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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ord. Publice
Serviciul Ordinii Publice
Nr. 50.720/1944 ianuarie 18

Cãtre Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Ordinii Publice

La ordinul dvs. nr. 209.769 din 22 noiembrie 1943, cu care ni s-a trimis
adresa Comisariatului General al Refugiaþilor din Transilvania de Nord[1] no.
23.478/1943, cu o copie a raportului preturii plãºii Dorna-Câmpulung, prin
care se propunea internarea în tabere de muncã sau evacuarea în Transnistria
a þiganilor fugiþi din Transilvania de Nord.

Am onoare a raporta cã din centralizarea rapoartelor legiunilor de jandarmi,
rezultã cã se gãsesc în prezent un numãr de 455 þigani fugiþi din Transilvania
de Nord ºi stabiliþi în þarã, astfel:

– În judeþul Cluj-Turda...............451 ºi
– În judeþul Arad ...........................4

Total .........................................455

Faþã de aceastã situaþie, domnul general inspector general al Jandarmeriei
ºi Ministru Subsecretar de Stat, C.Z. Vasiliu, a hotãrât rãmânerea lor pe loc.

Se restituie corespondenþa trimisã de dvs. cu ordinul de mai sus, rugându-vã
sã binevoiþi a lua cunoºtinþã ºi dispune de urmare.

D.O.
Directorul Siguranþei ºi Ordinii Publice                   ªeful Serv. Ordinii Publice
General C. Tobescu                                                               Maior D. Penescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942, vol. II, f.285)

[1] Organism creat prin Decretul-lege nr. 3.127 (“Monitorul Oficial”, nr. 215 din 15 septem-
brie 1940).

352
CIFRAT
Nr. 606 telefonic din 15 martie 1944

De la Subinspectoratul Jandarmi Odessa

Administraþia militarã din Transnistria, cu nr. 332 din 14 martie 1944,
transmite urmãtoarea mãsurã din telegrama cifratã fãrã nr. domnului profesor
M. Antonescu, din 13 martie 1944, pentru mãsurile de executat.
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Telegrama are urmãtorul conþinut:
„Rog a lua mãsuri de evacuare a cetãþenilor români fãrã deosebire de origi-

ne ºi de a veghea ca nu cumva unele acte ºi [...]* faþã de polonezii ºi de evreii
din Transnistria sã ne fie imputate nouã. (Fotografia tuturor celor care nu pot
fi trecuþi în altã parte ºi procesul-verbal cu toþi cei aflaþi astãzi semnat de
comunitatea localã)”.

Telegrama Preºedintelui Consiliului de Miniºtri s-a sfârºit.
Rugãm modul de executare a evacuãrii.
Raportãm cã avem circa 9916 evrei ºi 12.083 [þigani].
Separat pe cei de la lagãrul Grosulovo, cãrora urmeazã sã li se dea desti-

naþie specialã.
La unii, ºi în special la þigani, îmbrãcãmintea este foarte rea ºi în starea în

care se aflã nu s-ar putea deplasa prin þarã. Este necesar a se forma un tren spe-
cial. În caz cã este neapãrat urgenþã a fi evacuaþi poate se pot îndruma pe jos
în Basarabia.

Col. Iliescu

Trimis: plot. Morcoºanu
Primit:  plot. Drãgulãnescu, ora 3

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 37/1944, f.310)

* Cuvânt ilizibil

353
România
Ministerul Afacerilor Interne
Direcþiunea Ordinii Publice
Nr. 915/12 aprilie 1944

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei

Cu onoare vã trimitem alãturat, în copie, ordinul nr. 305.512/1944 al
Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, rugându-vã sã binevoiþi a lua mãsuri pen-
tru executarea dispoziþiunilor date de Domnul Mareºal privitor la þiganii de pe
moºii.

Ministru Subsecretar de Stat                                     Directorul Ordinii Publice
General de Corp de Armatã                               Lt. col. magistrat Al. Mãdârjac
C.Z. Vasiliu
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[ANEXÃ]

Copie de pe ordinul nr. 305.514/R/1944 al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri
cãtre Ministerul Afacerilor Interne

Referindu-ne la raportul domniei-voastre nr. 230.662/3/IV a.c. avem onoa-
rea a vã aduce la cunoºtinþã cã Domnul Mareºal Antonescu vã roagã sã bine-
voiþi a dispune sã se urmãreascã executarea de cãtre toþi proprietarii de moºii
a obligaþiei de a construi locuinþe pentru þiganii lucrãtori pe moºia respectivã.

Acolo unde proprietarii nu-ºi vor îndeplini aceastã obligaþie, þiganii sã fie
ridicaþi ºi aºezaþi pe moºiile altor proprietari care ºi-ar lua angajamentul de a
le construi locuinþe.

Primiþi, vã rugãm, domnule ministru, asigurarea deosebitei noastre consi-
deraþiuni.

Ministru Subsecretar de Stat
Ovidiu Al. Vlãdescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.297)
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Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ord. Publice

Ordin circular no. 150.263
Din 19 aprilie 1944

Binevoiþi a lua mãsuri ca þiganii care vor fi gãsiþi pe teritoriul dvs., fugiþi
din Transnistria, sã fie opriþi pe loc ºi puºi la muncã. Aceºti þigani nu pot cir-
cula în afara judeþelor în care au fost gãsiþi.

Comandanþii de legiuni le vor fixa comunele în care vor fi instalaþi.
Luaþi mãsuri de conformare.

D.O.
Directorul Siguranþei ºi Ordinii Publice                   ªeful Serv. Ordinii Publice
General C. Tobescu                                                                 Maior D. Penescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.75)
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355
Comunicat Legiunilor              Urgent

Ordin circular
Nr. 310 din 23 aprilie 1944

Urmare ordinului circular nr. 150.263 din 19 aprilie 1944 al Inspectoratului
General al Jandarmeriei, primit direct de legiuni, relativ la oprirea pe loc a þi-
ganilor nomazi, vi se trimite mai jos instrucþiuni de operaþiunile care trebuie
executate pentru plasarea lor la munci, instrucþiuni care se vor executa împre-
unã de comun acord cu Prefecturile de judeþ ºi Camerele de Agriculturã cu ca-
re se va lua contact în acest scop.

Inspector Jandarmi Galaþi
Colonel C. Sârbulescu

Instrucþiuni
De executat în vederea [þinerii] pe loc a þiganilor nomazi 

ºi a plasãrii lor la munci agricole

În conformitate cu ordinul I.G.J. nr. 150.263 din 19 aprilie 1944, þiganii
nomazi ce s-au infiltrat din Transnistria pe teritoriul rural vor fi opriþi pe loc
ºi puºi la munci agricole, interzicându-li-se circulaþia din sat în sat.

Aceastã mãsurã a fost luatã pentru a opri infiltrarea lor în restul þãrii ºi a
feri astfel populaþia de pericolul ce-l prezintã pentru avutul ºi chiar viaþa cetã-
þenilor, cât ºi pentru a înlãtura urâtul aspect prezentat fie de marºul unei cara-
vane, fie de umbletul lor prin sate pentru aºa-zisa exercitare a meseriilor ce cu-
nosc, printre care cea mai importantã rãmâne tot furtul, cât ºi pentru a între-
buinþa atâtea braþe care stau în inactivitate tocmai acum când este atâta nevoie
de ele.

Pentru executarea ordinului de mai sus în bune condiþiuni, inspectoratul
apreciazã cã ºi populaþia judeþelor în care au pãtruns ºi vor fi opriþi trebuie fe-
ritã ºi pusã la adãpost de pericolul ce þiganii îl prezintã pentru avutul ºi viaþa
ei, cât ºi din punct de vedere sanitar.

Dar pentru a atinge acest scop, nu este suficient a-i opri ºi pune la muncã
ºi este necesar ca aceastã operaþiune sã fie executatã în astfel de condiþiuni ca
sã satisfacã ºi cerinþele populaþiei, unde sunt opriþi, ºi pe cele de muncã ºi pe
cele de bun trai pentru ei, în limita posibilitãþilor.

În acest scop s-au fixat operaþiunile de mai jos care se vor executa de co-
mun acord cu Prefecturile de judeþ ºi Camerele Agricole.

1. Oprirea pe loc a þiganilor, interzicându-li-se circulaþia.
2. Fixarea unui domiciliu provizoriu.
3. Deparazitarea tuturor celor opriþi în aºa fel ca sã nu mai constituie un
pericol pentru starea sanitarã a populaþiei.
4. Stabilirea moºiilor la care urmeazã a fi repartizaþi pentru muncã, cât ºi a
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numãrului necesar pentru fiecare proprietar de comun acord cu Prefectura
judeþului ºi Camera Agricolã.
5. Repartizarea lor pe moºii de acord cu Prefecturile ºi Camerele Agricole.
6. Stabilirea mãsurilor de cazare la moºii în bune condiþiuni sanitare.
7. Stabilirea condiþiunilor de platã ºi hranã, care sã le asigure cel puþin
strictul necesar de hranã ºi îmbrãcãminte, pentru a nu mai fi îmboldiþi la
furturi.
8. Interzicerea de a circula în satul respectiv fãrã rost dupã ghicit etc.
9. Stabilirea unui regim de pedeapsã pentru cei ce s-ar abate de la îndato-
ririle ce li se impun. (Aplicarea pânã la 25 lovituri, dupã gravitatea fapte-
lor ce comit, întrebuinþarea armei fãrã cruþare contra celor ce fug ºi nu se
supun la somaþiile legale).
10. Cu aplicarea mãsurilor sanitare va fi însãrcinat administratorul sau pro-
prietarul moºiei respective, iar fixarea ºi aplicarea pedepselor se va face de
cãtre primar în unire cu postul de jandarmi, în faþa tuturor þiganilor de pe
teritoriul comunei, adunaþi în acest scop.
Abaterile pentru care li se vor aplica pedepse sunt:
– Refuzul de a respecta mãsurile de igienã.
– Lenea sau lipsa nejustificatã de la lucru sau refuzul de a lucra.
– Cãlcarea interdicþiei de a circula în satul respectiv sau alte sate.
– Bãtaia ºi cearta între ei.
Executarea operaþiunilor de oprirea ºi punerea la muncã cu respectarea

instrucþiunilor de mai sus sperãm cã va înlesni mult atingerea scopului urmã-
rit de autoritãþile superioare.

P. conformitate
ªeful Serviciului Poliþiei
Maior [indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.217-218)

356
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ord. Publice
Serviciul Ordinii Publice

Ordin circular no. 150.502
Din 17 mai 1944

Pentru ca mãsurile contra þiganilor fugiþi din Transnistria sã fie eficace ºi în
acelaºi timp sã se realizeze ºi scopul urmãrit ca ºi ei sã contribuie prin munca
lor la efortul general, legiunile vor lua contact cu Prefecturile de judeþ ºi Ca-
merele Agricole ºi de comun acord se vor executa urmãtoarele:

– Toþi þiganii fugiþi din Transnistria vor fi opriþi pe loc ºi li se interzice cir-
culaþia.

583



– Li se fixeazã un domiciliu provizoriu.
– Toþi aceºti þigani sã fie deparazitaþi pentru a nu prezenta un pericol pen-

tru restul populaþiei.
– Se vor stabili moºiile la care urmeazã sã fie repartizaþi pentru muncã.
– Sã li se stabileascã condiþiunile de platã, hranã ºi îmbrãcãminte.
Pentru abaterile sãvârºite ca: refuzul de a respecta mãsurile de igienã; lenea

sau lipsa nejustificatã de la lucru, cum ºi refuzul de a lucra; cãlcarea inter-
dicþiei de a circula în comuna respectivã sau alte comune; bãtaia ºi cearta între
ei – sã li se stabileascã un regim de pedeapsã ºi autoritãþile care sã le aplice.

D.O.
Directorul Siguranþei ºi Ordinii Publice                    ªeful Serv. Ordinii Publice
General C. Tobescu                                                                 Maior D. Penescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.90)

357
Legiunea de Jandarmi Ilfov
Biroul Poliþiei
Nr. 1534/1944 mai 28

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Dir. Sig. ºi Ord. Publice

La ordinul dvs. nr. 35.535/1944 ºi urmare la raportul legiunii nr. 12.876/1944,
referitor la construirea de locuinþe pentru þiganii aflaþi la muncile agricole pe
moºiile unor proprietari de pe raza acestei legiuni, am onoare a raporta urmã-
toarele:

S-a pus în vedere proprietarilor de moºii: Regalã Mãnãstirea ºi Academia
Românã din com. Chiselet, care au rudari la muncile agricole, sã le constru-
iascã locuinþe. În prezent, toþi rudarii locuiesc în bordeie construite de ei în
mod primitiv, bordeie care nu corespund cerinþelor de cazare, nu sunt încãpã-
toare, lipsite de aer ºi fãrã nici un aspect. Bordeiele sunt construite în regiunea
de frontierã, în apropiere de digul de protecþie, ºi locuite în prezent de rudari.

Când încep muncile agricole în mod intens (vara), bordeiele sunt pãrãsite în
cea mai mare parte de cãtre rudari, care improvizeazã alte adãposturi mult mai
simple chiar pe locurile unde muncesc, iar toamna se retrag iarãºi la bordeie.

Credem cã problema construirii locuinþelor, mai ales în timpurile de azi,
este foarte grea. Moºia Regalã Mãnãstirea nu-ºi ia nici un angajament în aceas-
tã privinþã, iar moºia Academia Românã deºi s-a angajat în scris cã le va face
locuinþe, totuºi nu a realizat nimic pânã în prezent.

Comand. Leg. Jand. Ilfov                                                ªeful Biroului Poliþiei
Colonel Aurelian David                                                 Maior Gheorghe Vântu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos.  86/1944, f.292)
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358
PROCES-VERBAL
Astãzi 30 mai anul 1944 la Craiova

Noi, general Ion Petrescu, prefectul judeþului Dolj, ºi locot. colonel Ionescu
Ilie, comandantul Legiunii Jandarmi Dolj, ºi Dem.D. Diþescu, directorul Came-
rei Agricole a jud. Dolj, întrunindu-ne în comisiune pentru executarea ordinu-
lui nr. 150.502 din 17 mai 1944 al Inspectoratului General al Jandarmeriei, am
hotãrât urmãtoarele:

1. Se interzice cu desãvârºire circulaþia în cuprinsul judeþului Dolj a þiga-
nilor (nomazi sau nenomazi) înapoiaþi din Transnistria.
2. La toþi aceºti þigani li se fixeazã domiciliu obligatoriu în comunele din
judeþul Dolj de unde au fost evacuaþi în Transnistria. Cei care nu au fost
evacuaþi din comunele din judeþul Dolj ºi se gãsesc acum în acest judeþ,
rãmân cu domiciliu obligatoriu în comunele unde se gãsesc azi, pânã se va
hotãrî ulterior. Nici un þigan nu poate pãrãsi domiciliul obligatoriu decât cu
autorizaþia scrisã datã numai de Legiunea de Jandarmi ºi care se poate
obþine la cererea scrisã a postului de jandarmi prin poºtã ºi numai pentru
motive bine justificate.
3. Absolut toþi þiganii înapoiaþi din Transnistria, în mod obligatoriu, vor fi
deparazitaþi de organele sanitare de circ., spre a nu mai prezenta un pericol
pentru sãnãtatea populaþiei. Primarii ºi ºefii posturilor de jandarmi respec-
tivi vor da concurs neprecupeþit organelor sanitare la deparazitarea þiganilor,
raportând de executare Legiunii de Jandarmi Dolj pânã la 15 iunie 1944.
4. În mod obligatoriu, absolut toþi aceºti þigani vor fi puºi de primar ºi ºeful
de post sã munceascã la proprietarii ºi locuitorii agricoli din comunã,
plãtindu-li-se de cãtre proprietarii la care lucreazã munca prestatã ca ºi la
muncitorii agricoli locali.
5. Sã fie împiedicat cu desãvârºire cerºitul prin comunã de cãtre þigani ºi
în special de cãtre femeile ºi copiii lor.

Pentru abaterile sãvârºite se vor aplica urmãtoarele mãsuri:
1. Pentru refuzul de a respecta mãsurile de igienã se vor aplica cu stricteþe
de medicul de circ., primar ºi jandarm mãsurile ºi sancþiunile din Legea
Sanitarã.
2. Lenea, lipsa nejustificatã de la lucru ºi refuzul de a lucra se vor sancþiona
cu interzicerea cerºitului ºi luarea posibilitãþilor de a-ºi procura hranã pe
alte cãi decât pe calea muncii la care sunt obligaþi prin procesul-verbal de
faþã. În caz de recidivã sã li se aplice vinovaþilor zece lovituri la spate în fa-
þa unei comisii formatã din primar, notar, ºef de post ºi medicul de circ., ºi
numai pe baza avizului scris al medicului, cã poate suporta loviturile,
dresându-se în acest scop un proces-verbal.
Sã fie aduºi la cunoºtinþa populaþiei cei care nu voiesc sã munceascã spre
a nu-i hrãni pe sub ascuns.
3. Cãlcarea interdicþiei de a nu circula dintr-o comunã în alta se va pedep-
si cu aceleaºi mãsuri ºi în acelaºi mod ca la punctul 2 de mai sus.
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4. Idem bãtaia ºi cearta între þigani, dresându-le în plus de ºeful de post ºi
acte de dare în judecatã pentru tulburarea liniºtei publice.
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în 5 exemplare, din care 3

rãmân la Leg. Jand. Dolj, 1 la Prefecturã ºi 1 la Cam. Agr.

Prefectul judeþului Dolj                                    Comandantul Leg. Jandarmi Dolj
General Ion Petrescu                                                 Locot. colonel Ionescu Ilie

Directorul Camerei Agricole Dolj
Dem. D. Diþescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.211)

359
Inspectoratul Jandarmi Galaþi
Serviciul Poliþiei
Nr. 952/1944 iunie 2

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Sig. ºi Ord. Publice

Am onoare a raporta urmãtoarele:
În luna aprilie 1944, vãzându-ne cu teritoriul invadat de þigani nomazi tre-

cuþi fraudulos din Transnistria, cu raportul nr. 223 din 18 aprilie 1944 telefo-
nic am raportat dvs. acest caz, iar ca urmare am primit ordinul nr. 150.263 din
19 aprilie 1944, ca toþi þiganii sã fie opriþi pe loc ºi repartizaþi pentru munci a-
gricole la proprietari, ordin la executarea cãruia s-a pãºit imediat, însã întâm-
pinãm mari greutãþi cu plasarea lor din urmãtoarele cauze:

1. Majoritatea þiganilor nu sunt apþi pentru muncã, fiind copii sau bãtrâni
neputincioºi, aºa cã nu se pot plasa. Legiunea R[âmnicul] Sãrat raporteazã
cã din 60 inºi numai 19 sunt capabili de muncã.
2. Proprietarii nu sunt mulþumiþi nici cu cei apþi de muncã, pentru cã pe
lângã cã nu sunt pricepuþi, aratã ºi rea voinþã, iar unii se dedau chiar la fur-
turi de pãsãri, obiecte de îmbrãcãminte etc, din care cauzã îi concediazã.
Cum de noi sunt þinuþi pe loc în afara satelor, interzicându-le circulaþia, iar

proprietarii îi concediazã, nu pot sã-ºi câºtige cele necesare traiului, astfel cã
sunt expuºi sã moarã de foame.

Faþã de cele arãtate mai sus, cu onoare vã rugãm sã binevoiþi a expune situ-
aþia celor în drept spre a se lua mãsurile necesare pentru remedierea acestei
situaþii (care dacã se prelungeºte poate deveni un pericol permanent pentru
ordinea ºi siguranþa publicã), creându-se lagãre de muncã pentru cei apþi de
muncã ºi a unor colonii pentru cei inapþi.

Totodatã raportãm cã unii dintre ei au cãruþe cu cai pe care credem cã le-au
luat de la colhozuri din Transnistria la plecare, cãci ei nu aveau cai ºi cãruþe
proprietate, deci sunt din patrimoniul statului.
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Vã rugãm sã binevoiþi a ordona dacã aceºti cai rãmân mai departe în pose-
sia lor sau se dau în custodie ºi se înregistreazã în patrimoniul statului.

Inspector Jandarmi Galaþi
Colonel C. Sârbulescu

[Documentul conþine urmãtoarea rezoluþie: „Inspectoratul General al Jandarmeriei nu
poate cere guvernului hranã pentru leneºi. Cine vrea sã munceascã va trãi; cine nu, sã
fi rãmas în Transnistria, unde îi þine Administraþia”] 

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.96)

360
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ord. Publice
Serviciul Ordinii Publice

Notã
7.VI.1944

Ministerul Afacerilor Interne, cu no. 915/1944, trimite în copie ordinul no.
305.514/1944 al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, ordonând a se urmãri
executarea de cãtre toþi proprietarii de moºii a obligaþiei de a construi locuinþe
pentru þiganii lucrãtori pe moºia respectivã.

Acolo unde proprietarii nu-ºi vor îndeplini aceastã obligaþie, þiganii sã fie
ridicaþi ºi aºezaþi pe moºiile altor proprietari, care se vor obliga cã le vor con-
strui locuinþe. Din centralizãrile datelor primite de la legiuni rezultã:

– Ferma „Ocolna”-Romanaþi nu a construit locuinþe pentru þiganii de pe
moºia sa; þiganii locuiesc în bordeie.
– Mihail Slãvescu din comuna Slãveºti-Teleorman are 46 þigani angajaþi cu
contract. Nu le-a construit locuinþe din cauza lipsei de material ºi mese-
riaºi. Sunt angajaþi numai pe timpul sezonului de muncã.
– Inginer A. Stãnescu, proprietar în comuna Lãceni-Teleorman, se obligã sã
construiascã locuinþe pentru þiganii pe care îi are pe moºia sa, deºi sunt
angajaþi numai temporar.
– Nicolae Caprã, proprietar în comuna Viiºoara-Teleorman, declarã cã în
curând va începe construcþia locuinþelor.
– Victor Antonescu, proprietar în comuna Vitãneºti-Teleorman, nu a con-
struit locuinþe pentru þigani, motivând cã sunt angajaþi cu ziua.
– Moºia Regalã Mãnãstirea-Ilfov nu a construit pânã în prezent locuinþe
pentru þiganii angajaþi ºi nu-ºi ia nici un angajament în aceastã privinþã.
– Moºia Academiei Române din comuna Kiselet-Ilfov, deºi ºi-a luat angaja-
ment scris cã va construi locuinþe, nu a realizat nimic pânã în prezent.
– Administraþia Domeniilor Coroanei Segarcea ºi Sadova-Dolj ºi-a luat an-
gajamentul ca pânã în toamna anului 1944 va construi locuinþe conforta-
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bile pentru þiganii ce-i are angajaþi la munci. Întreg materialul pentru con-
strucþii este depozitat pe teren ºi va începe imediat lucrul.

Ministerul Afacerilor Interne ordonã a se lua mãsuri pentru executarea dis-
poziþiunilor domnului mareºal privitor la þiganii aflaþi pe moºii.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.289)

361
Marele Stat Major                                                                                 Secret
Secþia I. Biroul 7 C                                                                   Foarte urgent
Nr. 417.937 din 13 august 1944

Cãtre Inspectoratul General al Jandarmeriei. Statul Major

Am onoarea a vã face cunoscut:
Din ordinul Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri, în anul 1942 toþi þiganii

nomazi, fãrã excepþie, ºi o parte din cei stabili au fost evacuaþi în Transnistria.
Executarea evacuãrii a fost în sarcina Inspectoratului General al Jandarme-

riei ºi a organelor poliþieneºti.
Ca urmare, prin ordinele nr. 101.290 din 30 octombrie 1942 ºi nr. 953.844

din 12 martie 1943, Marele Stat Major Secþia I a dispus:
1. ªtergerea din controalele unitãþilor a tuturor þiganilor nomazi.
2. ªtergerea din controalele unitãþilor a tuturor þiganilor nenomazi mobiliza-
bili, evacuaþi în Transnistria, care vor renunþa sã se mai înapoieze în þarã.
În urma evacuãrii Transnistriei, o parte din þiganii nomazi sau nenomazi

s-au înapoiat în þarã la domiciliile lor de origine. Pentru a se putea hotãrî situ-
aþia militarã a acestor þigani, mulþi din ei mobilizabili ºi care au fost mobilizaþi
ºi în anul 1941, vã rugãm sã binevoiþi a ne comunica:

– Numãrul aproximativ al þiganilor care s-au înapoiat în þarã[1].
– Care este regimul ce se va aplica acestei categorii de cetãþeni.
Avizul dvs. asupra oportunitãþii reînscrierii lor în controalele armatei ºi

modul cum vor putea fi recuperaþi de unitãþi.

D.O.
ªeful Secþiei I                                                                          ªeful Bir. 7 C.V.
Colonel Gh. Zamfirescu                                              Maior Iordãchescu Nicolae

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.279)

[1] Existã în acest dosar mai multe tabele nominale cu þiganii nomazi reveniþi din
Transnistria ºi stabiliþi în mediul rural. Dorel Bancoº, în cartea sa Social ºi naþional în po-
litica guvernului Ion Antonescu, Bucureºti, Edit. Eminescu, 2000, p.235-236, cuantificã nu-
mãrul lor pentru începutul lunii august 1944, ajungând la un total de 6431 de þigani, din
care 1446 bãrbaþi, 1489 femei ºi 3496 copii, cei mai mulþi aflându-se în circumscripþiile
Legiunilor de Jandarmi Chiºinãu ºi Craiova.
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362
Inspectoratul General al Jandarmeriei 17 aug. 1944
Direcþiunea Siguranþei ºi Ordinii Publice
Serviciul Ordinii Publice

Notã

Ministerul Afacerilor Interne, cu ordinul no. 9518/1944, trimite Inspectora-
tului General al Jandarmeriei raportul no. 5589/1944 al Prefecturii judeþului Rm.
Sãrat, privind þiganii nomazi reîntorºi din Transnistria ºi aflaþi pe teritoriul
acelui judeþ, ordonând a raporta numãrul total al þiganilor reveniþi din Trans-
nistria, unde sunt ºi cu ce se ocupã.

Situaþia s-a cerut de I.G.J. prin ordinul circular no. 152.458 din 14 iulie 1944
la legiuni, iar rezultatul s-a înaintat Ministerului Afacerilor Interne cu raportul
no. 153.718 din 13 august 1944. Ministerul Afacerilor Interne, cu ordinul no.
14.177 din 12 august 1944, trimite un tabel numeric de þiganii reîntorºi în þarã
ºi care a fost înaintat de Direcþiunea Generalã a Poliþiei, pentru a dispune.

Întrucât lucrarea întocmitã de noi s-a înaintat Ministerului Afacerilor Inter-
ne, opinãm a se înapoia ºi cea a Direcþiunii Generale a Poliþiei, centralizarea
urmând a se face de cãtre Ministerul Afacerilor Interne.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f. 276)

363
Domnule General Inspector,

Subsemnaþii, Petrea Molotac ºi Iancu Molotac, actualmente cu domiciliul
în comuna Jaliºtea, judeþul Putna, respectuos vã aducem la cunoºtinþa urmã-
toarele:

În anul 1942 am fost colonizaþi ca þigani nomazi în Ucraina – Transnistria
pe Bug – de la domiciliul nostru unde ne aflam în acel moment – comuna Dol-
hasca, judeþul Baia. Am stat în Ucraina – Transnistria pe Bug – pânã în primã-
vara anului curent, 1944, când odatã cu retragerea trupelor noastre am primit
ordin sã ne retragem înaintea trupelor, fiecare pe rãspunderea noastrã.

În prezent, suntem stabiliþi cu domiciliul în comuna arãtatã mai sus, de
unde nu ni se dã voie pentru a merge ºi în alte comune sau judeþe pentru a
exercita profesia noastrã de meseriaºi, spre a câºtiga existenþa de întreþinere a
familiilor noastre care numãrã câte 5 ºi 7 membri, având ºi doi copii militari,
din care unul activ ºi unul mobilizat, întrucât noi am avut domiciliul stabil
fiind înscriºi în registrele stãrii civile ale primãriei ºi nu am fost cu domiciliul
flotant ca adevãraþii þigani nomazi, având ºi livrete de satisfacerea serv. militar.

Respectuos vã rugãm sã binevoiþi a ne aproba ºi autoriza ca sã exercitãm
meseria noastrã de fierari, pieptãnari ºi muzicanþi ºi în alte comune ºi judeþe,
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spre a putea câºtiga cât de puþin, sã ne întreþinem existenþa noastrã ºi a copi-
ilor ºi sã ne îmbrãcãm, contrar suntem muritori de foame ºi cerºetori prin uºile
oamenilor.

Sã trãiþi d-le general
Petrea Motolac, Iancu Motolac                                                   19 august 1944

Domniei Sale, Domnului General Inspector al Inspectoratului General de
Jandarmi Bucureºti

[Rezoluþie: „Sã nu se dea ordinul restrictiv”. Semnat indescifrabil]

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f. 280)

364
Notã 6 sept. 1944

Þiganii nomazi au fost trimiºi toþi în Transnistria.
Prin ordinul no. 99.235/1943 al Marelui Stat Major, Secþia I, s-a dispus ca

toþi þiganii aflaþi evacuaþi în Transnistria sã fie ºterºi din controalele armatei.
Cei care s-au reîntors clandestin în þarã au fost opriþi pe locurile unde au fost

identificaþi ºi plasaþi la munci. Tabere de muncã pentru þigani n-au existat.

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.282)

365
Inspectoratul General al Jandarmeriei
Direcþiunea Siguranþei ºi Ord. Publice
Serviciul Ordinii Publice

Ordin circular no. 154.594
Din 16 septembrie 1944

În conformitate cu ordinul no. 15.132 din 13 septembrie 1944 al Ministe-
rului Afacerilor Interne, Subsecretariatul de Stat pentru Poliþie:

Binevoiþi a cunoaºte cã þiganii nomazi reîntorºi din Transnistria urmeazã sã
fie lãsaþi la ocupaþiile lor, îndrumându-i la diferite munci[1]. 

Luaþi mãsuri de conformare.

Directorul Siguranþei ºi Ordinii Publice                  ªeful Serv. Ordinii Publice
Lt. colonel S. Teodorescu                                                        Maior D. Penescu

(Arh.St.Bucureºti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 86/1944, f.287)

[1] Între timp a avut loc actul de la 23 august 1944, ce a dus la cãderea guvernului prezi-
dat de mareºalul I. Antonescu ºi ieºirea României din rãzboiul contra Uniunii Sovietice.
La 12 septembrie se semnase deja Convenþia de armistiþiu cu Puterile Aliate.
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