele nostru sã cearã
învestirea cu formula executorie a hotãrârii de recunoaºtere, sã primeascã
titlul semnând de primire, sã cearã ºi sã obþinã transcrierea ºi sã subscrie orice
act. Într-un cuvânt, vor face tot ce este necesar ca „Asociaþia Uniunea Generalã
a Romilor din România” sã fie recunoscutã ºi autorizatã sã funcþioneze, fãrã a
avea nevoie de procurã specialã, cu drept de substituire.
Fãcut în Bucureºti, azi, 11 august 1934
STATUT
CAPITOLUL I
Înfiinþare
Art.1 Cu începere de la 1 mai 1934 se înfinþeazã în Bucureºti o instituþiune
cu denumirea de „Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România”.
Aceastã instituþiune va avea calitate de persoanã juridicã, respectând actul
ei constitutiv ºi legea persoanelor juridice.
Art.2 Sediul Asociaþiei este în Bucureºti (provizoriu) în Piaþa Sfântul Anton
10. Se pot crea filiale organizatorice la fel în diverse centre ale þãrii.
Scopul Uniunii
Art.3 „Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România” nu are scop
lucrativ sau patrimonial. Ea constituie o mutualitate a cãrei þintã este propãºirea cetãþenilor romi din România ºi ridicarea lor pe tãrâm cultural, social ºi
spiritual.
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Art.4 Pentru relizarea scopului de mai sus, „Asociaþia Uniunea Generalã a
Romilor din România” îºi propune a înfãptui treptat, în limita puterilor sale ºi
în cadrul legilor þãrii ºi Constituþiei, un vast program pentru membrii ei:
1. Sã cultive între membrii ei spiritul de ordine, iubire de dinastie, respect
legilor ºi autoritãþilor bisericii creºtin-ortodoxe.
2. Sã combatã cerºetoria practicatã de unii romi, dând orientãri pentru o
viaþã mai demnã, rezematã pe muncã.
3. Sã combatã analfabetismul, îndrumând la carte pe copiii romi, sã înfiinþeze grãdiniþe pentru copii.
4. Sã încurajeze talentele care se remarcã pe tãrâmul artistic.
5. Sã organizeze ºezãtori, conferinþe educative etc.
6. Sã creeze sau sã sprijine operele de asistenþã care ar ajuta pe romii sãraci,
pe lehuzele rome, pe ºomeri etc.
7. Sã organizeze colonii de copii, excursiuni.
8. Sã organizeze cooperative de construcþiuni, dând posibilitatea celor cu
puþine mijloace sã devinã proprietari de locuri ºi case.
9. Sã ia mãsuri ºi sã intervie pentru împroprietãrirea nomazilor cu locuri
de casã ºi sã combatã concubinajul.
10. Sã îndrumeze pe membrii romi, infiltrându-le spiritul religios.
Programul de mai sus este limitativ.
CAPITOLUL II
Membrii Uniunii
Art.5 Membrii „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România” sunt
iniþiatori, fondatori, activi ºi onorifici.
Art.6 Sunt membri fondatori ºi iniþiaþi acei ce au semnat actul constitutiv
ºi au donat suma de 5.000 lei.
Art.7 Pot fi membri fondatori ºi iniþiaþi preºedinþii filialelor, dacã doneazã
suma de 5.000 lei.
Art.8 Sunt membri activi toþi ceilalþi la curent cu cotizaþia.
Art.9 Sunt membri onorifici acei care prin activitatea lor moralã realã aduc
servicii importante Asociaþiei Uniunii sau care au contribuit cu o sumã importantã pentru programul „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”.
Aceste persoane pot fi de orice naþionalitate.
Art.10 Calitatea de membru se pierde prin executarea unei condamnaþiuni
penale. De asemenea vor fi excluºi ºi acei ce s-ar dovedi cã lucreazã contra
intereselor „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”.
Numele ºi fotografiile membrilor iniþiaþi vor figura în cartea de aur a
„Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România” la sediul central.
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CAPITOLUL III
Fondurile Uniunii
Art.11 Fondurile „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”
provin din:
1. o taxã de înscriere de 20 lei
2. o cotizaþie de 15 lei lunar
3. venitul ziarului „Glasul Romilor”
4. venitul din producþiunile ºi serbãrile de tot felul
5. donaþiuni, subvenþii
6. fructificarea veniturilor de mai sus
Art.12 Veniturile nu se pot comercializa, ci se vor întrebuinþa pentru realizarea scopurilor din acest statut, excedentul pãstrându-se la casa de economii
a statului.
Art.13 Toþi casierii filialelor nu vor putea reþine în casã mai mult de 5.000
lei, restul se va vãrsa la caseria centralã din Capitalã, sub luare de dovadã-chitanþã dintr-un registru special.
Art.14 Nici o platã nu se poate face fãrã o prealabilã aprobare a comitetului
de direcþie, sub sancþiunea pentru casier de a fi înlocuit ºi a i se imputa suma.
Art.15 Comitetul poate cere, dupã împrejurãri, casierilor ºi depunerea unei
garanþii în bani ºi imobiliare.
CAPITOLUL IV
Organe de conducere
Art.16 Organele de conducere sunt:
1. adunarea generalã a membrilor
2. consiliul de administraþie
3. comitetul de direcþie
Organe de control. Comisia cenzorilor. Adunarea generalã
Art.17 Adunarea generalã e formatã din toþi membrii „Asociaþiei Uniunea
Generalã a Romilor din România”, în curent cu plata cotizaþiilor lunare, ºi care
are urmãtoarele atribuþiuni.
1. hotãrãºte asupra tuturor chestiunilor înscrise pe ordinea de zi a adunãrii.
2. aprobã gestiunea „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”
încheiatã la 31 decembrie în fiecare an ºi dã descãrcare consiliului de administraþie ºi comisiei de cenzori.
3. alege pe membri în consiliul de administraþie sau pe supleanþi. Procedura de alegere se va fixa de regulamentul acestui statut, care constituie o
lege între membrii „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”.
4. voteazã bugetul anual al „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din
România” ºi modificarea statutelor.
5. se pronunþã în caz de lichidare sau dizolvare.

143

Atribuþiunile adunãrii generale sunt nelimitate în cadrul acestui statut.
Art.18 Adunarea generalã este ordinarã sau extraordinarã. Ea se convoacã
de cãtre preºedinte, primul vicepreºedinte, de comisia cenzorilor sau de un nr.
de 50 membrii la curent cu plata cotizaþiilor.
Art.19 Convocarea se va publica într-un ziar cu tiraj din Capitalã, în ziarul
„Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”, prin afiºe lipite la sediul casei ºi la un local unde se adunã în mod obiºnuit membrii „Asociaþiei
Uniunea Generalã a Romilor din România”, cu 15 zile înainte de ziua fixatã.
Art.20 Convocarea va cuprinde ordinea de zi, ziua, ora ºi locul unde va
avea loc ºedinþa.
Art.21 Adunarea generalã ordinarã are loc în prima duminicã a lunii februarie la sediul „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România” sau la
locul indicat prin publicaþie.
Art.22 Adunarea generalã extraordinarã se convoacã de aceleaºi persoane
ºi în aceeaºi zi, ori de câte ori este locul de a se lua o hotãrâre importantã ºi urgentã, tot cu 15 zile înainte.
Art.23 Deciziunile adunãrii generale se iau cu majoritatea de voturi a membrilor înscriºi în „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România” ºi la zi
cu plata cotizaþiei.
Art.24 În cazul în care nr. acesta nu se întruneºte de la prima convocare,
adunarea va avea loc, fãrã altã convocare, în ziua corespunzãtoare a sãptãmânii
urmãtoare, când se va þine cu orice nr. de membrii prezenþi, din Capitalã sau
din provincie, în acelaºi local, aceeaºi orã, cu aceeaºi ordine de zi.
Art.25 Adunarea generalã se prezideazã de preºedintele „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România” sau în lipsa lui de primul vicepreºedinte
sau membrii delegaþi de consiliu.
Hotãrârile se iau cu majoritate de voturi exprimate prin vot secret, prin
aclamaþiuni sau ridicare de mâini. Ele se consemneazã în procesul-verbal de
ºedinþã semnat de preºedinte ºi secretarul adunãrii ºi contrasemnat de 4 membri asistenþi din adunare.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
Art.26 Se compune din 15 membri titulari ºi 4 supleanþi.
Art.27 Consiliul se alege de adunarea generalã ordinarã sau extraordinarã,
la expirarea mandatului sau în caz de descompletare cu mai mult de 8 membri titulari.
Art.28 Primul consiliu al „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România” este acela prevãzut în actul constitutiv ºi în acest statut ºi e format din
urmãtoarele persoane:
1. Gh. Niculescu, preºedinte activ ºi voievod al romilor
2. Niculae Niculescu, prim-vicepreºedinte ºi secretar general
3. Nicolae ªt. Ionescu, vicepreºedinte
4. Duþan Vasile, consilier, casier central
5. Ioan Dumitrescu, consilier
6. Radu Neacºu, consilier
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7. Stan Ionescu, consilier
8. Radu Gh. Radu
9. Ioan Constantinescu
10. Ioan Stãnescu
11. Ioan Gh. Constantinescu
12. ªtefan Alexandrescu
13. Ioan Albescu
14. Marin Verdeº
15. Gh. Udrea
Consilieri supleanþi
Gh. Ionescu, Grigore Niculae, Nae Abagiu, Dumitru Iordache, Neculae Boji.
Art.29 Acest consiliu nu se poate schimba de adunarea generalã timp de 5
ani ºi cu drept de prelungire pe alþi 5 ani.
Art.30 Hotãrârile consiliului se iau cu majoritate de voturi a nr. de membri
prezenþi convocaþi.
Art.31 Comitetul de direcþie numeºte ºi revocã fãrã preaviz pe funcþionari,
adunarea generalã fixându-le ºi salariile.
Comitetul de direcþie
Art.32 Consiliul de administraþie alege din sânul ei 4 membri activi, care
împreunã cu preºedintele constituie comitetul de direcþie.
Art.33 Comitetul de direcþie are depline puteri, ca ºi consiliul. El este sufletul consiliului ºi deciziunile sale sunt executorii imediat. Hotãrârile comitetului de direcþie se iau cu majoritate de 3 voturi.
Art.34 Primul comitet a fost ales cu drept de prelungire pe alþi 5 ani ºi este
compus din :
1. Gh. Niculescu, preºedinte activ ºi voievod al romilor
2. Niculae Niculescu, prim-vicepreºedinte ºi secretar general
3. Nicolae ªt. Ionescu, vicepreºedinte
4. Duþan Vasile, consilier, casier central
5. Radu Neacºu
Comisia cenzorilor
Art.35 Comisia Cenzorilor se compune din 3 cenzori titulari ºi 3 cenzori
supleanþi. Cenzorii titulari sunt d-nii Petre Stãnescu, Nicolae Constantinescu
ºi Petre Dumitrescu. Cenzorii supleanþi sunt d-nii Nicolae Alexandrescu, Nae
Cocoº ºi Niculescu Grigore.
Art.36 Ei sunt aleºi de adunarea generalã ºi mandatul lor nu durezã decât
un an. Pot fi însã realeºi de adunare. Cenzorii supleanþi îi înlocuiesc pe cei titulari când comisia nu se poate completa.
Art.37 Consiliul se convoacã de cãtre preºedinte cel puþin o datã pe lunã,
pentru a fi pus în curent cu cele hotãrâte ºi executate de comitetul de direcþie.
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Art.38 Membrul care va lipsi nemotivat de la 3 ºedinþe poate fi exclus de
preºedinte.
Art.39 Supleanþii înlocuiesc cu aceleaºi puteri pe titulari ori de câte ori
consiliul nu se poate completa.
Art.40 Când consiliul se descompleteazã cu mai mult de 8 membri, se procedeazã la o nouã alegere de membri, dupã normele arãtate în regulament.
Art.41 Consiliul de direcþie e rãspunzãtor dacã aduce rea credinþã intereselor „Asociaþiei Uniunea Generalã a Romilor din România”.
Art.42 Cenzorii sau cenzorii supleanþi sunt însãrcinaþi cu întreg controlul
gestiunii consiliului, al consilierilor de la filiale ºi casierului central, ori de câte
ori cred necesar ºi cel puþin o datã pe lunã. Observaþiile lor se consemneazã
într-un registru special ºi se executã de secretarul general.
Reprezentarea
Art.43 „Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România” are ca simbol
la orice manifestare solemnã un drapel cu o broderie alegoricã.
Art.44 În justiþie, precum ºi înaintea oricãrei autoritãþi administrative, financiare etc, „Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România” va fi reprezentatã de regulã prin preºedinte sau, în lipsa lui, de primul vicepreºedinte. Ei pot
delega pe un membru din consiliu a se prezenta înaintea tuturor autoritãþilor.
Delegaþia va fi semnatã de preºedinte ºi de secretarul general.
Dizolvarea
Art.45 În caz de disolvare din orice motive s-ar produce a Asociaþiei Uniunii, se va proceda conform persoanei juridice.
Art.46 Gh. Niculescu, preºedintele Asociaþiei Uniunii, are însã dreptul de
a-ºi retrage sumele avansate pânã la constituirea Asociaþiei Uniunii din încasãrile treptate ce se vor face pe baza actelor justificative aflate la dosar.
Despre ajutoare
Art.47 Membrii înscriºi la „Asociaþia Uniunii Generale” în regulã cu plata
cotizaþiilor au drept la ajutor în caz de boalã. Aceste ajutoare se dau numai dupã avizul medicilor „Asociaþiei Uniunii Generale”. De asemenea, vor avea
drept la ajutor femeile rome în caz de naºteri, decesuri în familie, care ajutoare
vor fi desemnate de Consiliul de Administraþie, precum ºi cotele obligatorii în
fiecare caz în parte.
Art.48 „Asociaþia Uniunii Generale a Romilor din România” nu face operaþii de împrumuturi, ci numai de ajutorare.
Art.49 Nici un ajutor nu se va acorda de Centralã sau Filiale mai înainte de
trecerea unui an ºi numai pentru membrii în curent cu plata cotizaþiilor de la
data punerii în aplicare a prezentului Statut ºi Regulament.

146

Dispoziþii tranzitorii
Art.50 Recunoaºtem ca membrii onorifici ai Asociaþiei Uniunii urmãtoarele
persoane: I.P.S.S. Patriarh dr. Miron Cristea, d-nii miniºtri de interne, ai muncii
ºi de justiþie, dl. Stelian Popescu, marele român ºi director al ziarului „Universul”, dl. ªtefan Brãiloiu, prim-preºedinte al Tribunalului Ilfov, dl. primar general al municipiului Bucureºti, dl. prefect de poliþie, dl. prefect al judeþului Ilfov,
Domniþa Belcineanu, ca fondator ºi preºedinte al secþiei feminine, dl. Costea
Mottea, preºedinte judeþul Târnava Mare, dl. Marin Simion, preºedinte judeþul
Dolj, dl. Neacºu Radu, reprezentantul organizaþiei judeþene Ilfov.
Art.51 Alegem cu unanimitate de voturi ca preºedinte de onoare pe I.P.S.S.
Patriarhul dr. Miron Cristea.
Art.52 Pânã la constituirea „Asociaþiei Uniunii Generale” au aderat urmãtoarele filiale: filiala judeþului Brãila, filiala judeþului Ilfov, filiala judeþului
Dolj, filiala judeþului Muscel, organizaþiile din Ardeal, Criºana, Târnava.
Art.53 Pânã la întocmirea regulamentului, deciziile comitetului de direcþie,
date în spiritul acestui statut, au putere obligatorie între membrii „Asociaþiei
Uniunii Generale”. Regulamentul întocmit se va putea supune adunãrii generale pentru aprobare.
Art.54 Membrii care se vor înscrie la aceastã Asociaþie nu pot face parte din
vreo altã organizaþie privitoare la romi.
Art.55 Preºedintele ºi secretarul general nu pot fi demiºi decât de adunarea
generalã, care în aceste cazuri trebuie sã întruneascã 80% din numãrul de
înscriºi în „Asociaþia Uniunii Generale”.
Art.56 Pe baza acestui statut, comitetul de direcþie va putea organiza în
Capitalã o grupare a femeilor rome care va lucra cu concursul unui Comitet
feminin, dar cu aprobarea ºi sub auspiciile comitetului central.
Art.57 Toate fondurile secþiei feminine se vor vãrsa la caseria comitetului
central.
Gh. Niculescu, Niculae Niculescu, Duþan Vasile, Nicolae ªt. Ionescu, Ioan
Dumitrescu, Radu Neacºu, Stan Ionescu, Radu Gheorghe Radu, Ioan Constantinescu, Ioan Stãnescu, I.Gh. Contantinescu, ªtefan Alexandrescu, Ioan Albescu, Marin Verdeº, Gh. Udrea
*
REGULAMENT
Art.1 Prin membrii fruntaºi ai comitetului „Asociaþiei Uniunii Generale a
Romilor din România” se înþeleg: preºedintele activ, primul vicepreºedinte, vicepreºedinþii, consilierii, cenzorii.
Art.2 Nu pot face parte din comitet decât numai persoane rome de origine,
cu excepþia membrilor onorifici ºi donatori ºi a acelora care s-au constatat cã
lucreazã pentru propãºirea Asociaþiei. Aceºtia din urmã categorie nu pot face
parte decât numai în calitate de „membri onorifici”.
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Art.3 Preºedintele, chiar trãdat de membrii din comitet, nu poate fi degradat de drepturile sale de fondator ºi conducãtor decât numai când se va cere
adunãrii generale extraordinare, care va trebui sã întruneascã conform statutului 80% din membrii la curent cu cotizaþia ºi având hotãrâre de 50% plus din
majoritate.
Art.4 Nici o Asociaþie de romi nu poate activa în numele „Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din România”, fãrã ca aceasta sã aibã un proces-verbal
de afiliere ºi o prealabilã împuternicire din partea comitetului de direcþie a
„Asociaþiei Uniunii Generale”.
Art.5 Preºedinþii filialelor Asociaþiei din întreaga þarã se considerã de drept
membri în comitetul central al „Asociaþiei Uniunii”.
Art.6 De la data publicãrii „persoanei juridice” a „Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din România”, a Statutului ºi a prezentului Regulament se va
urma cu scripte, contabiliceºte, cu registre în regulã ºi se va lucra dupã statut
ºi regulament în privinþa fondurilor ºi lucrãrilor în general.
Art.7 Organizaþia femininã a „Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din
România” va activa sub conducerea unui comitet feminin, care va fi pus sub
direcþia de ordonare a comitetului de direcþie a „Asociaþiei Uniunii”.
Art.8 În limitele posibilitãþilor, se va interveni ca „Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România” sã fie trecutã ca „persoanã moralã” prin Camerã
ºi Senat.
Art.9 Taxele pentru membrii „Asociaþia Uniunea Generale a Romilor din
România”sunt:
Taxa înscriere.......................................lei
Taxa lunarã...........................................lei
Cartea de membru, statut, insigna......lei
Taxa înmormântare..............................lei
Art.10 Nu vor beneficia de articolele din statut ºi regulament decât numai
membrii la curent cu cotizaþiile ºi aceasta dupã o vechime de 1 an.
Art.11 Nici o filialã a „Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din România”
nu va putea þine congrese, festivaluri, serbãri etc fãrã avizul comitetului de
direcþie, contrariu va suferi rigorile statutului.
Art12. Toþi membrii activi ai „Asociaþiei Uniuniea Generalã a Romilor din
România” vor cãuta ca în toate împrejurãrile sã dea dovadã de bun-simþ, sã fie
ordonaþi ºi sã respecte ordinele emanate atât de la comitetul central, cât ºi la
filiale. Cei ce vor gãsi cã sunt în contrazicere cu acest articol li se aplicã întâi
un aviz, iar apoi excluderea din Asociaþie sau filiale. Acest articol priveºte ºi
pe membrii filialelor.
Art.13 Patronul „Asociaþiei Uniuniea Generalã a Romilor din România” va fi
Sfântul Gheorghe, care se va serba în fiecare an, dupã un program stabilit de comitetul de direcþie, iar serviciul religios se va oficia în orice bisericã din Capitalã.
Art.14 Asociaþia va putea da în fiecare an un bal ºi o serbare, unde fiecare
membru este obligat a lua un bilet de serbare ºi unul de bal; taxa va fi stabilitã de consiliul de administraþie.
Art.15 Acest statut ºi regulament s-a votat în Adunarea generalã ºi se pune
în aplicare pe data de 1 ianuarie 1935 ºi se poate modifica ºi revizui dupã cererea a 100 membri la curent cu plata cotizaþiei.
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[ANEXA 1]
Tribunalul Ilfov, secþia I, C.C.
Extras
În conformitate cu art. 93 din legea persoanei juridice, prin sentinþa acestui
Tribunal, cu nr. 117 din 30 noiembrie 1934, s-a acordat personalitate juridicã
„Asociaþiei Uniunii Generale a Romilor din România”, cu sediul în Bucureºti,
Piaþa Sf. Anton 10, asociaþie care are urmãtorul consiliu de administraþie: preºedinte activ Gh. Niculescu, prim-vicepreºedinte ºi secretarul general Niculae
Niculescu, vicepreºedinte Nicolae ªt. Ionescu, casier central Duþan Vasile; consilieri: Ioan Dumitrescu, Radu Neacºu, Stan Ionescu, Radu Gh. Radu, Ioan Constantinescu, Ioan Stãnescu, Ioan Gh. Constantinescu, ªtefan Alexandrescu,
Ioan Albescu, Marin Verdeº, Gh. Udrea.
Grefa Tribunalului Ilfov, secþia I, C.C.
Atestã prezentul extras, pentru a se publica în ziarul „Universul”
Grefier(ss) I. Andreescu
No. 85.195, Dosar no. 5337 din 11 decembrie 1934
[ANEXA 2]
Extras din procesul-verbal extraordinar þinut la Bucureºti cu delegaþii
din Ardeal în zilele de 16 ºi 17 februarie 1935
Ambele ºedinþe au fost prezidate de dl. Gh. Niculescu, voievod ºi preºedinte general al „Asociaþiei Generale a Romilor din România”, asistat de dl. N.
Niculescu, secretar general, împreunã cu comitetul central.
În urma discuþiunilor urmate, pro ºi contra, s-a cãzut de acord ºi s-a autentificat de centru demnitãþile reprezentanþilor filialelor din Ardeal, dupã cum
urmeazã:
– Andrei Zima din Blaj, preºedintele activ al Ardealului
– Anton Zorilã din Sibiu, preºedintele organizator al Ardealului
– C. Braºoveanu din Sibiu, vicepreºedinte la centru
– N. Lazãr, vicepreºedinte al Ardealului
– A. Bunaci, preºedinte al judeþului Târnava Micã
– N. Velþan, preºedinte organizator al judeþului Târnava Micã
– N. Banu, preºedintele plãºii Agnita
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal, urmând semnãturile proprii.
Bucureºti, 16-17 martie 1935
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.28-44)
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[1] Adãugat, scris de mânã: „Statute aparþinând d-lui Gabriel Marinescu, Prefect al Poliþiei
Municipiului Bucureºti, admis ca membru onorific în Asociaþie pe ziua de 1 ianuarie
1935”.
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Poliþia oraºului T. Severin
Nr. 453 din 13 august 1934
Cãtre Inspectoratul Regional de Poliþie Craiova
[Raport]
Avem onoare a raporta cã în ziua de 12 august a.c., în grãdina Tomescu
„Cãrbunaru”, pendinte de acest oraº, a avut loc o serbare câmpeneascã organizatã de Uniunea Generalã a Romilor din Bucureºti, filiala Mehedinþi, sub prezidenþia d-lui G. Niculescu, preºedinte activ al uniunii, ºi sub patronajul d-lui
deputat M. Vârvoreanu[1].
A început la orele 3 1/2 p.m. ºi au luat parte circa 540-500 romi din
Mehednþi.
Dl. Lenghescu I.[2], membru în aceastã uniune, vorbeºte în numele preºedintelui ºi în puþine cuvinte aratã însemnãtatea înfiinþãrii acestei uniuni ºi
progresul pe care l-a fãcut aceastã uniune din anul 1933, data înfiinþãrii, ºi
pânã în prezent.
Dl. Marin Simion, preºedintele romilor din Oltenia, mulþumeºte d-lui deputat Marius Vârvoreanu pentru bunãvoinþa ce a avut-o de a veni ºi asista la
aceste serbãri. D-sa roagã pe dl. deputat ca atunci când va fi în parlament sã-ºi
aducã aminte ºi de aceºti nenorociþi de romi, ca sã fie împroprietãriþi, asigurându-l pe dl. Vârvoreanu, ca ºi autoritãþile, cã de azi înainte toþi romii din România se vor face oameni de treabã. Roagã totodatã pe dl. comandant al
Legiunii de Jandarmi Mehedinþi ca sã dea voie tuturor romilor meseriaºi care
umblã prin satele din judeþul Mehedinþi sã-ºi poatã vinde marfa produsã de ei
ºi sã nu fie stingheriþi de jandarmi.
Dl. deputat Marius Vârvoreanu mulþumeºte vorbitorilor, asigurându-i cã va
cãuta pe cât va fi posibil spre a satisface drepturile romilor din judeþul Mehedinþi, spunându-le totodatã cã se simte foarte satisfãcut cã vede în aceasta
romii un popor de solidarizare, ºi are convingerea cã în scurt timp ei îºi vor
schimba ideile avute pânã în prezent.
Ca final a urmat o micã piesã de teatru ºi câteva recitãri de poezii.
La ora 8 seara dl. deputat Vârvoreanu a pãrãsit foarte satisfãcut grãdina To mescu ºi serbarea a luat sfârºit în liniºte.
ªeful poliþiei
Bãtãneanu
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.80)
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[1] Încã de la începutul lunii august, comitetele din Oltenia ale Uniunii Generale a Romilor
ºi cele ale Asociaþiilor de romi au hotãrât afilierea la Uniunea Generalã (cf. Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.75). În acelaºi timp, Lãzuricã a fost
îndepãrtat de la conducere de Gheorghe Niculescu, care s-a proclamat „preºedinte activ ºi
voievod al romilor din România”.
[2] De fapt este vorba de N. Lenghescu-Clei (Cley), apropiat al lui Gh. Niculescu, devenit
peste puþin timp redactorul gazetei „Glasul romilor” ºi semnatar al articolului de fond din
primul numãr (textul este reprodus în vol. Minoritãþile naþionale din România, III, 19311938, coord. I. Scurtu, Bucureºti, Arhivele Naþionale ale României, 1999, p.267). N. Lenghescu este ºi autorul Marºului romilor (muzicã ºi versuri), publicat în „Gazeta romilor”,
VI, 1940, nr. 14 (aprilie), p.3.
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Patriarhia Românã
Consiliul Central Bisericesc
Bucureºti, strada Matei Millo 10, etaj III
Nr. 7474/7 septembrie 1934
Domnule Prefect,
Sub auspiciile ºi cu sprijinul moral ºi material al Sfintei Noastre Patriarhii
s-a organizat, cu sediul în Bucureºti, Uniunea Generalã a Romilor din România, cu scopul, între altele, de a îndruma spre o viaþã moralã ºi religioasã pe
toþi romii din þarã.
Uniunea, în adunarea de constituire, ºi-a ales comitetul ºi a votat statutul,
a cerut ºi obþinut autentificarea statutelor ºi a fãcut formalitãþile pentru obþinerea persoanei juridice prin Tribunal.
În vederea organizãrii ºi strângerii în aceeaºi uniune a tuturor romilor ºi a
tuturor asociaþilor de romi din România, câtorva iniþiaþi care s-au bucurat de
încrederea organelor bisericeºti li s-a acordat prin Sfânta Arhiepiscopie a Bucureºtilor titlul ºi cartea de misionar. Aceºtia ºi-au luat sarcina de a propaga
printre romi ideea de a se organiza ºi de a-i îndruma la o viaþã creºtinã ºi religioasã pe baza învãþãturilor morale ale Bisericii noastre creºtine ºi româneºti.
Unii însã dintre cei ce s-au bucurat de încrederea noastrã au început a
propaga dezbinarea între romi, punându-se în slujba unor interese strãine de
scopul sus-zisei Uniuni ºi contrare ideii sprijinite de Biserica noastrã, lucru
care ne-a deteminat sã le retragem cãrþile ºi titlul de misionari. Aceºtia sunt:
Gh. Niculescu, Nicolae Niculescu ºi Constantin Alexandrescu, toþi cu domiciliul în Bucureºti, Piaþa de flori Sf. Anton 10.
Vã rugãm sã citaþi pe aceºtia ºi sã le puneþi în vedere sã depunã la organele
poliþieneºti cãrþile de misionar ce li s-au eliberat de Sfânta Arhiepiscopie a Bucureºtiului, de care se prevaleazã aceºtia.
Totodatã, Uniunea Generalã a Romilor din România, prin adresa nr. 1021
din 6 august a.c., ne roagã sã intervenim la dvs. pentru ca sã se facã cercetãri
prin organele poliþieneºti, cine a semnat ºi a rãspândit alãturatul manifest, în
care figureazã ca preºedinte al Uniunii pretinsul arhimandrit Calinic I. Popp
151

ªerboianu, întrucât Uniunea contestã cã ar avea vreo cunoºtinþã de aceste semnãturi sau cã ar avea vreo legãturã cu aceastã persoanã.
Rezultatul acestor cercetãri, împreunã cu cãrþile depuse, vã rugãm sã binevoiþi a dispune sã ni se înainteze cât se poate de în grabã.
Primiþi, vã rugãm, asigurarea deosebitei noastre consideraþiuni ºi Arhiereºti
Binecuvântãri.
Preºedinte
[indescifrabil]

Referent
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.79)
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UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA
Fraþi romi!
În ziua de 9 sepembrie 1934 se va þine în Sibiu, în sala ºi grãdina „Thalia”,
CONGRESUL GENERAL
al romilor din judeþul ºi oraºul Sibiu, împreunat cu
Serbarea Sfinþirii Drapelului,
Sub patronajul d-lui Prefect al judeþului Sibiu,
d-lui Primar al Municipiului Sibiu,
d-lui Prim Preºedinte al Tribunalului, d-lui Prim Procuror ºi
d-lui Chestor de Poliþie
Naºii drapelului vor fi: I.P.S.Sa Mitropolitul dr. Nicolae Bãlan ºi I.P.S.Sa
Mitropolitul dr. Vasile Suciu.
Vã chemãm stãruitor sã participaþi la aceastã mare adunare în numãr cât
mai mare ºi cu curajul oamenilor ce nu au nimic ce sã-ºi impute, ca cetãþeni
dornici de o viaþã nouã, înfruntând vitregia vremurilor grele.
Facem un apel cãlduros cãtre toþi romii care au parvenit prin muncã ºi
abnegaþie sã nu-ºi renege neamul, ci sã vie în mijlocul nostru, încurajându-ne,
iubindu-ne, ca o chemare a sângelui.
Fraþi romi!
Trãim de veacuri pe pãmântul ospitalier al þãrii româneºti, pe care-l iubim
ca pe însuºi trupul ºi sufletul nostru.
Din neamul romilor sau al þiganilor, cum ni se spune, n-au ieºit niciodatã
trãdãtori ºi vânzãtori de þarã; nu au fãcut comploturi contra nici unei autoritãþi
de stat ºi nu au fraternizat cu nici un vrãjmaº al neamului românesc.
Ne-am jertfit ºi noi pentru aceastã Românie Mare; i-am dat oameni de seamã pe care istoria-i aminteºte cu recunoºtinþã ºi – dupã putinþã –, ne îndepli152

nim toate datoriile de cetãþeni; totuºi nici un alt neam nu este mai umilit, mai
urgisit ºi mai dispreþuit, mai nebãgat în seamã ºi amãrât ca neamul nostru
þigãnesc.
Pentru a arãta lumii întregi cã dorim o soartã mai bunã ºi nu meritãm atâta
dispreþ, am luat iniþiativa þinerii acestui congres, ca sã ascultaþi pe reprezentanþii voºtri cei mai calificaþi, aleºi din clasa intelectualã, care vã vor arãta care
sunt necazurile voastre, cine sunteþi ºi ce puteþi voi.
Preºedinþii Uniunii Generale a Romilor din România
Arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu
G.A. Lãzuricã, publicist
Gheorghe Niculescu, mare comerciant
Preºedintele filialei Sibiu
Const. C. Braºoveanu, Sibiu, str. ªarpelui nr. 2b
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.90)
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12 septembrie 1934
Stimate Domnule Niculescu,
Cred cã aveþi cunoºtinþã, ca ºi toþi cei din þara româneascã, de acþiunea
întreprinsã de mine în anul 1933, când pentru întâia oarã am luat iniþiativa
unei asociaþii generale a tuturor romilor din þarã. În programul meu publicat
atunci, ca ºi în statute, am exclus chestiunile religioase ºi politice, interesându-mã numai de chestia culturalã ºi economicã, singurele de care avem nevoie, cãci cu celelalte se ocupã politicienii ºi biserica.
Cum ar fi posibil ca o minte ca a mea, care ºtie cã noi avem romi de toate
confesiunile, sã vie sã arunce vrajbã religioasã între fraþii de acelaºi sânge?
Aceasta a trecut numai prin capul acelui Lãzãrescu, trepãduº electoral ºi
om fãrã nici un simþ moral, care m-a indus în eroare, luându-l ca colaborator
timp de numai 2 sãptãmâni ºi de care m-am lepãdat imediat. Totuºi, în discuþiile avute cu el, a prins de la mine câte un crâmpei de vorbã, cãci – sincer
cum am fost întotdeauna – i-am spus cã nu stau bine cu Sfânta Patriarhie ºi cã
mã bãnuieºte cã aº fi catolic, mai ales cã pe cartea mea publicatã în franþuzeºte stã scris cã sunt profesor la Seminarul Unit din Blaj. Or, nimeni nu ºtie de
ce am fãcut aceasta, ºi nici nu vreau sã o spun nimãnui.
ªiret ºi venal din nãscare, s-a dus la Sfânta Patriarhie ºi, gãsind acolo ºi
oameni porniþi contra mea, le-a spus cã scopul meu nu e altul decât a trece la
catolicism pe toþi romii din þarã. Ticãloºia lui a gãsit rãsunet la Sfânta Patriarhie, care cu banii bieþilor preoþi i-a tipãrit manifeste insultãtoare împotriva
mea, statute etc, plus banii peºin luaþi de el ºi care cu totul, dupã spusa lui, se
ridicã la 140.000 lei.
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Din înalt îndemn a înfiinþat Uniunea romilor spre a-mi sta mie în coastã;
s-au fãcut intervenþii scrise confidenþial la diverse autoritãþi; mi s-a fãcut contestaþie de el ºi n-a rãmas individ la care sã nu mã insulte ºi sã-l îndemne a
scrie Sfintei Patriarhii petiþii ºi anonime contra mea.
În setea lui dupã bani nemunciþi, a aflat de d-voastrã, fraþii Niculescu, negustori cinstiþi ºi oameni cu fricã de Dumnezeu. V-a atras de partea lui ºi i-aþi îndeplinit toate voile, dupã câte sunt informat, ajungând pânã a-ºi da demisia din
preºedinte în favoarea d-voastrã, numai ca sã-i faceþi pe plac ºi sã stoarcã bani.
Pe oameni ca pãrintele Dron, care mi-era vechi ºi bun prieten, cât ºi pe venerabilii pãrinþi de la Consiliul Central Bisericesc, atât i-a vrãjit cu minciunile
lui, încât i-a amestecat într-o chestiune de care întotdeauna au fost ºi sunt
strãini, pe care nu o înþeleg ºi nici nu o simt. S-au pus bani la dispoziþia lui ºi
toate armele neleale, dar Dumnezeu cel sfânt ºi drept a cãutat ºi la inima mea
curatã ºi la jertfa dezinteresatã fãcutã ºi l-a adus în starea de a fi îndepãrtat de
la favorurile Sfintei Patriarhii.
În ticãloºia lui ºi amnezia tuturor intruºilor, crezând cã eu sunt plãmãdit
din aceleaºi elemente murdare ca ºi el, m-am pomenit cã vine la mine cu câþiva romi ºi cãzând în genunchi mi-a cerut iertare, rugându-mã sã-l primesc din
nou în asociaþie, iar el mi-a pus la dispoziþie toate hârtiile date lui de I.P.S.
Patriarhul ºi alte autoritãþi.
I-am detestat purtarea ºi venalitatea, iar el a primit afrontul fãrã nici o remuºcare de conºtiinþã. Ca sã sperie Sfânta Patriarhie a publicat în ziare cã s-a
împãcat cu mine (ceea ce nu este adevãrat) ºi m-a fãcut a înþelege c-ar fi bine sã
apelãm la alþii..., la alte confesiuni. Am tãcut ca un peºte; am luat hârtiile, din
care am fotografiat numai alãturatele „cãrþi de misionar”, pe care vi le trimit
d-voastrã, spre a convinge ºi arãta ºi Sfintei Patriarhii cine este omul cu care a
lucrat pânã acum. Eu sunt prea bun român ºi-mi iubesc biserica strãmoºeascã,
neîndrãznind a sufla nici o vorbã de rãu, nici împotriva instituþiei, nici a
Stãpânului meu bisericesc, cãci sunt mâncat de ticãloºii de altãdatã.
Originalele sunt încã la mine, i-am dat adeverinþã de restituire. Vi le-am
trimis pe acestea, ca sã vã cunoaºteþi omul cu care aþi lucrat. Dumnezeu vrea
ca ogorul sã se cureþe de neghini. Puteþi face cu acestea ce veþi voi.
Cu cele mai distinse salutãri
Arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu,
Bucureºti
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.85-87)
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România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 20.034/1934

Cluj, la 16 septembrie 1934

Domnule Director General,
Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 9 septembrie a.c. a avut loc în oraºul
Sibiu congresul Uniunii Generale a Romilor, filiala Sibiu, la care au luat parte
circa 2500 persoane din oraºul ºi judeþul Sibiu, precum ºi delegaþi din diferite
judeþe[1].
De la orele 8 au început sã se adune în Piaþa Verzelor ºi la orele 11 au pornit din sus amintita piaþã spre grãdina cinematografului Thalia, unde s-a þinut
congresul, strãbãtând strãzile Regele Carol II, Avram Iancu, Piaþa Regele Ferdinand ºi strada Regina Maria, în frunte cu preºedintele Uniunii Generale a Romilor din România, Gogu Niculescu din Bucureºti.
La ora 12, dl. C. Braºoveanu, funcþionar la Administraþia Financiarã Sibiu,
declarã congresul deschis, urmând serviciul divin la care s-au sfinþit steagurile
delegaþilor din judeþul Sibiu, în numãr de 36. Urmeazã þintuirea drapelului
Uniunii Generale a Romilor filiala judeþului Sibiu, naºul fiind I.P.S.S. Mitropolitul dr. Nicolae Bãlan, reprezentat fiind prin protopopul Cioran, ºi I.P.S.S. Mitropolitul Vasile Suciu de la Blaj, reprezentat prin preotul Macavei, bãtând fiecare câte un cui în drapel.
Dupã celebrarea serviciului divin a luat cuvântul protopopul Scorobet din
Sibiu, care face un mic istoric al romilor (þiganilor), spunând cã acest neam a
fost prigonit de sute de ani de toate popoarele, fiind nevoit sã se dedea la diferite nelegiuiri ºi cã aici în România se poate dezvolta pe cale socialã, intelectualã ºi moralã, apropiindu-se mult de neamul românesc.
Urmeazã preotul canonic dr. Macavei, care de asemenea face un scurt
istoric al romilor, spunând între altele cã ei nu sunt un neam fãrã tradiþie, se
trag din Asia, fiind un popor internaþional care de prezent nu are patrie, deoarece n-au stabilitate, având însã ceva comun cu poporul românesc, ºi anume
tipul, limba, tradiþia, obiceiurile ºi puterea de rezistenþã, fiind un popor artistic ºi idealist ºi cã miºcarea lor de azi trebuie sã fie creºtineascã, la care trebuie
sã contribuim cu toþii.
Urmeazã dr. Nicolae Bãrbat, care în numele guvernului salutã pe congresiºti spunând cã miºcarea romilor de azi este binevenitã ºi la timp, fãcând de
asemenea un mic istoric al romilor ardeleni, care au suferit sub fostele dominaþii în rând cu românii.
Urmeazã dl. dr. Moga, avocat din Sibiu, care salutã congresiºtii din partea
municipiului Sibiu, declarând cã aceastã adunare este o afirmare a neamului
romilor, care pânã azi au dus o viaþã de nomazi.
Urmeazã protopopul greco-catolic Togan din Sibiu, care de asemenea face
un mic istoric al romilor, spunând între altele cã sunt meseriaºi ºi artiºti buni,
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mai aratã cã dintre romi s-au ridicat oameni mari, ca generalul Bunaciu ºi alþii.
Preºedintele general al romilor din România, Gogu Niculescu din Bucureºti, aduce laudã d-lui C. Braºoveanu din Sibiu, care a depus toate puterile
pentru buna reuºitã a congresului, spunând cã ei nu fac politicã, nu se considerã minoritari, ci cer numai drepturile lor cuvenite, fiind ºi ei creºtini. Cere
participanþilor ca toate plângerile ce vor avea sã i se aducã la cunoºtinþã ca
apoi el sã le aducã mai departe la cunoºtinþa celor în drept.
Mai vorbesc Alexandru Miclãuº, Bunaciu, Latcu, Zima, Lenghescu secretarul comitetului central din Bucureºti, delegatul centrului Braºov, Vasilescu,
delegatul judeþului Prahova, Marin Simion, delegatul Olteniei, Naftanailã Lazãr,
delegatul judeþului Fãgãraº, Moti, Titi Niculescu, vicepreºedinte al centrului
Bucureºti, care cer ca romii sã fie puºi în drepturile cuvenite ca ºi celelalte neamuri, cãci îndatoririle ºi le-au îndeplinit; ca serviciul militar, impozitul cãtre
stat ºi altele. Cer apoi celor de faþã ca toþi la un loc sã punã umãr la umãr ca sã
poatã sã-ºi ajungã scopul sã se organizeze pentru a putea face cãmine culturale,
iar copiii lor sã fie trimiºi la ºcoalã. Cer de asemenea celor cu viþiuri de a se lãsa
de ele, stârpindu-se odatã pentru totdeauna vagabondajul romilor, cãci numai
în felul acesta pot ajunge la rând cu cealaltã lume civilizatã.
Dl. C. Braºoveanu, funcþionar la Administraþia Financiarã Sibiu, a fost ales
preºedintele Uniunii Generale a Romilor din România, filiala Sibiu, formându-se apoi comitetul în care au fost aleºi Miclãuº ºi Milan Bunaciu ca vicepreºedinþi, Zorilã casier, N. Braºoveanu ºi Latcu secretari, Roth Carol, Miclãuº
Francisc ºi Zorilã Alexandru consilieri, Braºoveanu Ioan, Prosteanu Robert,
Dima Alexandru, Iosif Nistor ºi Iosif Racotã cenzori. Ca preºedintã de onoare
a fost aleasã doamna Bãlciuneanu din Craiova.
Congresul a luat sfârºit la ora 15 în cea mai perfectã ordine ºi liniºte.
Seara, la ora 23.30, a avut loc un concert dat de muzicanþi romi, în sala cinematografului „Thalia”, urmat de dans, la care au participat un numãr de circa 500 de persoane.
Inspector de poliþie
[indescifrabil]

ªeful serviciului
I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.82-84)
[1] Dintr-un alt document – referitor la acelaºi congres – aflãm despre participarea urmãtorilor delegaþi, care au bãtut fiecare câte un cui în drapel: delegatul Reuniunii Sf. Maria;
Gogu Niculescu, din partea Uniunii Romilor, Bucureºti; dr. Bãrbat din partea Prefecturii
judeþului Sibiu; Stanciu din partea Reuniunii Meseriaºilor Români Sibiu; delegatul
Societãþii „Crucea Roºie” filiala Sibiu; delegatul Camerei de Comerþ ºi Industrie Sibiu;
Constantin Moga din partea municipiului Sibiu; delegatul Societãþii „Principele Mircea”;
delegatul Societãþii „Înfrãþirea” Sibiu; delegatul Societãþii „Andrei ªaguna”; delegatul Societãþii de înmormântare „Ardealul” Sibiu; delegatul Societãþii „Vinicultura” Sibiu; Societatea „Restauranþilor, hotelierilor, comercianþilor ºi industriaºilor” Sibiu ºi alþi diferiþi delegaþi de judeþe din þarã ºi particulari (cf. Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos.
123/1933, f.99-100).
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Onor. Uniunea Generalã a Romilor, Bucureºti
Subsemnatul, Gh. Predescu, medic veterinar, domiciliat în Satu Mare, str.
N. Filipescu no. 22, fiind informat din gazete cã dl. G.A. Lãzãrescu zis Lãzãricã nu mai este conducãtor al Uniunii Generale a Romilor din România încã
de la data de 18 mai a.c., ºi cum acest domn, pe la mjlocul lunii iunie a.c.,
când nu mai avea deja calitatea de conducãtor al Uniunii Romilor, a cutezat
sã mã ºantajeze, în faþa a 2 martori, în localul „Mircea” din Bucureºti, cu suma
de lei 2000 (douã mii), sub pretext cã mã va înscrie ca membru (suma de lei
2000 a reprezentat taxa de înscriere) în Uniune ºi cã îmi va trimite ulterior
chitanþa la Satu Mare, dimpreunã cu autorizaþia pentru a putea organiza ºi în
judeþul Satu Mare Uniunea Romilor ºi care autorizaþiune ºi chitanþã nu le-am
primit nici pânã în ziua de astãzi ºi nici rãspuns la cererea ce i-am dat-o cu
aceastã ocaziune, cu onoare vã rog sã binevoiþi ca aceastã faptã de escroc,
comisã de acest individ faþã de mine, sã fie publicatã în una sau mai multe
gazete din Capitalã pentru a fi cunoscut ºi mai bine la opinia publicã acest
domn Lãzãrescu, care în realitate nu-i decât un adevãrat escroc ºi meritã sã
fie pedepsit de cãtre justiþie.
Totodatã, vã rog sã binevoiþi a-mi da cuvenita autorizaþiune pentru organizarea Uniunii ºi în judeþul Satu Mare, unde avem o sumedenie de aderenþi.
Rog a mi se trimite ºi statutele dimpreunã cu instrucþiunile lipsã pentru a
putea sã începem organizarea cât mai urgentã.
Primiþi, vã rog, stima ºi respectul meu deosebit ce vã pãstrez.
Gh. Predescu

Satu Mare, la 17 septembrie 1934

[Sus, în colþul paginii: „De la Uniunea Generalã a Romilor Sf. Anton 10, cu rugãmintea
de a da publicitãþii scrisoarea de mai jos. Secretar general N. Niculescu”]
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.95).
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59
România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 20.217/1934

Cluj, la 19 septembrie 1934

Domnule Director General,
Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 23 septembrie 1934 va avea loc în
oraºul Sighiºoara congresul romilor din judeþul Târnava Mare.
Alãturat înaintãm un exemplar din afiºul lansat cu aceastã ocazie.
Despre modul cum va decurge congresul vom raporta.
Inspector de poliþie
[indescifrabil]

ªeful serviciului
I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti
[ANEXÃ]
Uniunea Romilor din România
Filiala judeþului Târnava Mare
Sediul: Sighiºoara, str. Eminescu 102
Uniunea Romilor din judeþul Târnava Mare cu onoare vã invitã a lua parte la
Congresul judeþean care va avea loc în ziua de 23 septembrie 1934 în oraºul Sighiºoara (Sala oraºului), aceasta cu ocazia sfinþirii drapelului uniunii judeþene.
La acest congres vor lua parte, pe lângã autoritãþile judeþene, ºi marele
voievod al romilor ºi preºedintele activ al Uniunii Generale a Romilor din România, dl. G. Niculescu, împreunã cu dl. N. Niculescu, secretar general al romilor, ºi delegaþi ai romilor din întreaga þarã.
Serbarea va avea loc sub înaltul patronaj al d-lui dr. Victor ªtirbeþ, prefect
al judeþului, ºi al d-lui Aurel Moºora, primarul oraºului.
Programul serbãrii
1. La orele 8 a.m., adunarea tuturor romilor din întregul judeþ la sediul Uniunii din str. Eminescu no. 102 la preºedintele uniunii, dl. Nicolae Bãrãbaº.
2. La orele 10.30 a.m., plecarea in corpore la garã spre a face primirea marelui voievod dl. G. Niculescu, care va fi însoþit de dl. secretar general, dl. N.
Niculescu, ºi delegaþii romilor din întreaga þarã.
3. De la garã, distinºii oaspeþi, împreunã cu autoritãþile judeþene, vor porni
spre sala oraºului, unde va avea loc congresul la orele 12 a.m.
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4. Dl. preºedinte al uniunii judeþene a romilor va deschide ºedinþa. Vor vorbi: dl. G. Niculescu, marele voievod al romilor din România ºi misionar al
Sfintei Patriarhii, dl. dr. Victor ªtirbeþ, prefectul judeþului, dl. Aurel Moºora,
primarul oraºului, ºi dl. protopop Emilian Stoica, din partea bisericii.
La orele 2 p.m. urmeazã baterea cuielor în drapel.
Seara de la orele 8 urmeazã dans pânã în zori.
Sighiºoara la 28 august 1934
Comitetul
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.85-86)
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Regatul României
Ministerul Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirii Sociale
Direcþiunea Muncii
Calea Griviþei 64, Bucureºti II
Nr. 56.341/20 septembrie 1934
Domnule Prim-Preºedinte,
Rãspunzând adresei dvs. nr. 55.577/1934, avem onoarea a vã face cunoscut
cã asupra cererii Uniuniii Generale a Romilor din România, cu sediul în Bucureºti, de a fi recunoscutã persoanã juridicã, dãm aviz favorabil cu condiþia sã-ºi
schimbe titlul din „Uniunea Generalã a Romilor din România” în „Asociaþia
Uniunea Generalã a Romilor din România”, întrucât prin uniune se înþelege o
asociaþiune de persoane juridice, iar nu o asociaþiune de persoane fizice, cum
e cazul în speþã.
De asemenea, se va înlocui în tot cuprinsul statutului cuvântul „uniune”
prin cuvântul „asociaþie”.
Alãturat vã înapoiem actul constitutiv, statutele ºi o completare adusã
statutului, primite cu adresa dvs. sus menþionatã.
Director general
[indescifrabil]
D-lui Prim Preºedinte al Tribunalului Ilfov, secþia I c.c.
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.71)
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România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Administraþiei de Stat
No. 9968-A/25 sept. 1934
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Domnule Prefect,
În urma constatãrilor fãcute, Inspectoratul General al Jandarmeriei ne aduce la cunoºtinþã prin raportul no. 12.478/1931, între altele, cã unele autoritãþi
administrative elibereazã îndeosebi la þiganii de prin alte judeþe buletine de
înscriere la biroul populaþiei ca cetãþeni ai comunei lor, când în realitate sunt
strãini de localitate, fãcând prin aceasta ca þiganii sã posede acte de legitimaþie
pe mai multe nume ºi din diferite comune, cu ajutorul cãrora se sustrag de la
adevãratul control al organelor respective.
Faþã de cele ce preced ºi pentru a se pune capãt acestei stãri de lucruri,
avem onoare a vã ruga sã luaþi mãsuri cu privire la modul necontrolat ºi uºor
cum se elibereazã de primãrii biletele de identitate ºi diferitele certificate, îngrijind ca autoritãþile comunale din acel judeþ sã nu mai elibereze asemenea acte
decât persoanelor bine cunoscute ºi care întrunesc condiþiunile cerute de lege.
Ministru
Ion Inculeþ

Director
P. Iliescu

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 101/1935, f.13)

România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 20.988/26 septembrie 1934
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Domnule Director General,
Urmare raportului nostru nr. 20.217 din 19 sept. 1934, avem onoare a vã
raporta cã în ziua de 23 septembrie a.c. a avut loc la Sighiºoara o adunare a romilor, care a decurs dupã cum urmeazã:
Între orele 8-9 au sosit delegaþi din diferite comune din judeþul Târnava
Mare ºi alte localitãþi, printre care ºi preºedintele general al romilor din România cu sediul la Bucureºti, dl. Gheorghe Niculescu.
La ora 11.30 s-a format cortegiul, compus din circa 500 persoane, la capãtul strãzii Regele Ferdinand, parcurgând strada pânã în Piaþa Unirii, unde a fost
construitã tribuna în vederea sfinþirii drapelului organizaþiei judeþene a romilor din judeþul Târnava Mare.
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Din cauza timpului nefavorabil au trecut în sala oraºului. Acolo parohii ortodocºi au þinut un serviciu divin, dupã care a urmat sfinþirea drapelului organizaþiei.
Dupã aceastã ceremonie, preotul Stoicovici Aurel a arãtat prin o scurtã
cuvântare cum membrii acestei organizaþii, care pânã în prezent au fost subjugaþi de toate popoarele, trebuie sã þinã cu demnitate ºi sfinþenie la pasul început.
Dl. Gheorghe Niculescu, preºedintele Uniunii Romilor din România, aducând salutul tuturor romilor din întreaga þarã, îndemnând pe cei de faþã ca sã þie
lanþ unul de altul cãci numai în aceastã formã vor ajunge la scopul dorit[1].
Dl. deputat Moºora Aurel, care a fost ºi naºul drapelului, prin o scurtã
cuvântare, le-a dorit ºi a propus fiecãrui rom sã se înscrie în organizaþie ºi sã
se închine drapelului sfinþit.
Urmeazã oratorii delegaþiilor strãine, ºi anume Braºoveanu, funcþionar la
Adm. Financiarã Sibiu[2], Lãzãruicã Naftanailã din Fãgãraº, Felþan Nicolae, în
numele plãºii Mediaº, N. Banu în numele plasei Agnita, [N.] Lenghescu, secretarul general al Uniunii Romilor din România cu sediul la Bucureºti, Simion I.
[Marin], preºedintele organizaþiei romilor din Oltenia cu sediul la Craiova.
Aceºtia aduc salutul fiecãrui þinut al lor organizaþiei din Târnava Mare, arãtând
scopul organizãrii romilor, care este îmbunãtãþirea sorþii, îndemnând pe cei de
faþã la unire, loialitate, cinste ºi muncã pe cale dreaptã, cãci numai prin aceasta vor ajunge la scopul dorit, cerând fiecãruia cã dacã are vreo doleanþã sã o
aducã la cunoºtinþa conducãtorilor, care la rândul lor vor interveni forurilor
competente ca sã li se satisfacã.
Totodatã au criticat pe fostul conducãtor al lor Lazãr Lãzãricã, despre care
unii spuneau cã nici nu este de naþia lor ºi cã este evreu ºi a lucrat numai în
detrimentul lor, înºelând în diferite rânduri pe preºedintele Gh. Niculescu cu
suma de 5000 lei, iar în urmã a înºelat pe un medic veterinar din Satu Mare cu
suma de 2000 lei, a cãrui reclamaþie a citit-o celor de faþã, aducând la cunoºtinþã cã sus-zisul individ a fost exclus din uniunea lor.
Numitul Moti Constantin, preºedintele organizaþiei de Târnava Mare cu sediul în Sighiºoara, prin o cuvântare scurtã în limba romilor, îndeamnã pe tot
ce este rom sã se înscrie în organizaþie ºi sã þinã laolaltã.
Se alege consiliul executiv ºi de administraþie al organizaþiei Târnava Mare
dupã cum urmeazã: 1. Moti Constantin preºedinte; 2. Felþan Nicolae preºedinte organizator; 3. Barabaº Nicolae preºedinte al plãºii Sighiºoara; 4. Ban Nicolae preºedinte al plãºii Agnita; 5. Lenghe I. preºedinte al plãºii Rupea. Cei trei
din urmã ºi membri în consiliul judeþean. Este ales cu aplauze dl. deputat Aurel
Moºora ca preºedinte de onoare.
Dupã baterea þintelor la drapel, congresul se terminã în liniºte la ora 2.45[3].
Inspector de poliþie
[indescifrabil]

ªeful serviciului
I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.89)
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[1] G. Niculescu a declarat totodatã cã nu va da „un pas înapoi ca doleanþele de emancipare ºi redeºteptare a neamului rom sã fie împlinite” ºi cã nu va avea „un moment de odihnã pânã nu va vedea înfãptuit idealul urmãrit: redeºteptarea moralã, socialã ºi spiritualã a
romilor din România” (cf. „Glasul romilor”, I, 1934, nr. 1, 1-15 nov., p.2).
[2] C. Braºoveanu era preºedintele filialei romilor din Sibiu.
[3] Seara s-a organizat un spectacol artistic susþinut de balerina Ida Proºteanu ºi de þambalagiul A. Vidam din Sibiu.
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Prefectura Poliþiei Municipiului Bucureºti
Serv. Poliþiei Sociale

28 septembrie 1934

Cãtre Ministerul de Interne
Direcþia Administraþiei de Stat
La adresa dumneavoastrã nr. 9825 din 19 sept. 1934
Avem onoare a vã înapoia actul constitutiv ºi statutele Asociaþiei „Uniunea
Generalã a Romilor din România” cu sediul în Bucureºti, Piaþa Sf. Anton nr.
10, comunicându-vã cele ce urmeazã:
Utilitatea asociaþiei este o necesitate de prim ordin în vederea atingerii
scopului ºi programului fixat, ºi anume: emanciparea ºi redeºteptarea neamului de romi.
Atât actul constitutiv, cât ºi statutele conþin toate dispoziþiile necesare pentru a asigura realizarea scopului ºi buna administrare a fondurilor, fiind întocmite în spiritul prevederilor ce se gãsesc cuprinse în Legea persoanelor juridice.
Asociaþia „Uniunea Generalã a Romilor din România” este în activitate de
la data constituirii în asociaþie, adicã 11 august 1934, þinând diferite congrese
în diverse regiuni din þarã.
Numele ºi prenumele persoanelor din consiliul de administraþie sunt cele
prevãzute în art. 28 din statute, toþi cetãþeni români, conform art. 29 din Constituþie. Nici unul din membrii asociaþiei nu se gãseºte înregistrat la serviciul
fiºelor ºi cazierelor.
În cursul anului 1933 s-au fãcut douã încercãri pentru constituirea þiganilor
în asociaþie, ºi anume de cãtre pretinsul arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu,
sub denumirea de „Asociaþia Generalã a Þiganilor din România”, ºi de cãtre Gh.
A. Lãzãrescu zis Lãzuricã, sub denumirea de „Uniunea Generalã a Romilor din
România”, acesta din urmã încercând chiar sã obþinã personalitate juridicã asociaþiei de sub conducerea sa, însã întrucât aceastã asociaþie având printre membri ºi oameni de proastã reputaþie, s-a dat aviz nefavorabil cererii. Totuºi, aceasta din urmã continuã sã lucreze ºi astãzi sub egida de persoanã juridicã (fãrã
însã sã o fi obþinut), încercând sã inducã în eroare autoritãþile ºi membrii asociaþiei, asupra cãrora încearcã diferite sisteme de ºantaj[1].
În concluzie: cea de a treia încercare de a întruni într-o asociaþie de romi
sub denumirea de „Asociaþia Uniunea Generalã a Romilor din România”,
având ca preºedinte pe dl. Gheorghe Niculescu, cunoscut comerciant, întrucât
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îndeplineºte toate condiþiile legale ºi având în vedere importanþa socialã a asociaþiei, prin realizarea scopului ce urmãreºte, dãm aviz favorabil cererii[2].
Prefect
Parizianu

ªeful serviciului
D. Dumitrescu

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.70; documentul este publicat ºi în vol. Minoritãþile naþionale din România, III, 1931-1938, coord. I. Scurtu, Bucureºti, Arhivele Naþionale ale României, 1999, p.266)
[1] În conformitate cu o notã aflatã la Prefectura Poliþiei Capitalei ºi publicatã în vol.
Minoritãþile naþionale din România, III, citat, p.270, liderii celor douã grupãri s-au împãcat, formând o singurã grupare, Uniunea Generalã a Romilor din România, Calinic ªerboianu fiind preºedinte activ iar G.A. Lãzãrescu preºedinte organizator. Un comitet de direcþie compus din prof. Niculai I. Sarru, Vasile Mureºanu, Apostol Matei, Borbely Ispas ºi
Niculae Gh. Lache, va secunda pe cei 2 preºedinþi. Despre acest lucru vezi ºi „Dimineaþa”,
XXX, 1934, sâmbãtã 8 septembrie, p.2
[2] Asociaþia, constituitã la 11 aprilie 1934, a fãcut pe lângã Tribunalul Ilfov demersurile
necesare pentru obþinerea personalitãþii juridice, în acest scop obþinând aviz favorabil atât
de la Prefectura Poliþiei Capitalei (prin documentul de mai sus), cât ºi de la Ministerul
Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale, cu nr. 56.341 din 20 septembrie 1934.

64
Ministerul de Interne
Direcþiunea Administraþiei de Stat
Nr. 10.306-A/2 octombrie 1934
D-lui Prefect al Poliþiei Capitalei
Uniunea Generalã a Romilor din România, cu sediul în Bucureºti, Piaþa Sf.
Anton 10, ne face cunoscut cã dl. G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã a anunþat în numele
unei alte uniuni generale a romilor de sub conducerea sa o întrunire publicã,
în sala Tudor Coman din strada Ionescu-Tei 33, ºi cere interzicerea þinerii acestei întruniri, deoarece nu existã o asemena uniune recunoscutã, sub conducerea
numitului.
Comunicându-vã cele ce preced ºi având în vedere cã atât Uniunea de sub
ºefia dlui G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã, cât ºi Uniunea Generalã a Romilor din România, în speþã reclamantã, nu fac dovada cã au persoanã juridicã constituitã,
avem onoarea a vã ruga sã luaþi mãsuri pentru interzicerea oricãror întruniri a
unor asemenea uniuni.
Ministru
I. Inculeþ

Director
[indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.74)
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România
Ministerul de Interne
Inspectoratul Regional de Poliþie Cernãuþi
No. 18.017 din 5 octombrie 1934
Domnule Director General,
Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 30 septembrie a.c., orele 15.45, a
avut loc în sala „Traian” din Rãdãuþi o adunare a romilor din judeþul Rãdãuþi,
la care au participat aproximativ 50 romi, în frunte cu preºedintele Uniunii Romilor din România, Gh. Lãzuricã, preºedintele regional al romilor din Bucovina Simeon Pântea ºi preºedintele jud. Rãdãuþi Petrea Dudulean.
D-l Simeon Pântea din Dorna-Cãndreni, preºedintele regional din Bucovina, deschide adunarea mulþumind cãlduros asistenþei pentru prezenþã, spunând cã datoritã preºedintelui Gh. Lãzuricã, care a muncit ºi munceºte în prezent pentru romi, aceºtia îºi vor câºtiga drepturile pe care constituþia le acordã.
Se dã apoi cuvântul preº. judeþean, Petrea Dudulean, care asemenea aduce
mulþumiri asistenþei, cât ºi delegaþilor veniþi de la Bucureºti, care se strãduiesc
ºi se jertfesc fãrã cruþarea sãnãtãþii pentru dezrobirea acestui neam, care a ajuns
de ruºinea ºi batjocura celorlalte naþionalitãþi.
D-l Gh. Lãzuricã, preºedintele Uniunii Romilor din România, aratã câteva
date din istoria romilor. Spune cã romii se trag din India, iar la nãvãlirea mongolilor în India romii, care pe atunci se chemau „sgribþi”, s-au refugiat în
Spania, Persia ºi alte þãri. Spaniolii vãzându-se invadaþi de aceastã naþie strãinã
i-au gonit din Spania. De aci sgribþii au emigrat în Grecia. Grecii i-au denumit
„oameni murdari”, pe greceºte aþigan. Din acest cuvânt s-a format apoi denumirea de þigan. Declarã cã þiganii sunt dinastici, disciplinaþi, ascultãtori ºi
departe de preocupãrile politice. În fine, aratã activitatea sa de pânã acum, în
scopul reorganizãrii romilor.
Se dã citire la douã telegrame omagiale, din care una este adresatã M.S.
Regelui ºi a doua Î.P.S. Patriarhului Miron Cristea.
Christofor Marcu, funcþionar la Primãria Rãdãuþi, preºedinte de onoare în
comitetul romilor din Rãdãuþi, spune cã deºi nu este rom, este însã om ºi ca
om þine de datoria sa sã cinsteascã umanitatea. Aratã cã romii sunt pãstrãtorii
datinilor ºi obiceiurilor românilor ºi de aceea trebuie respectaþi, dându-li-se
toatã cinstea cuvenitã.
La orele 16.30 adunarea s-a terminat în liniºte.
Alãturãm ºi câte un exemplar din manifestul ce s-a rãspândit cu ocazia
acestei adunãri.
Inspector regional
[indescifrabil]

ªeful serviciului
[indescifrabil]

Domnului Director General al Poliþiei Bucureºti
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[ANEXÃ]
UNIUNEA GENERALÃ A ROMILOR DIN ROMÂNIA
Stimate Domnule Preºedinte,
Domnilor Membri,
Uniunea Generalã a Romilor din România, în interval de un an ºi jumãtate,
a izbutit sã atragã prin activitatea sa intensã simpatia presei, a opiniei publice
ºi bunãvoinþa forurilor de stat ºi bisericeºti.
Aceasta pentru cã ne-am manifestat ordonat, cu demnitate, necãlcând programul nostru prevãzut în statut: cultural, social ºi spiritual. Cele peste
douãzeci de mari adunãri organizate de noi, la care au participat mii de romi,
festivalurile artistice, concertele religioase ºi ºezãtorile culturale, au arãtat lumii cã nu suntem un popor de lepãdat, cã avem mai multe calitãþi frumoase
decât defecte, ºi defectele nu lipsesc la nici o naþie.
Suntem peste un milion de suflete în þara româneascã, în aceastã sfântã
þarã, în care am trãit de peste 600 de ani, alãturi de fraþii români, luând parte
la necazurile ºi bucuriile lor. ªi suntem dinastici, patrioþi, creºtini, muzicanþi
renumiþi ºi meºteºugari buni. Nu suntem trãdãtori de þarã, nu duºmãnim pe
nimeni. Totuºi, eram priviþi ca cea din urmã clasã socialã, consideraþi mai prejos ca gãgãuþii din Basarabia ºi tãtarii din Dobrogea.
Ne-am ridicat câþiva oameni de originã romã, fãrã sã ne renegãm neamul,
ca alãturi de dv., preºedinþi de provincii, de judeþe, de plãºi ºi de comune, sã
scoatem din întuneric pe fraþii noºtri, obiºnuind pe ceilalþi concetãþeni ai
þãrii sã ne socoteascã egali în drepturi ca ºi în îndatoriri, fã rã a mai fi huliþi
ca pânã acum.
Munca noastrã, strãduinþele noastre, nu vor fi zadarnice. Nu luptãm numai
pentru noi, ci ºi pentru copiii noºtri, care se vor bucura de eforturile noastre,
spunând: „Pãrinþii noºtri, bunicii noºtri, s-au ridicat pentru noi în anul de
graþie 1934, sub înþeleapta domnie a Regelui Carol II, formând o paginã glorioasã în istoria poporului nostru”.
Domnule Preºedinte,
Domnilor Membri,
Noi nu vrem sã formãm o grupare minoritarã sau un partid politic. Departe
de noi acest gând, care ne-ar compromite pe vecie. Vrem însã ca strânºi în jurul
unui steag ridicat pentru emanciparea noastrã sã ne impunem ca cetãþeni,
trãind o viaþã nouã, pe un fãgaº mai luminos. Numai astfel vom putea face faþã
necazurilor noastre, cãci noi suferim mai mult sãrãcia ºi simþim ferocitatea
crizei economice care apasã peste popoare.
Voim sã ne ridicãm prin crearea de Atenee populare rome, grãdiniþe de
copii romi, conservatoare de muzicã pentru tinerii talentaþi romi, case de
citire, turnee artistice-culturale, tipãrituri de cãrþi despre originea, istoria,
emigraþia romilor, prin apariþia unui ziar al nostru. Cãci suntem singurii care
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n-avem un ziar propriu, cum au saºii, ungurii, rutenii, ruºii ºi bulgarii minoritari. Prin ziarul nostru putem sã ne arãtãm pãsurile ºi sã protestãm contra
nedreptãþilor.
Ce vã cerem în schimb? Vã cerem disciplinã, devotament, înþelepciune ºi
cinste, prea puþine sacrificii.
Vã rugãm stãruitor ºi cãlduros sã binevoiþi a proceda de urgenþã la organizarea deplinã a romilor de sub preºedinþia d-voastrã (la judeþ, plasã, comunã, sector ºi cartier), formând comitete prin dresare de procese-verbale în dublu exemplar, din care unul ni-l veþi înainta nouã, însoþit de un tablou de membri cu numele ºi adresele exacte, spre ratificare. Faceþi propagandã din om în om, din sat
în sat, din judeþ în judeþ. Seara, când sunteþi liberi, ºi sãrbãtorile adunaþi-vã împreunã, consfãtuiþi-vã ºi alegeþi în comitete oameni cinstiþi, ºtiutori de carte,
devotaþi ºi înþelepþi. Lãsaþi la o parte duºmãniile, ambiþiile ºi interesele personale. Cereþi semenilor noºtri din satele alãturate sã facã acelaºi lucru, astfel
ca nici cel mai mic cãtun cu cinci capi de familie sã nu rãmânã neorganizat.
Acesta este cuvântul de ordine ce vi-l dãm.
Pentru cã suntem sãraci, am cheltuit din buzunarele noastre, numai câþiva,
sute de mii de lei, apelãm la sprijinul d-voastrã, cãci nimeni nu ne ajutã fãrã
anumite obligaþiuni. ªi noi nu voim sã fim prizonierii partidelor politice, nici
robii bãncilor.
Ajutaþi-ne cu câte 5 (cinci) lei de fiecare rom, în mod benevol.
Cu aceºti bani vom scoate gazeta „Glasul Romilor” ºi vom înfiinþa patru
Atenee populare rome-ambulante. Fiecare preºedinte de judeþ, de plasã ºi de comunã va strânge mai întâi de la membrii comitetelor lor câte 5 lei ºi dacã e posibil ºi de la membrii organizaþiilor lor. Sumele strânse se vor trimite prin mandat
la adresa: Andrei Zima, Blaj, str. Regele Ferdinand 41, judeþul Târnava Micã.
Acest sacrificiu nu este prea mare. Închipuiþi-vã cã n-aþi bãut o cinzeacã de
þuicã sau n-aþi fumat într-o zi un pachet de tutun mai mult.
Pentru sumele primite se vor expedia adeverinþe-chitanþe. Sprijinul acordat
vã va onora ºi Dumnezeu vã rãsplãteºte.
Încã un cuvânt: Nu existã naþie, nu existã asociaþii care sã nu-ºi aibã trãdãtorii lor. Din pãcate s-au gãsit ºi între romi asemenea trãdãtori. Ei sunt: Gheorghe
Niculescu-Prãjitu, Nicolae Niculescu-Cocoºilã, ambii din Bucureºti; Costea Motti
din Mediaº; Const. Braºoveanu din Sibiu; Simion Marin din Craiova, care nu este
rom; Naftanailã Lazãr de la Fãgãraº[1], conduºi de tartorul Calinic ªerboianu, fost
preot, acum caterisit pentru fapte nedemne de un slujitor al bisericii.
Toþi aceºtia, excluºi din Uniunea Generalã a Romilor din România, prin comunicate false date prin ziare ºi manifeste, au voit sã inducã în eroare pe romi
ºi opinia publicã, furând titlul Uniunii noastre, dându-ºi titluri ilegale ºi scoborându-se la falsuri pentru care autoritãþile ºi justiþia þãrii îi ancheteazã ºi va
pedepsi dupã lege. Fraþii Niculescu nu mai sunt misionari.
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Nu existã nici o altã Uniune Generalã a Romilor din România decât aceea
fondatã de d-l G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã, preºedintele ei ºi voievod al romilor din
România, cu sediul în Bucureºti, strada Sârbeascã 18, iar nu în altã parte.
Þineþi minte acest lucru. Întipãriþi-vã numele acestor trãdãtori ºi blestemaþi-i ca pe duhuri necurate.
CONGRESUL GENERAL AL ROMILOR
de la 7 octombrie 1934,
din oraºul Diciosânmartin, Sala Carpaþi (judeþul Târnava Micã),
dând sentinþã de condamnare a acestor nemernici, i-a pecetluit pe vecie
Veniþi în numãr cât mai mare la acest Congres unic în istoria romilor, unde
se vor dezbate chestiunile care ne intereseazã, fiind vorba de viitorul nostru.
Voim sã vã vedem la muncã. Voim sã vedem dacã fiecare din voi, punând
mâna pe inimã ºi întrebându-se în conºtiinþa lui, nu va spune: Sunt rom, nu
mi-e ruºine de originea mea ºi vreau sã mã ridic la o treaptã egalã cu ceilalþi
oameni!
Vreau ca prin obolul meu de 5 lei sã contribui la ridicarea semenilor mei!
Dumnezeu sã vã binecuvânteze!
Preºedintele Uniunii
G.A. Lãzuricã
Voievod al romilor[2]

Secretar general
Nicolae Gheorghe Lache

Preºedinþi de organizaþii provinciale:
Andrei Zima, Gheorghe Sicra, Simeon Pântea, Aurel Th. Manolescu, Ionel Vasilescu, Gh. Baºno, Apostol Matei ºi Ion Niculescu (pentru Transilvania, Ardeal,
Bucovina, Oltenia, Muntenia, Moldova, Basarabia ºi Dobrogea cu Cadrilaterul).
Preºedinþi de judeþe în comitetul de iniþiativã:
Dumitru T. Nae (Ilfov), Nicolae Felþan (Târnava Mare), Adam Bunaciu (Târnava
Micã), Adolf Turian (Silu), Ilie Sãvulescu (Muscel), Bertuº Niculae (Fãgãraº),
Secanu Gheorghe (Vâlcea), ªtefan Badea (Dâmboviþa), ªtefan Creþu (Roman),
Mihai Verisu (Argeº), Garanþi Ion (Alba), Miliu Antonek (Cernãuþi), Petre Batalan (Rãdãuþi), Petrea Zlotari (Câmpulung-Bucovina), Ilie Batalan (Suceava),
Ion Grecu (Mureº), Golcea Ion (Braºov), ªtefan Forgaci (Storojineþ), Lãcãtuº
Macarie (Bistriþa-Nãsãud), Plebea Gheorghe (Iaºi), Paraschiv Dumitru (Mehedinþi), Mãrcuº Pãtru (Turda), Piºtea Alexandru (Hunedoara), Vasile Mureºeanu (Bucureºti), Stoica Vasile (Vlaºca) etc.
Din Comitetul central:
Barbu Ionescu, Gh. Creangã, Stan Ioniþã, Borbely Ispas, Nicolae Matei, Gh.
Dumitru Ciobanu, Vasile Busuioc, Stoica Vasile, Sotir Niculescu, Stelian Barbu, Cãlin Nicolae.
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Reprezentanþii Comitetului de organizaþie:
Ilie Gãmãlie, Ioan Stoica-Chiriac, Ioan Paraschiv, Gh. Pãun, Ioan Costache, Efta
Ioan, Ristache Radu, Gheorghe ªerban, Tudor Gheorghe, Pãun Nicolae, Gheorghe Tudor, Costicã Gheorghe, Simion Marin, Gheorghe Pârvu, Ioan Simeon,
Gheorghe T. Nicolae, Gheorghe Ionescu, Dumitru Gheorghe, Stan Gheorghe ºi
D-tru Stoica, Anghel Marin.
Preºedinte de onoare:
Dumitru Dimitriu, director în Ministerul de Justiþie.
Ce nu ºtiu Romii?
Ei nu ºtiu cã în întreaga lume trãiesc 16 milioane romi, care ar putea forma
un stat cât Cehoslovacia;
Ei nu ºtiu cã indivizilor: Gh. Niculescu, N. Niculescu ºi Const. Alexandrescu, li s-a retras de cãtre poliþie cãrþile de misionari, conform adreselor nr. 7429
ºi 7618, din 7 ºi 17 septembrie a.c., ale Bisericii Ortodoxe Române;
Ei nu ºtiu cã romii din America ºi Ungaria au intrat în legãturã cu Uniunea
noastrã;
Dar ºtiu romii noºtri cã suntem 1.200.000 suflete în Þara Româneascã.
Fraþi Romi Bucovineni!
Veniþi ºi voi, în numãr cât mai mare la
ADUNAREA ROMILOR DIN BUCOVINA,
Care va avea loc în ziua de duminicã 30 septembrie 1934, la orele 3 p.m.,
în Rãdãuþi, în sala ºi grãdina „Traian”, din str. ªtefan cel Mare.
Vor vorbi: G.A. Lãzuricã, preºedintele Uniunii ºi voievodul romilor; Niculae Gh. Lache, secretarul general al uniunii; Simeon Pântea, preºedintele romilor din Bucovina; Petre Duduleanu-Batalan, preºedintele organizaþiei jud. Rãdãuþi; Ilie Batalan, Petrea Zlatari, Miliu Antonek ºi ªtefan Forgaci, preºedinþi
de organizaþii judeþene bucovinene etc.
Preºedintele Uniunii
G. A. Lãzuricã

Preºedintele jud. Rãdãuþi
Petre Duduleanu-Batalan

Preºedintele Bucovinei
Simeon Pântea

(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.92-93)
[1] Lazãr Naftanailã, din Calbor (jud. Fãgãraº), a fost deosebit de activ pe tãrâmul emancipãrii economice ºi culturale a þiganilor, punând bazele societãþii „Înfrãþirea neorusticã”,
asociaþie ce funcþiona dupã modelul celor similare sãseºti. Vreme de aproape doi ani
(1934-1935) a tipãrit ºi un ziar intitulat „Neamul þigãnesc”.
[2] Pânã aici, documentul a fost publicat ºi în vol. Minoritãþile naþionale din România, III,
1931-1938, coord. I. Scurtu, Bucureºti, Arhivele Naþionale ale României, 1999, p.268-270.
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66
România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 22.222/1934

Cluj, 9 octombrie 1934

Domnule Director General,
Avem onoare a vã raporta cã în ziua de 3 octombrie a.c. la Deva s-a constituit comitetul executiv al Organizaþiei „Romilor” (Þigani) din judeþul Hunedoara, în prezenþa a 30 persoane, care s-au adunat în sala restaurantului Oprean
din Deva, strada Regele Carol.
ªedinþa s-a deschis la ora 13 sub prezidenþia lui Pista Alexandru din Deva.
Cei de faþã au ales ca preºedinte al Organizaþiei „Romilor” pe Sârbu Nicolae
din comuna Harapeia, judeþul Hunedoara. Cu aceastã ocazie s-a hotãrât ca sã
þinã un congres judeþean în ziua de 26 octombrie a.c. în oraºul Deva.
ªedinþa s-a ridicat la ora 15, iar cei de faþã s-au împrãºtiat în liniºte.
În acelaºi timp, cu onoare înaintãm alãturat în copie ºi procesul-verbal despre constituirea comitetului de conducere al acestei organizaþii, rugându-vã sã
binevoiþi a dispune.
Inspector de poliþie
[indescifrabil]

ªeful serviciului
I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti
[ANEXÃ]
PROCES-VERBAL
Dresat astãzi 3 octombrie 1934, asupra ºedinþei þinutã pentru constituirea
comitetului executiv al romilor din jud. Hunedoara.
ªedinþa s-a deschis la ora 13, sub prezidenþia d-lui preºedinte Alexandru
Pista.
În ºedinþa deschisã a fost proclamat ca preºedinte dl. Nicolae Sârbu, care a
vorbit despre scopul acestei organizaþii. Vicepreºedinte: Alex. Pista. Prim vicepreºedinþi: Munteanu Alex., Aramã Traian, Melek Alex. Secretar general: Boldijar Adam. Casier: Drãgoi Vilhelm, secretar de ºedinþã. Prim cenzor: Petru
Munteanu. Patru cenzori: 1. Görwg Carol, 2. Sas Samu, 3. Pojoni Géza, 4. Desideriu Berehi. Doi supleanþi: Alex. Munteanu, Petru Bogdan. Prim-consilier: Constantin Oprean. Consilieri: 1. Anton Rapa, 2. Constantin Bazil, 3. Precup Mihai, 4. Tamaº Petru, 5. Lascu Vasile. Doi supleanþi: Pojoni Gligor ºi Pista Iosif.
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Un arhivar: Duma Adolf. 5 membri: 1. Duma Adolf, 2. Cengeri Anton, 3. Cengeri Iosif, 4. Cengeri Géza, 5. Berki Zambo.
ªedinþa pentru constituirea comitetului s-a terminat la ora 3.
S-a citit în ºedinþa publicã ºi explicat la fiecare rolul care urmeazã a-l
îndeplini.
Urmeazã semnãturile:
Acest proces-verbal se va pãstra la arhivã.
S-a luat act:
1. Pentru plecarea preºedintelui la Diciosânmartin pentru a prezenta la
congres romii din jud. Hunedoara.
2. Redactarea gazetei la care vor contribui fiecare cu suma de 30 lei, din
care se vor reþine ºi cheltuielile de transport la congres.
3. Fixarea congresului pe ziua de 26 oct.1934 în judeþul Hunedoara, care se
va þine la Deva sub patronajul d-lui Nicolae Sârbu, preºedintele acestei
organizaþii.
Consiliul aprobã propunerea preºedintelui, cu unanimitate.
Deva la 3 octombrie 1934
Urmeazã semnãturile: Pojoni Géza, Pista Sándor, Toma Petru, Aramã Traian,
Lascu Vasile, Rapa Mihai, Drãgoi Vilmos, Precup Mihai, Vilisan Ioan, Berki Dezsõ, Boldizsár Ödön.
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.94-95)
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România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 22.477/1934

Cluj, 11 octombrie 1934

Domnule Director General,
Urmare raportului nostru nr. 21.080 din 27 septembrie 1934, avem onoare
a raporta congresul general al Uniunii Romilor din România, care a avut loc în
oraºul Diciosânmartin, la 7 octombrie 1934, [ºi care] a decurs dupã cum
urmeazã:
La orele 15.30 s-a început a se aduna romi (þigani) în Piaþa Regina Maria,
de unde apoi, formând un cortegiu cu drapele ºi table pe comuni, în frunte cu
fanfara din comuna Brãteiu, au plecat pe strada Avram Iancu spre întâmpinarea d-lui Gh. A. Lãzuricã, preºedintele Uniunii Romilor din România ºi a altor conducãtori ai romilor. La marginea oraºului au aºteptat pânã ce au sosit
conducãtorii sus amintiþi, care s-au dat jos din automobilul cu care au venit ºi
au plecat cu toþii în Piaþa Regina Maria.

170

Dupã ce s-au aºezat în faþa tribunei, a þinut o cuvântare dl. protopop gr. cat.
din acel oraº, Tãtaru Simion, care a arãtat cã este mulþumit în suflet cã poate
vedea poporul rom organizat în Uniune. A îndemnat pe cei prezenþi sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã sã înveþe ºi sã cerceteze biserica, cãci numai prin aceste douã
instituþii poporul rom îºi va putea ajunge scopul proiectat de Uniune.
Serviciul religios pentru sfinþirea drapelelor a fost oficiat de preotul gr. cat.
Tamas Aurel, din comuna Seuca, judeþul Târnava Micã.
A urmat discursul lui Zima Andrei, maestru de construcþii din Blaj, preºedintele organizaþiilor romilor din Transilvania, care a rugat pe romi sã se uneascã ºi sã dea ascultare conducãtorilor în fruntea cãrora este dl. Gh.A. Lãzuricã,
preºedintele ºi voievodul romilor din întreaga þarã. A arãtat în mod amãnunþit
care este chemarea conducãtorilor Uniunii Romilor. A spus cã poporul rom este
cel mai vechi popor ºi cã profesiunile lor sunt artistice. A îndemnat pe fiecare
rom sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã ºi sã cerceteze sfânta Bisericã, cãci numai aºa
se vor putea lumina ºi vor putea ieºi din întunecimea în care se gãseºte astãzi
acest popor, care deºi este un popor destul de mare, chiar ºi în România, este cel
mai înapoiat în culturã. A spus cã Uniunea nu va face nici o politicã ºi a arãtat
cã scopul ei este pur cultural, social ºi moral. A îndemnat pe romi sã nu dea
ascultare fraþilor Niculescu din Bucureºti ºi altor trãdãtori, care nu urmãresc alt
scop decât vor sã învrãjbeascã pe romi, ca sã se dezbine ºi sã nu poatã progresa.
A vorbit apoi Stoia Teodor, revizor ºcolar în pensie, actualmente vicepreºedinte al comisiei interimare a oraºului Diciosânmartin, care a arãtat cã pânã în
prezent poporul rom a fost copilul nimãnui, însã astãzi în România este popor
liber ºi cu drept de a se organiza ºi emancipa, dupã cum voieºte, ceea ce nu a
putut-o face nici poporul român ºi nici romii sub vechea stãpânire ungureascã.
A mai spus cã „dacã ai carte, ai parte” ºi cã toþi romii trebuie sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã, ca sã înveþe a scrie ºi citi, cãci altcum nu vor putea sã-ºi realizeze
scopul urmãrit de Uniune. A îndemnat pe cei prezenþi sã nu mai trãiascã în
concubinaj ºi fiecare sã se cãsãtoreascã legal, ca sã-ºi întemeieze o familie stabilã. A mai spus cã fiecare trebuie sã munceascã ºi munca lor sã ºi-o pãstreze,
cãci altcum nu se vor putea întãri ºi nu vor putea îndeplini lucrãrile arãtate în
program de cãtre dl. Zima Andrei. A arãtat cã acest popor a contribuit ºi el la
înfãptuirea þãrii româneºti prin jertfa a celor 800.000 eroi ºi trebuie sã-ºi lege
sufletele lor de aceastã þarã.
Dupã aceastã vorbire, dl. Gh. A. Lãzuricã a mulþumit d-lui vicepreºedinte
pentru cuvântarea sa ºi pentru cã a avut bunãvoinþa de a participa la acest congres, dând cuvântul d-lui Basna Gheorghe, reprezentantul Munteniei. Dl. Basna
Gheorghe, dupã ce aduce salutul meseriaºilor romi din Brãila, a declarat cã poporul rom este venit pe aceste meleaguri odatã cu invazia tãtarilor ºi cã a rãmas
rãtãcit ºi rãtãcesc pânã astãzi. A fãcut istoria romilor din timpul invaziei tãtarilor. S-a ocupat de soarta romilor nomazi, rugând pe dl. preºedinte al Uniunii Generale a Romilor sã intervinã la forurile competente ca aceºti romi sã fie plasaþi
ºi stabiliþi oriunde în þarã unde va fi loc disponibil pentru ei. S-a ocupat pe larg
despre datoriile ºi drepturile ce le are poporul rom faþã de þarã, încheind cu aceea ca sã-ºi strângã rândurile, cãci numai aºa vor putea sã progreseze.
Dl. N. G. Lache, secretarul general al Uniunii Romilor, a vorbit câteva cuvinte în limba þigãneascã.
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A urmat apoi cuvântarea lui Bunaci Adam, proprietar din comuna Prostea
Mare, judeþul Târnava Micã, preºedintele organizaþiei romilor din judeþul Târnava Micã, care de asemenea a arãtat cã scopul Uniunii Romilor din România
este pur cultural, social ºi moral, ºi trebuie sã fie cu toþii strâns uniþi în jurul
preºedintelui Uniunii Generale a Romilor, Gh.A. Lãzuricã, care a organizat ºi a
întemeiat Uniunea. A arãtat cum trebuie sã se organizeze ºi cã organizarea se
poate face numai prin ºcoalã. A mai arãtat cã Uniunea nu face nici o politicã ºi
prin urmare, în aceastã privinþã, fiecare rom este liber sã facã dupã cum vrea.
Sârbu Nicolae, preºedintele organizaþiei romilor din judeþul Hunedoara, a
spus cã a venit din judeþul ºi þara lui Decebal, Sarmisegetuza, unde se aflã ºi
gorunul lui Horea, sub care doarme de veci Craiul Munþilor: Avram Iancu. S-a
ocupat de datoriile ce le are poporul rom cãtre þarã, spunând cã numai dupã
ce îºi vor îndeplini aceste datorii îºi vor putea câºtiga drepturile ce li se cuvin.
A arãtat cã Dumnezeu le-a trimis acum un sol ºi cã acel sol este dl. Gh. Lãzuricã, cãruia cu toþii trebuie sã-i dea ascultare ºi sã îl urmeze, cãci acest sol
munceºte din puteri pentru binele poporului rom. A spus cã romii nu sunt spioni contra þãrii, ci sunt supuºi credincioºi ºi i-a îndemnat sã fie conºtiincioºi
ºi devotaþi þãrii, cãci le va fi de folosul lor ºi copiilor lor ºi sã fie întotdeauna
contra acelora care voiesc rãul þãrii. A rugat pe cei prezenþi sã-ºi adreseze toate
plângerile ce au conducãtorilor lor ºi sã aibã încredere în ei, cã aceºtia le vor
satisface în mãsura posibilitãþilor. A mai spus cã va scoate în curând un ziar
intitulat „Glasul Romilor” ºi a cerut de la toþi sprijinul, întrucât nu are mijloace
materiale ºi cã în acest ziar se va publica toate chestiunilor ce intereseazã
Uniunea Romilor din România.
A luat apoi cuvântul dl. Gh.A. Lãzuricã, preºedintele Uniunii Romilor din
România, care a arãtat cauzele ce l-au determinat sã înceapã acþiunea ce
desfãºoarã în cadrele Statutelor Romilor din România, pentru ridicarea din
întuneric a poporului rom, spunând cã în rãzboiul mondial, la anul 1916, a
fost grav rãnit ºi cã a rãmas între fronturi, iar a doua zi a fost ridicat ºi dus la
postul de ajutor de cãtre un rom din comuna Vidra, cu care ocazie i-a jurat solemn acestuia cã dacã va scãpa cu viaþã, va munci toatã viaþa sa numai pentru
binele poporului þigãnesc, din care face parte. A descris apoi amãnunþit istoria
romilor, de la venirea lor din Asia pânã în zilele noastre, spunând între altele
cã deºi poporul rom are o artã deosebitã de a altor cetãþeni ºi naþiuni, el a fost
cel mai persecutat din toate neamurile din Europa.
În România, poporul rom a fost rob pânã la anul 1856, când graþie unor
oameni de inimã care au studiat în þãrile din Apus, cu deosebire în Franþa, ºi
care reîntorcându-se în þarã au dat libertatea tuturor romilor, întrucât ei ºi-au
zis: „Oare aceºtia nu sunt oameni, nu sunt fiinþe cu suflet ca ºi noi, pentru ce
atunci trebuie sã fie persecutaþi ºi omorâþi fãrã milã?” A fãcut apoi apologia
numirilor ce au avut þiganii pânã acum, când dupã o muncã istovitoare au putut afla cã numele lor adevãrat este rom ºi nu þigan. În ce priveºte chestiunile
sociale, a spus cã va organiza ºi forma atenee ambulante, care sã umble prin
centrele populate de romi, sã þinã conferinþe ºi sã dea producþiuni. A fãcut
câteva obiecþii cu caracter moral. A mai spus cã mai mulþi oameni politici voiesc a-l atrage de partea lor, însã le spune în faþã cã nu se ocupã cu politica. A
mai spus cã sunt dinastici supuºi ºi subordonaþi legilor þãrii ºi îi iubesc pe con172

cetãþeni ºi Patria, care poate fi mândrã de asemenea popor. Fiind timpul înaintat a spus cã ceilalþi oratori vor vorbi la restaurantul „Carpaþi”, unde vor lua o
masã comunã.
Vorbirile, terminându-se la orele 17 ºi 50, la care au participat un numãr de
circa 500 persoane, dintre care circa 180-200 strãini de localitate.
Au jucat apoi tot în Piaþa Regina Maria „Hora Unirii”, de unde cei adunaþi
au plecat în frunte cu fanfara prin strada Regele Ferdinand pânã la restaurantul „Carpaþi”, unde au luat o masã comunã circa 60 de persoane.
La masa comunã s-au mai þinut câteva vorbiri, la fel cu cele de mai sus, iar
dupã orele 12 noaptea a urmat dans în sala cea mare a restaurantului „Carpaþi”,
care a durat pânã dimineaþa la orele 6.
Inspector de poliþie
[indescifrabil]

ªeful serviciului
I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.96-98)
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România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 24.106

Cluj, la 30 octombrie 1934

Domnule director general,
Referindu-ne ordinului domniei-voastre nr. 76.432 din 24 octombrie 1934,
avem onoare a vã raporta cã în ziua de 26 oct. 1934 a avut loc la Deva congresul judeþean al romilor (þigani), la care au participat circa 250-300 persoane,
între care bãrbaþi, femei ºi copii din judeþul Hunedoara.
Congresul a fost prezidat de cãtre Sârbu Nicolae, preºedintele organizaþiunei romilor din judeþul Hunedoara, care a avut loc într-o grãdinã din strada
Domniþa Elena, proprietatea oraºului Deva, unde a fost autorizat de cãtre domnul prefect al judeþului.
La acest congres a participat din partea Uniunii Romilor din România dl. G.
A. Lãzuricã din Bucureºti, preºedintele Uniunii.
La ora 13, preºedintele organizaþiei din judeþul Hunedoara, în prezenþa d-lui
prefect al judeþului, dr. Mioc, dr. Mosoigo Simion, directorul spitalului judeþean din Deva, profesorii Mihu Ioan, Sporea, directorul ºcolii normale, revizorul ºcolar al judeþului Hunedoara, dl. Popovici, cât ºi alte persoane marcante
din Deva, a deschis congresul, iar în câteva cuvinte a mulþumit participanþilor,
d-lui prefect ºi celorlalte personalitãþi.
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Dupã deschiderea congresului, a urmat un serviciu religios oficiat de cãtre
pãrintele Duma, preot ortodox, ajutat de cãtre pãrintele Chifa, cu care ocazie
s-a sfinþit drapelul organizaþiei romilor din judeþul Hunedoara. Naºii drapelului au fost domnul prefect al judeþului ºi profesorul Mihu Ioan.
Imediat dupã terminarea serviciului religios, dl. prefect în câteva cuvinte a
îndemnat pe cei de faþã a activa numai pe cale culturalã, ºi în special a urma
ºcoala ºi a respecta biserica. Dl. profesor Mihu a îndemnat pe congresiºti a activa pe teren cultural, social ºi moral. Dupã cuvântarea d-lui profesor, dl. prefect
a pãrãsit congresul.
Preºedintele Uniunii Romilor din România, Lãzuricã, a þinut o cuvântare în
care a arãtat istoricul neamului romilor de la venirea în Europa ºi pânã în
prezent, îndemnând pe romi a fi oameni de ordine ºi a fi supuºi autoritãþilor,
a mai arãtat cã romii din România sunt în numãr de circa un milion de suflete
ºi cã sunt oameni care întotdeauna au fost ºi sunt patrioþi ºi nicidecum nu sunt
duºmanii statului român, cum sunt alte minoritãþi. În linii generale, a arãtat
activitatea Uniunii pe care a desfãºurat-o pânã în prezent pe teren cultural, ca
biblioteci, serbãri, festivitãþi artistice etc.
Congresul a luat sfârºit în liniºte la ora 14.30, fiind seria cuvântãrilor închisã de cãtre preºedintele congresului Sârbu Nicolae, dupã care a urmat o masã
comunã în restaurantul lui Oprea Constantin din Deva.
Inspector de poliþie
[indescifrabil]

ªeful serviciului
I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei
Bucureºti
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.100)
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Declaraþie
Subsemnatul, Gh. Niculescu, preºedintele Asociaþiei Uniunii Generale a
Romilor din România, cu sediul în Bucureºti, Piaþa Sf. Anton 10, în legãturã cu
adresa Consiliului Central Bisericesc nr. 7373/1934[1], declar urmãtoarele:
În cursul anului 1933 s-au fãcut 2 încercãri pentru constituirea þiganilor în
asociaþie, ºi anume: de cãtre pretinsul arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu,
sub denumirea de „Asociaþia Generalã a Þiganilor din România”, ºi de cãtre
G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã, sub denumirea „Uniunea Generalã a Romilor din
România”, acesta din urmã încercând chiar sã obþinã persoanã juridicã a asociaþiei dar, având printre membri ºi oameni de proastã reputaþie, s-a dat aviz
nefavorabil cererii. Totuºi, G.A. Lãzãrescu-Lãzuricã continuã sã inducã în eroare autoritãþile ºi membrii asociaþiei, asupra cãrora încearcã diferite sisteme
de ºantaj ºi cred cã prin uneltiri viclene a indus în eroare ºi Consiliul Central
Bisericesc pentru a determina intervenþia ce s-a fãcut cãtre Prefectul Poliþiei.
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Cu acest prilej þin sã lãmuresc Onor. Consiliul Central Bisericesc asupra celor
ce urmeazã:
1. G.A. Lãzãrescu zis Lãzuricã nu are nici o calitate de a reprezenta vreo
asociaþie a romilor în România, întrucât a demisionat din calitatea de preºedinte a Uniunii Generale a Romilor din România, unde s-a introdus fãrã nici o
vocaþie, nefiind rom ºi numai din dorinþa de a specula naivitatea unor oameni
pentru a cãror emancipare luptãm.
2. Pretinsa Uniune de sub conducerea d-lui G.A. Lãzãrescu zis Lãzuricã nu
are nici o bazã legalã, fiind o creaþie fictivã, pentru a se putea erija ca îndrumãtor al neamului de romi, fãcând diferite acte de sabotaj.
3. Nu eu, ci dl. G.A. Lãzãrescu zis Lãzuricã urmãreºte dezbinarea între romi,
pentru care fapt ºi ca o dovadã elocventã pentru Onor. Consiliul Central Bisericesc anexez o copie cu o scrisoare a arhimandritului Calinic I. Popp ªerboianu, împreunã cu cãrþile de misionar fotografiate ale dlui G.A. Lãzãrescu
zis Lãzuricã ºi Apostol Matei, eu rãmãnând credincios credinþei mele strãmoºeºti, care este cea ortodoxã.
În ceea ce priveºte acþiunile religioase ºi propaganda pe acest teren, Înalt
P.S.S. Patriarhul o cunoaºte îndeajuns, prin actul de la 14 octombrie a.c., când
în înalta prezenþã a P.-S. Sale s-a oficiat la Ploeºti botezul celor 100 de romi.
4. Singura asociaþie recunoscutã este cea de sub conducerea subsemnatului, care a obþinut avizele favorabile ale autoritãþilor competente ºi cãreia urmeazã a i se conferi persoanã juridicã ºi moralã.
Drept care dau prezenta declaraþie!
Preºedintele Uniunii Generale a Romilor din România
Gh. Niculescu
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.80)
[1] Vezi în acest volum documentul nr. 54 (adresa este însã sub nr. 7474).

70
România
Ministerul de Interne
Direcþiunea Administraþiei de Stat
Nr. 12.071-A/12 nov. 1934
Domnule Prefect,
În ultimul timp s-a constatat cã majoritatea infracþiunilor comise contra
proprietãþii ºi persoanelor pe întreg teritoriul þãrii se datoreazã ºi þiganilor
nomazi, care cutreierã prin diferite judeþe, unii din ei cu autorizaþiuni eliberate de acest departament.
Pentru înlãturarea rãului semnalat, avem onoare a vã face cunoscut cã ministerul a hotãrât ca pe viitor sã nu se mai dea þiganilor nomazi asemenea
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autorizaþiuni decât cu avizul prealabil al Inspectoratului General al Jandarmeriei ºi al organelor administrative respective ºi numai pe teritoriul unui singur
judeþ.
În consecinþã, vã rugãm sã luaþi mãsuri pentru ridicarea tuturor autorizaþiunilor eliberate, pânã la data de 22 octombrie 1934, þiganilor nomazi în chestiune,
pe care le veþi înainta apoi acestui departament.
Ministru
I. Inculeþ

Director
[indescifrabil]

(Arh.St.Cluj, Prefectura judeþului Cluj, dos. 101/1935, f.12)
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România
Inspectoratul Regional de Poliþie IV Cluj
Serviciul Poliþiei de Siguranþã
No. 28.092/1934

Cluj, 11 decembrie 1934

Domnule director general,
Avem onoare a raporta cã în ziua de 30 noiembrie 1934, în localul „Hasan”
din Petroºani, s-a þinut adunarea romilor (þigani) din Valea Jiului, la care au
luat parte circa 40 romi.
Adunarea a fost deschisã de cãtre Costea Rudolf, care a propus sã se aleagã
un comitet necesar înfiinþãrii filialei Petroºani a Uniunii Romilor din România,
propunere ce a fost aprobatã în unanimitate, alegându-se comitetul dupã cum
urmeazã: 1. Munteanu Gheorghe, preºedinte; 2. Munteanu Iuliu, subpreºedinte; 3. Costea Rudolf, subpreºedinte; 4. Melac Ludovic, secretar; 5. Muscã Coloman, cenzor; 6. Berki Andrei, cenzor; 7. Berki Sándor, casier; 8. Muska Géza,
membru în comitet; 9. Muscã Anton, membru în comitet; 10. Costea Francisc,
membru în comitet; 11. Herchi Balázs, membru în comitet; 12. Berchi Ioan,
membru în comitet; 13. Melac Coloman, membru în comitet; 14. Varga Iosif,
membru în comitet; 15. Melac Pavel, membru în comitet; 16. Varga Zoltán,
membru în comitet.
Au mai urmat apoi câteva discuþii în legãturã cu organizarea, dupã care
adunarea a luat sfârºit în liniºte la ora 13.
Inspector de poliþie
[indescifrabil]

ªeful serviciului
I. Stãnilã

Domniei Sale, Domnului Director General al Poliþiei. Direcþiunea Siguranþei,
Bucureºti
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.109)
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11 decembrie 1934
Regele þiganilor vine la Bucureºti?
Ziarul „Tempo” cu data de 11 decembrie a.c. publicã alãturata informaþie cu
privire la regele þiganilor, Mihai Kwieck, care se aflã la Cernãuþi.
În Bucureºti intenþioneazã sã cearã audienþã polpredului sovietic Ostrovsky, pentru a se interesa de organizarea statului þigãnesc din Rusia Sovieticã,
în vederea realizãrii unei miºcãri pan-rome pentru înfiinþarea unui stat þigãnesc în India, pe malurile Gangelui.
Se anunþã cã Mihai Kwieck intenþioneazã sã facã o cãlãtorie de studii în
Republica Moldoveneascã de peste Nistru. Apoi se aratã cã Sovietele au înfiinþat o universitate þigãneascã la Moscova, care ar numãra douã mii studenþi.
(Arh.St.Bucureºti, Direcþia Generalã a Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f.108)
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Prefectura Poliþiei Municipiului Bucureºti
Serviciul Poliþiei Sociale ºi al Informaþiilor
19.12.1934
REFERAT
Consiliul Central Bisericesc comunicã prin adresa nr. 7474/1934 cã sub
auspiciile ºi cu sprijinul moral ºi material al Sfintei Patriarhii s-a organizat –
cu sediul la Bucureºti – Uniunea Generalã a Romilor din România, cu scopul
între altele de a îndruma spre o viaþã moralã ºi religioasã pe toþi romii din þarã.
Unii însã dintre cei ce s-au bucurat de încrederea Sfintei Arhiepiscopii au
început a propaga dezbinarea dintre romi, punându-se în slujba unor interese
strãine cu scopul sus-zisei Uniuni ºi contrare ideii sprijinite de biserica noastrã, pentru care fapt li se retrage titlul ºi cãrþile de misionari, ºi anume: Gh.
Niculescu, N. Niculescu ºi Constantin Alexandrescu, toþi cu domiciliul în Bucureºti, Piaþa de Flori Sf. Anton, compartimentul nr. 10.
Anexat la adresa de mai sus, se înainteazã un manifest semnat „Preºedinþii
Uniunii Generale a Romilor din România”: arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu, G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã, publicist, Gh. Niculescu, mare comerciant, ºi
preºedintele filialei Sibiu, Const. Gh. Braºoveanu, cu rugãmintea de a se face
cercetãri prin organele poliþieneºti cine a semnat ºi a rãspândit manifestul în
chestiune.
În urma cercetãrilor noastre, s-a constatat cã acest manifest a fost redactat
cu ocazia congresului ce s-a þinut în ziua de 9 septembrie crt. în oraºul Sibiu
ºi a fost tipãrit de tipografia „Vestemean” din acelaºi oraº, pentru care motive
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s-au cerut relaþiuni prin Chestura Poliþiei Municipiului Sibiu, care prin adresa
nr. 18.976 din 1 noiembrie 1934 ne înainteazã o copie dupã raportul trimis Inspectoratului Regional Cluj despre felul cum a decurs congresul romilor la
Sibiu, împreunã cu o declaraþie a d-lui Constantin Braºoveanu[1], din care
rezultã:
– Tipãrirea manifestului a fost finanþatã de romii intelectuali din Sibiu.
– Cã a fost copiat dupã un manifest al d-lui Calinic I. Popp ªerboianu ºi
adaptat locului.
Din cercetãrile noastre rezultã urmãtoarele:
În cursul anului 1933 s-au fãcut 2 încercãri pentru constituirea þiganilor în
asociaþie, ºi anume: de cãtre pretinsul arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu,
sub denumirea de Asociaþia Generalã a Þiganilor din România, ºi de cãtre G.A.
Lãzãrescu-Lãzãricã, sub denumirea de Uniunea Generalã a Romilor din România, acesta din urmã încercând chiar sã obþinã personalitate juridicã asociaþiei
de sub conducerea sa. Însã întrucãt aceastã asociaþie având printre membrii sãi
ºi oameni de proastã reputaþie, s-a dat aviz nefavorabil cererii.
G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã nu are nici o calitate de a reprezenta vreo asociaþie a romilor din România, iar intervenþia consiliului central al bisericii s-a
fãcut în urma cererii fãcutã de acesta. Singura asociaþie recunoscutã este aceea
de sub conducerea d-lui G. Niculescu, care a obþinut personalitate juridicã.
În declaraþia datã de G. Niculescu, aratã cã activitatea domniei sale pe tãrâm religios este bine cunoscutã I.P.S.S. Patriarhul, prin actul de la 14 octombrie a.c., când în prezenþa I.P.S.S. Patriarhul s-a oficiat la Ploieºti botezul celor
100 de romi ºi prin urmare nu dânsul, ci G.A. Lãzãrescu-Lãzãricã urmãreºte
dezbinarea între romi.
Referind la cele de mai sus, vã rog a dispune comunicarea rezultatelor
comunicãrilor voastre, anexând ºi actele justificative.
Comisar ajutor
[indescifrabil]
(Arh.St.Bucureºti, Prefectura Poliþiei Capitalei, dos. 123/1933, f.103)
[1] Raportul înaintat Inspectoratului de Poliþie Cluj ºi declaraþia lui C. Braºoveanu, în
acelaºi dosar, f.99-101. Textual, cel din urmã declarã: „Manifestul redactat pentru congresul romilor din judeþul Sibiu, þinut în ziua de 9 septembrie a.c., a fost copiat dupã manifestul d-lui arhimandrit Calinic I. Popp ªerboianu. Domnia sa mi-a dat cuvenita învoire sã-l
copiem. Manifestul a fost copiat la Tipografia «Vestemean» din Sibiu ºi tipãritura lui a fost
finanþatã de romii intelectuali din Sibiu” (f.101).
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Domnule Primar,
Subsemnaþii, locuitori în Cluj, Colonia Þiganilor de lângã fabrica „Iris”, cu
profund respect venim a vã ruga sã binevoiþi a dispune sã ni se dea în mod gratuit lemne, cãci îngheþãm cu toþii de frig.
178

