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Abstract
The constitution from 1866 stipulated the possibility for the Romanian
citizenship to be granted only to Christians. Due to the lobby developed by the
Jewish association, the treaty of Berlin from 1878 conditioned the admittance of
the Romanian independence by the revision of the constitution, so that every
person’s rights was assured, without considering their religion. The assignment of
the revision of the constitution was received with hostility by the majority of the
Romanian politicians, because of the strong anti-Jewish feeling, represented in the
Romanian legislation from the 18th and 19th centuries. This legislation included two
categories of laws, one with segregation character that regulated the conduct
norms applicable exclusively to the Jewish community and the other with an antiJewish character showed directly or indirectly. In the first category are mentioned
the decrees from 1775 and 1776, given by the Wallachian prince, Alexandru
Ipsilanti, and the decree from 1823 of the Moldavian prince Ion Sandu Sturdza.
The laws with direct manifest of anti-Jewish character included the decrees given
by the princes of Moldavia Grigore III Ghica (1764-1767 and 1774-1777),
Constantin Moruzi (1777-1782) and Alexandru Mavrocordat (28 noiembrie 1782)
and two articles from The Calimach Code(1817), that forbidden the Jewish to live
in the villages, to sell alcohol and to take land on lease, as well as the decrees of
prince Ion Sandu Sturdza from the 13th of February 1826 and the 27th of February
1826, through which the Jewish were forbidden to be bakers and to make candles.
In the same categories is included the written disposition from the 15th of January
1869 through which the Minister of Internal Affairs, Mihail Kogalniceanu,
requested to the prefects to banish the Jewish from the villages and to forbid them
to sell alcohol to the peasants. In the category of the laws with indirect anti-Jewish
manifest are included the Organic Regalements, the Paris Convention from 1858,
the Romanian constitution from 1866, which stipulated that the Romanian
citizenship can be granted only to Christians, as well as other 13 laws that
conditioned having a position to fulfill the quality of being a Romanian citizen.
In the last part of our work is illustrated the manner in which the principle
of non discrimination of persons in accordance with their religious belonging was
adopted on 11th of October 1879 following the revision of the art. 7 of the
constitution from 1866, by emphasizing that the difficult procedure for granting the
Romanian citizenship to Jewish led de facto to the violation of the principle, while
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the Muslim population in Dobrogea was granted the Romanian citizenship through
the Law given on 9th of March 1880.
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la Berlin din 1878.
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1. Preliminarii. După tratatul de pace de la San Stefano încheiat între
Rusia úi Imperiul Otoman, marile puteri, ignorate într-o chestiune cu implicaĠii
profunde în politica europeană, úi-au arătat nemulĠumirea1, solicitând în frunte cu
Marea Britanie úi Austro-Ungaria convocarea unui alt congres pentru a-úi da
consimĠământul în privinĠa noilor modificări survenite în sud-estul Europei. Rusia
a fost silită să cedeze în faĠa presiunilor puterilor occidentale úi la 1/13 iulie 1878 sau deschis la Berlin lucrările unui nou congres de pace. Congresul părea a fi o bună
úansă pentru diplomaĠia română de a-i convinge pe cei care decideau frontierele
statelor europene să înlăture dispoziĠiile articolului din tratatul de la San Stefano
care condiĠionau recunoaúterea independenĠei României de cedarea sudului
Basarabiei în favoarea Rusiei.
Din păcate, însă, România nu va fi acceptată ca participant la congres.
Motivul invocat al refuzului a fost determinat de precedentul creat în legătură cu
participarea Greciei. În prima zi a congresului, reprezentantul Marii Britanii,
marchizul de Salisbury, propusese admiterea Greciei la lucrările congresului, dar
cancelarul rus Gorceacoff a respins propunerea, susĠinând că termenii convocării
congresului menĠionau că la Berlin urmau să fie prezente statele semnatare ale
tratatului de pace de la Paris2 din 1856, respectiv Austria, Marea Britanie, Rusia,
Prusia, Imperiul Otoman, FranĠa úi Sardinia (devenită între timp Italia).
Argumentele cancelarului au fost acceptate de ceilalĠi participanĠi. În consecinĠă,
cererea României a fost respinsă „pentru identitate de raĠiune”. În realitate, situaĠia
României era diferită de cea a Greciei, întrucât Ġara noastră fusese puternic
implicată alături de Rusia în războiul împotriva Imperiului Otoman, efectivele
totale pe care le-am mobilizat în timpul ostilităĠilor fiind de 120000 de oameni,
dintre care 58700 au constituit „armata operativă”, adică trupele de prima linie3.
Recunoaúterea calităĠii de beligerant ar fi presupus ca România să fie invitată la
congres alături de ceilalĠi beligeranĠi úi de marile puteri europene. Acest fapt s-ar fi
impus a fortiori, prin analogie cu precedentul creat în cazul Italiei, succesoarea
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Sardiniei, care obĠinuse dreptul de a participa la congresul de la Paris după ce
fusese implicată în războiul Crimeii cu un contingent de numai 14000 de oameni4.
Singura concesie care ni s-a acordat a fost aceea ca reprezentanĠii noútri să
fie audiaĠi pentru a-úi exprima punctul lor de vedere în legătură cu prevederile
tratatului de la San Stefano referitoare la România. Concesia era însă doar o palidă
consolare, întrucât cele mai importante hotărâri fuseseră luate „în culise” în urma
unor înĠelegeri bilaterale anterioare între marile puteri. Eforturile delegaĠilor noútri,
Ion C. Brătianu úi Mihail Kogălniceanu, de a demonstra drepturile istorice ale
românilor asupra Basarabiei, invocându-se în acest sens ca argument, printre altele,
inclusiv convenĠia din 16 aprilie 1877 încheiată între România úi Rusia, prin care
aceasta din urmă garanta integritatea teritorială a statului român, s-au dovedit
zadarnice de vreme ce, aúa cum s-a spus, vocea delegaĠiei noastre a fost numai
„auzită” úi nu „ascultată”5. Congresul fusese convocat exclusiv în interesul marilor
puteri europene dornice să beneficieze de pe urma înfrângerii Imperiului Otoman,
dar úi al asociaĠiilor evreieúti care, profitând de ocazia ivită, printr-o intensă
activitate de lobby desfăúurată pe lângă cancelariile occidentale, au reuúit să-i
determine pe cei úapte „mari actori” să impună ca o condiĠie a recunoaúterii
independenĠei statelor din Balcani modificarea legislaĠiei lor interne astfel încât să
li se asigure evreilor din aceste state exercitarea deplină a drepturilor civile úi
politice. Purtătorul de cuvânt al intereselor, atât ale marilor puteri, cât úi ale
asociaĠiilor evreieúti, a fost reprezentantul FranĠei, D. Waddington. El a susĠinut că
pentru a intra în marea famile europeană, România trebuie să îúi modifice politica
úi legislaĠia în acord cu cea a statelor „civilizate” úi a propus, la fel cum o făcuse úi
în cazul Serbiei, să se recunoască independenĠa României cu două condiĠii. Prima
condiĠie, presupunând respectarea principiului egalităĠii în drepturi úi a libertăĠii
cultelor, venea în întâmpinarea dezideratelor asociaĠiilor evreieúti, iar cea de-a doua
(acceptarea schimbului sudului Basarabiei cu Dobrogea úi Insula ùerpilor),
reiterând una dintre prevederile tratatului de la San Stefano, satisfăcea orgoliul
Rusiei, profund afectat în urma pierderii războiului Crimeii. Propunerile FranĠei au
fost însuúite úi de celelalte puteri participante la congresul de la Berlin6, astfel că în
urma finalizării discuĠiilor cu privire la România, conĠinutul dispoziĠiilor din tratat,
care ne priveau direct, a fost următorul: „Art. 43. PărĠile contractante recunosc
independenĠa României, legând-o de condiĠiile expuse în următorele două articole.
Art. 44. În România, deosebirea credinĠelor religioase úi a confesiunilor nu va
putea fi opusă nimănui ca un motiv de excludere sau de incapacitate în ceea ce
priveúte exercitarea de drepturi civile sau politice, admiterea în demnităĠi,
funcĠiuni úi onoruri publice sau exercitarea diferitelor profesiuni úi industrii în
orice localitate ar fi. Libertatea úi exerciĠiul exterior al oricărui cult vor fi
asigurate tuturor locuitorilor statului român, ca úi străinilor, úi nu se va pune nici
un fel de piedică atât organizaĠiei religioase, cât úi raporturilor acestora cu capii
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lor spirituali. NaĠionalii tuturor puterilor, comercianĠi sau alĠii, vor fi trataĠi în
România fără deosebire de religie, pe piciorul unei depline egalităĠi. Art. 45.
Principatul României retrocedează M. S. împăratului Rusiei partea din Ġinutul
Basarabiei, care a fost despărĠită de Rusia în urma tratatului de la Paris din 1856,
úi care, la apus se mărgineúte cu talvegul Prutului, iar la miazăzi cu braĠul Chiliei
úi cu gura Stari-Stambului.”7 Pentru clasa politică úi opinia publică din Ġara
noastră, prevederile tratatului erau dezamăgitoare. Deoarece dispoziĠiile art. 45
erau fără echivoc, frustrarea opozanĠilor tratatului, mulĠi úi puternici prin poziĠiile
deĠinute în stat, s-a manifestat prin boicotarea punerii în aplicare a art. 44, ce
implica modificarea constituĠiei din 1866. MotivaĠia celor care se împotriveau
acordării cetăĠeniei române evreilor, ca efect al revizuirii constituĠiei, era susĠinută,
printre altele, de numeroasele acte normative cu caracter antievreiesc emise în
principatele române úi, ulterior, în România pe parcursul a peste o sută de ani.
2. LegislaĠia românească antievreiască (sec. XVIII-XIX). Inegalitatea în
ceea ce priveúte statutul juridic al persoanelor, determinată de criterii ce Ġin de clasa
socială, religia, sexul sau naĠionalitatea individului, este una din trăsăturile
caracteristice ale feudalismului, inclusiv ale celui românesc. În acest context, este
de remarcat că în Valahia úi în Moldova, apartenenĠa la religia ortodoxă era o
condiĠie esenĠială pentru dobândirea calităĠii de „pământean” (corespunzător
termenului modern de „cetăĠean”). Străinii, categorie din care făceau parte úi
românii care renunĠaseră la ortodoxie, trecând la alte culte creútine sau necreútine,
erau lipsiĠi de totalitatea drepturilor politice úi de importante drepturi civile, printre
care imposibilitatea de a achiziĠiona terenuri în proprietate sau excluderea de la
dreptul de moútenire. Dobândirea cetăĠeniei celor două state româneúti, adică
„împământenirea”, se putea realiza numai de către străinii de confesiune ortodoxă
care se căsătoreau cu „pământence”.
Principiile dreptului cutumiar românesc referitoare la regimul juridic al
străinilor se regăsesc úi în hrisoavele domneúti din secolul al XVIII-lea úi începutul
secolului al XIX-lea, precum úi în diverse acte normative emise în cursul secolului
al XIX-lea până în preajma congresului de la Berlin. Ele conĠin atât dispoziĠii
generale privitoare la străini, cât úi dispoziĠii speciale referitoare la diferite
naĠionalităĠi (armeni, evrei, lipoveni, nemĠi, ungureni etc.). În cazul evreilor, se
disting două categorii de acte normative: unele cu caracter segregaĠionist,
conturând o comunitate aparte („breasla ovreilor”) ce trăieúte conform „legii
ovreeúti” úi altele cu un vădit caracter antievreiesc exprimat fie direct, fie indirect
(când se fac referiri la cultele necreútine).
Din prima categorie consemnăm două hrisoave emise de Alexandru
Ipsilanti în ğara Românească úi altul emis în Moldova de Ion Sandu Sturdza. În
hrisovul din 1775 Ipsilanti numeúte pe un oarecare Pilat ca staroste al evreilor din
Bucureúti, stabilind că „ Pricinile ovreilor cele mai mici le judecă starostea, iar
cele mai mari cămăraúul”8. În anul următor, domnul Ġării, întemeindu-se pe
7
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hrisovul din 3 decembrie 1766 al lui Alexandru Scarlat Ghica, îl confirmă pe Isaac,
hahamul din Moldova, „baú-haham peste tot norodul ovreesc ce să află în ğara
Românească, ca să fie el îndreptător legii ovreeúti prin vechilul său ce-l va alege úi
orândui în Bucureúti, precum iaste obiceiul dă mai nainte dă au avut vechil aici, ca
să poarte grija pentru toate trebile...úi veniturile baúi-hahamii, dă cununii, dă
logodne úi dă dăspărĠiri, să aibă a le cerea úi a le lua după obiceiul lor”9. Hrisovul
lui Ion Sandu Sturdza din 1 februarie 1823 a fost dat la cererea fruntaúilor
comunităĠii evreieúti din Moldova care s-au plâns că unii dintre coreligionarii lor,
în special cei stabiliĠi recent în Ġară, nu respectă obligaĠiile ce le au în cadrul
comunităĠii, stabilite prin cărĠile domneúti emise de Constantin Ipsilanti în anul
1800, Alexandru Moruzi în 1804 úi Scarlat Calimach în 1814. După cercetarea
efectuată, încredinĠându-se că cererea este întemeiată, domnul reconfirmă
drepturile pe care le aveau evreii născuĠi sau stabiliĠi de mult timp în Moldova
(„jidovii pământeni”) úi fruntaúii lor, interzicând, totodată, noilor veniĠi („jidovii
sudeĠi”) să exercite profesia de măcelar úi să-úi aleagă un alt haham: „Noi Ioan
Sandul Sturdza vvd. cu mila lui Dumnezeu Domn ğării Moldovii...poroncim vouă
tuturor jidovilor din Iaúi, ca la rânduielile cele după legea voastră.... ce se vor face
între voi, cum úi la preĠul cărnii ce tăeĠi pentru voi, ce se numeúte tacsie, după
povăĠuirile numitului Hahambaúa úi acelorlalĠi, ca unii ce sânt mai aleúi din jidovi
pământeni, să aveĠi cu toĠii a urma, dându-le supunere úi ascultare, căci carele se
va arăta împotrivitoriu, úi nu va da ascultare la cele ce adunarea voastră va găsi
cu cale, va fi supus pedepsei, eară jidovii sudeĠi să nu fie volnici nici cu un chip a
Ġine trunchiul ca să taie carne úi să vândă pentru dânúii, ce numai jidovii
pământeni să aibă trunchiu la care să taie úi să vândă carne, úi jidovii sudeĠi
carnea ce le va trebui să o cumpere de la jidovii casapi pământeni cu preĠul ce vor
cumpăra úi cialalĠi jidovi din oraú, cum úi paserele ce vor avea de tăiatu orice
feliu, iarăúi hahamul jidovilor pământeni să le taie, iar jidovii sudeĠi să nu fie
volnici nici cu un chip a avea osăbit haham ”10. Din aceste hrisoave se poate
constata că pe teritoriul principatelor româneúti evreii aveau o organizare distinctă
cu propriile norme de conduită úi propriile organe de conducere. Aceste organe
alese de evrei trebuiau confirmate de domnul Ġării, care le stabilea úi competenĠa
materială. Astfel, prerogativele lor erau foarte largi în domeniul dreptului privat
(încheierea úi desfacerea căsătoriei, soluĠionarea unor litigii civile úi comerciale
între evrei), în timp ce în materia dreptului public („pricinile cele mai mari”, adică
cele de natură criminală sau fiscală), competenĠa revenea dregătorilor domneúti sau
chiar domnului.
Actele normative cu un vădit conĠinut antievreiesc au apărut în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea în Moldova úi se referă, mai întâi, la interdicĠia
pentru evrei, hotărâtă de Grigore III Ghica în prima sa domnie (1764-1767), de a
locui la sate, de a vinde băuturi la săteni úi de a lua moúii în arendă. InterdicĠia a
fost reînnoită de Ghica în cursul celei de-a doua domnii (1774-1777), precum úi de
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succesorul său, Constantin Moruzi (1777-1782). La începutul domniei lui
Alexandru Mavrocordat (Deli-Bey), evreii se plâng noului domn, rugându-l să li se
redea dreptul „de a cumpăra úi Ġine orănde prin satele Ġinutulor cum úi mai înainte
au Ġinut”, întrucât „pe la târguri nu potu ei a se hrăni cu îndestularea”11. Domnul
însărcinează o comisie alcătuită din cinci veliĠi boieri să cerceteze jalba úi apoi să
facă propuneri pentru a lua o hotărâre corespunzătoare. În anaforaua întocmită la
24 noiembrie 1782 veliĠii boieri susĠin că „Această breaslă a jidovilor...nu puĠine
supărări úi pagube... pricinuia nu numai la stăpânii moúiilor ci úi la locuitorii
acelor sate, căci mai întăi de tocmelele ce le făcea ei cu stăpânii moúiilor úi de
zapisele lor ce le da pentru tocmele, nici o dată ei de aceleaúi tocmele úi zapise nu
se Ġinea...úi în locul unde era să se folosească stăpânii de venitul moúiei sale câte
de ceva, păgubi úi supărări avea. Alu doilea, pe locuitorii săteni îi îndatoria cu
bani din vânzările băuturiloru lor; úi unde de pe băuturi rămânea cineva datoru
câte cu ceva, ei , ca nisce înúelători îi încărca úi îi năpăstuia mai multu îndoitu úi
întreitu...”12. În consecinĠă, se propune respingerea plângerii. Propunerea din
anaforaua veliĠilor boieri a fost întărită de domn prin hrisovul din 28 noiembrie
1782 în care s-a decis că „ jidovi câĠi se află în Ġeara aceasta, să locuiască prin
târguri, după cum sunt aúezaĠi, úi cu dreptate să-úi caute aleúveriúul lor, iar prin
satele Ġărei nici de cum să nu fie volnici a locui, nici a face aleúveriúul cu vânzarea
de băutură úi orăndării prin sate”13. În acelaúi sens sunt úi unele prevederi ale
Codului Calimach, aflat în vigoare în Moldova de la 1 octombrie 1817 până la 1
decembrie 1865, care stabileau că „jidovii sânt opriĠi deapururea de a cumpăra
moúii de veci ” (art. 1430) úi că „Jidovii au voe să cumpere case úi dughene în
oraúe” (art. 1431), excluzându-se astfel posibilitatea evreilor de a-úi stabili
domiciliul úi de a exercita comerĠul în satele din Moldova.
Deúi au existat úi alte măsuri legislative, îndreptate direct împotriva
evreilor (precum hrisovul lui Ion Sandu Sturdza din 13 februarie 1826, prin care se
interzicea să mai producă lumânări pentru biserici úi cel din 27 februarie 1826 prin
care erau excluúi din breasla brutarilor, rezervată numai creútinilor), interdicĠiile
stabilirii domiciliului la sate úi vânzării de băuturi sătenilor, iniĠiate la mijlocul
secolului al XVIII-lea, au avut cel mai puternic ecou în relaĠiile româno-evreieúti
pe care le-au afectat timp de peste un secol. Semnificativ în această privinĠă,
inclusiv pentru înĠelegerea vehemenĠei cu care zece ani mai târziu marele om
politic úi adepĠii săi se opuneau revizuirii art. 7 din constituĠia României, este
ordinul din 15 ianuarie 1869 adresat prefecĠilor de către Mihail Kogălniceanu, în
calitatea sa de ministru de interne. În ordin se reaminteúte prefecĠilor că „După
legile Ġării, ovreii nu au dreptul de domiciliu permanent în sate. Prin urmare ei nu
pot fi nici cârciumari, nici accisari în comunele rurale”14. Motivul era în opinia lui
Kogălniceanu faptul că „cea mai mare parte din jidovi, úi mai ales acei emigraĠi
din GaliĠia úi Podolia constitue în Ġara noastră nu o comunitate religioasă, ci o
11
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naĠionalitate deosebită având limba, portul, năravurile sale proprii; úi o tristă
experienĠă a dovedit că în particular ovreii galiĠieni úi podoleni locuind prin sate
sunt un flagel pentru sătenii români”15. De aceea se cere prefecĠilor să dispună
măsurile necesare pentru ca de la 23 aprilie 1869 să nu mai existe prin sate evrei
cârciumari sau accizari, cu excepĠia celor care încheiaseră contracte legalizate cu o
durată mai lungă. În partea finală a ordinului, Kogălniceanu atrage atenĠia că va
avea „ochiul foarte deschis asupra punerii în lucrare a acestei dispoziĠiuni de
mare importanĠă pentru interesele noastre naĠionale úi economice”16 úi încheie cu
precizarea că pe cât este de hotărât „a opri răul în sate”, tot astfel se simte dator „ a
stărui pe lângă camere pentru o întindere de drepturi în favoarea ovreilor
luminaĠi, úi în deosebi a acelora carii prin nascerea lor, prin serviciul lor în
armata română, prin studiile lor în úcolele nostre vor dobândi dreptul de a fi
număraĠi între fiii Ġărei, fără privire către religiune”17.
În categoria actelor normative, cu un caracter antievreiesc exprimat în mod
indirect, sunt incluse legile fundamentale de organizare a statului (Regulamentele
Organice, ConvenĠia de la Paris din 19 august 1858, ConstituĠia din 1866) care
prevedeau că pentru împământenire sau pentru dobândirea úi exercitarea tuturor
drepturilor politice úi civile, era necesar ca o persoană să aparĠină unui cult creútin,
precum úi celelalte legi care condiĠionau ocuparea unei funcĠii sau exercitarea unei
profesii ori a unui drept de îndeplinire a calităĠii de „pământean”, respectiv de
„român sau naturalizat”.
Regulamentul Organic al ğării Româneúti (1831) stabilea în art. 379 două
forme de naturalizare: marea naturalizare, ce presupunea dobândirea tuturor
drepturilor politice úi civile (civis optimo iure), úi mica naturalizare (art. 379. pct.
5), care se reducea numai la dobândirea úi exercitarea drepturilor civile ale
pământenilor (civis minuto iure). Regulamentul, spre deosebire de vechiul drept
consuetudinar, nu a mai permis naturalizarea prin simpla căsătorie cu o
pământeancă, ci a prevăzut o procedură greoaie, constând dintr-o cerere adresată
domnului Ġării, care o aproba numai cu acordul prealabil dat de obicinuita
obútească adunare dacă solicitantul îndeplinea condiĠiile privitoare la avere,
meseria practicată, stagiul de rezidenĠă în Ġară úi dovedea „purtări cinstite”.
Prezentăm în continuare conĠinutul art. 379 din Regulamentul Organic al ğării
Româneúti care, după cum se va vedea, a servit ca sursă de inspiraĠie în revizuirea
art. 7 a constituĠiei din 1866: „Orice străin de orice rit creútinesc va veni aici în
Ġară, úi va voi să dobândească drepturi politicesci de pământean, să nu le poată
dobândi fără un document la mână, care i se va da de către Domn, după o mai
întâi chibzuire a obicinuitei obstesci Adunări; iară chibzuirile acestei Adunări, úi
întărirea Domnului vor urma pe temeiurile următoare: 1. Străinul din nou venit,
dorind a se naturalisa în Ġară, va fi dator să se arate către stăpânire cu jalbă,
dovedind al său capital úi alte avuturi ce va mai avea prin alte locuri, sau meseria
ce va cunoasce, úi prin care s-ar făgădui a se face folositor Statului. 2. Obicinuita
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obútească Adunare, din porunca Domnului, va cerceta ale sale dovezi, úi va
raporta Domnului. 3. Dacă, după această cercetare, se va face cunoscute de
adevărate dovezile străinului atunci acesta va putea întrebuinĠa al său capital în
orice cumpărătoare de acareturi va voi, úi prin ale sale în parte lucrări se va sili
să dea dovezi de a sa destoinicie, prin care să dovedească că poate să se facă întru
adevăr folositor Statului, úi petrecând aúa zece ani socotiĠi din ziua arătării sale
către stăpânire úi arătându-se totdeuna prin purtări cinstite, i se va da document
de naturalisaĠie după toate formele cerute; úi atunci se va înscri între pământenii
Statului, úi va dobândi toate acele drepturi politicesci câte au úi cei adevăraĠi
pământeni, întrebuinĠându-se de Domn úi în slujbe d-ale Ġării pentru care va fi
destoinic. 4. Dacă vreun străin se va însura cu pământeancă nobilă úi va da
dovezile mai sus arătate, atunci sorocirea anilor de naturalisaĠie se va socoti pe un
număr de úepte ani numai; iară neavând acest fel de dovezi, însurarea cu
pământeanca nu poate de acum înainte să-i dea drept de naturalisaĠie. 5. Iar
străinii uneltind numai neguĠătorii úi industrii úi, dorind a dobândi numai drepturi
obicinuite de pământean, iar nu úi politiceúti în ceasul ce se vor înscri între
corporaĠiile locului úi se vor supune la cele de peste an dări pentru dreptul de
patentă úi pentru cheltuelile orăúenesci numai decât se vor înumăra între
pământenii statului úi vor avea aceleaúi drepturi ce au úi pământenii neguĠători úi
industriaúi”18.
La rândul său, ConvenĠia de la Paris din 19 august 1858, o veritabilă
constituĠie a Principatelor Unite, a proclamat în art. 46, al. 4 că „Moldovenii úi
valahii de orice rit creútin se vor bucura deopotrivă de drepturi politice”19. Chiar
dacă în alineatul următor s-a prevăzut că „Exercitarea acestor drepturi se va putea
întinde úi la celelalte culte prin dispoziĠii legislative”20, acest text, aparent favorabil
evreilor, este lipsit de orice efect practic, întrucât el are numai valoarea unei norme
de recomandare, necreând nicio obligaĠie pentru legiuitorii din cele două
principate, aúa cum se întâmpla în cazul normei imperative cuprinsă în alineatul 4
al art. 46.
În sfârúit, ConstituĠia României din 1866 statua în cel de-al doilea alineat
al art. 7 că „Numai streinii de rituri creútine pot dobândi împământenirea”21.
ConsecinĠa imposibilităĠii împământenirii sau naturalizării evreilor constă
în excluderea lor de la dreptul de a fi studenĠi la ùcoala de Medicină úi Farmacie
din Bucureúti (art. 15 din Regulamentul ùcolii de Medicină úi Farmacie din
Bucureúti, aprobat de principele Alexandru D. Ghica, caimacamul ğării Româneúti,
prin decretul nr. 1902 din 16 august 185822), judecători úi procurori (art. 1 din
Legea despre admisibilitatea úi înaintarea în funcĠiunile judecătoresci din 4
decembrie 186423), avocaĠi (art. 1 din Legea pentru constituirea corpului de avocaĠi
18
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din 4 decembrie 186424), consilieri judeĠeni (art. 26 din Legea pentru înfiinĠarea
consiliurilor judeĠiane din 31 martie 186425), consilieri comunali (art. 22 din Legea
pentru comunele urbane úi rurale din 31 martie 186426), farmaciúti (art. 2 din
Decretul nr. 1189 din 25 octombrie 1869 pentru concedarea dreptului de a deschide
farmacie în Ġiară prin concurs27), membri ai curĠii de conturi (art. 11 din Legea
pentru înfiinĠarea curĠii de compturi din 24 ianurie 186428), pădurari (art. 2 din
Regulamentul pentru serviciul pădurarilor úi al brigadierilor, aprobat prin Decretul
nr. 302 din 186329), ofiĠeri (art. 1 din Legea asupra poziĠiei ofiĠerilor din 3
decembrie 186430), rectori, decani, inspectori úcolari, directori de úcoli secundare,
funcĠionari însărcinaĠi cu administraĠia úcolară (art. 353 din Legea asupra
instrucĠiunei din 25 noiembrie 186431), membri titulari ai Academiei Române ( art.
6 din Statutele SocietăĠii Academice Române, aprobat prin Decretul nr. 1246 din
186732) úi, cu excepĠia inginerilor úi arhitecĠilor, concesionari ai unor lucrări
publice (art. 1 din CondiĠiunile generali pentru intreprize de lucrări publice,
aprobate prin Decretul nr. 175 din 3 februarie 186833). În aceeaúi categorie de acte
normative care îngrădeau evreilor capacitatea juridică, discriminându-i în raport cu
ceilalĠi străini rezidenĠi în Ġara noastră, este inclus úi Decretul din 19 august 1864
care stabilea că numai „ Străinii de orice rit creútinesc, domiciliaĠi în România, vor
avea dreptul de a cumpăra proprietăĠi imobiliare sub condiĠiunea însă de a se
supune, în ceea ce se atinge de asemenea proprietăĠi, la legile pământului, úi
numai pe cât úi românii se vor bucura de asemenea drepturi în Ġările lor”34. Toate
aceste acte normative adoptate în primul deceniu de existenĠă al României sunt
simptomatice pentru un tânăr stat, extrem de suspicios la orice acĠiune sau stare de
fapt care ar fi putut să-i afecteze însăúi statalitatea úi explică în bună măsură
excesele naĠionaliste de natură legislativă, precum úi starea de spirit în care se
găseau oamenii politici români chemaĠi să revizuiască dispoziĠiile constituĠionale
neconforme cu prescripĠiile cuprinse în art. 44 al tratatului de la Berlin.
3. Adoptarea úi punerea în aplicare a principiului constituĠional al
nediscriminării persoanelor în funcĠie de religie. Cel de-al doilea alineat al art. 7
al constituĠiei României din 1866, conform căruia numai străinii de rit creútin pot fi
naturalizaĠi, excludea, în mod evident, pe evrei úi musulmani de la posibilitatea
dobândirii cetăĠeniei române, dar, în fapt, evreii erau singurii interesaĠi de obĠinerea
cetăĠeniei. De aceea, organizaĠiile evreieúti au trimis numeroase memorii marilor
puteri europene, atât înainte de deschiderea congresului de la Berlin, cât úi după,
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pentru a atrage atenĠia asupra acestei chestiuni litigioase în raporturile lor cu statul
român. Îndeplinirea condiĠiei stipulată de art. 44 al tratatului de la Berlin a provocat
o vie emoĠie în rândurile parlamentarilor români, divizaĠi în opozanĠi úi adepĠi ai
respectării ad litteram a dispoziĠiilor din tratat. În úedinĠa Camerei DeputaĠilor din
27 septembrie 187835 au existat numeroase voci care au susĠinut că România nu
este obligată să se conformeze deciziei luate la Berlin. Titu Maiorescu a Ġinut să
sublinieze însă că tratatul nu este un act sinalagmatic, adică, pentru România, care
nu era parte la tratat, acesta era un act juridic care îi impunea obligaĠii în mod
unilateral. OpozanĠii revizuirii constituĠiei, majoritari în parlament, úi-au radicalizat
poziĠiile, profitând de faptul că în perioada septembrie-decembrie 1878, pe rând,
Austro-Ungaria, Rusia úi Turcia, respectiv marile puteri europene vecine Ġării
noastre, ne-au recunoscut independenĠa fără să mai aútepte revizuirea art. 7 din
constituĠia României. În faĠa tergiversărilor guvernului de la Bucureúti, asociaĠiile
evreieúti europene, prin Gerson Bleichröder, consilierul personal al cancelarului
Otto von Bismarck, vor întreprinde numeroase demersuri pentru a impune
parlamentului român adoptarea legii de revizuire a constituĠiei36. Lobby-ul
aceloraúi asociaĠii pe lângă puterile europene occidentale a făcut să eúueze
încercările diplomaĠiei române de a obĠine úi din partea acestora recunoaúterea
independenĠei înainte de modificarea constituĠiei, dar abia în ianuarie 1879, după
înlocuirea cu Ion Câmpineanu a lui Mihail Kogălniceanu, aprig opozant al
satisfacerii cererilor evreieúti, s-au creat condiĠii mai favorabile luării în discuĠie de
către parlamentari a chestiunii revizuirii constituĠiei. După alegerile parlamentare
care au avut ca scop obĠinerea unei majorităĠi suficiente pentru îndeplinirea
obligaĠiilor impuse prin tratatul de la Berlin, în parlament a fost reiterată, totuúi,
propunerea de a se refuza revizuirea articolului 7. Propunerea era semnată, printre
alĠii, de Nicolae Blaremberg úi filozoful Vasile Conta37. Principalul motiv al
refuzului era credinĠa semnatarilor că evreii nu vor sluji niciodată statului român úi
nu se vor contopi cu restul naĠiunii, chiar dacă vor obĠine cetăĠenia română úi, odată
cu ea, drepturi civile úi politice. La acestea se adăuga temerea că evreii urmăresc
crearea unui stat în stat, ameninĠând astfel integritatea statului român aúa cum era
stabilită în articolul 1 al constituĠiei României38. Primul ministru, I.C. Brătianu, úi
ministrul justiĠiei, Vasile Boerescu, au reuúit în cele din urmă să-i convingă pe
parlamentari să aprobe un text de lege care în aparenĠă respecta principiul
nediscriminării persoanelor în funcĠie de religie, impus de art. 44 al tratatului de la
Berlin, dar, în realitate, prin condiĠiile cerute de paragrafele I úi III, da satisfacĠie
celor care se opuneau acordării cetăĠeniei române evreilor. SoluĠia propusă de
guvern va fi adoptată la 6 octombrie 1879 de Adunarea DeputaĠilor úi la 11
octombrie de Senat. Textul noului articol 7 a fost următorul: „Art. Unic. În locul
art. 7 din ConstituĠiune, care se revisuesce, se va pune următorul:
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Art.7. DiferenĠa de credinĠe religioase úi confesiuni nu constitue în
România o piedică spre a dobândi drepturile civile úi politice úi a le esercita.
§ I. Streinul, fără osebire de religiune, supus sau nesupus unei protecĠiuni
străine, poate dobândi împământenirea, cu condiĠiile următoare:
a) Va adresa guvernului cererea de naturalisare, în care va arăta capitalul
ce posedă, profesiunea sau meseria ce esercită úi voinĠa de a-úi stabili domiciliul în
România.
b) Va locui, în urma acestei cereri, zece ani în Ġară úi va dovedi, prin
faptele sale, că este folositor ei.
§II. Pot fi scutiĠi de stagiu:
a) Acei cari vor fi adus în Ġară industrii, invenĠiuni utile sau talente
distinse, sau cari vor fi fundat aci stabilimente mari de comerciu sau de industrie.
b) Acei cari, fiind născuĠi úi crescuĠi în România, din părinĠi stabiliĠi în
Ġară, nu s-au bucurat, nici unii nici alĠii, vreodată de vreo protecĠiune streină.
c) Acei cari au sevit sub drapel în timpul resbelului pentru independenĠă úi
care vor putea fi naturalisaĠi în mod colectiv după propunerea guvernului, printr-o
singură lege úi fără alte formalităĠi.
§III. Naturalisarea nu se poate acorda decât prin lege úi în mod individual.
§IV. O lege specială va determina modul prin care streinii vor putea
stabili domiciliul lor pe teritoriul României.
§ V. Numai Românii sau cei naturalisaĠi Români pot dobândi imobile
rurale în România.
Drepturile până acum câútigate sunt respectate.
ConvenĠiunile internaĠionale astăzi existente rămân în vigoare cu toate
clausele úi termenul coprinse întrânsele.”39
Primul alineat reproduce aproape fidel prima frază a art. 44 al tratatului de
la Berlin, proclamând principiul nediscriminării persoanelor în funcĠie de
apartenenĠa religioasă. În continuare, însă, textul legii de revizuire a constituĠiei
instituie în § 1 lit. a úi b două condiĠii inspirate din art. 379 pct. 1 úi 3 din
Regulamentul Organic al ğării Româneúti, respectiv, mai întâi, obligativitatea
adresării unei cereri individuale în care să se menĠioneze capitalul sau averea de
care dispune solicitantul úi meseria pe care o exercită, apoi obligativitatea de a
locui cel puĠin zece ani în Ġară, timp în care să facă dovada că este folositor statului
român. În privinĠa excepĠiilor dispensării de obligativitatea stagiului de zece ani,
prima excepĠie, prevăzută de § II este, într-o oarecare măsură, inspirată de
prevederile art. 379 pct. 5 al aceluiaúi regulament, în timp ce excepĠiile stabilite de
§ II lit. b úi c referitoare la străinii născuĠi úi crescuĠi în România din părinĠi stabiliĠi
în Ġară, precum úi la cei care au luptat în războiul de independenĠă, sunt în spiritul
ordinului emis către prefecĠi la 15 ianuarie 1869, prin care Mihail Kogălniceanu
făcea distincĠie înte evreii născuĠi în România sau care serviseră în armata română,
pe de o parte, úi evreii emigraĠi recent din GaliĠia úi Podolia, pe de altă parte. De
asemenea, condiĠia stipulată în partea finală a excepĠiei cuprinsă în § II lit. b ca
39
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solicitanĠii să nu se fi bucurat de vreo protecĠie străină, indică voinĠa legiuitorului
român de a nu accepta dubla cetăĠenie. În sfârúit, precizarea din § III a legii de
revizuire, potrivit căreia naturalizarea nu se poate acorda decât prin lege úi în mod
individual, este în conformitate cu preambulul art. 379 din Regulamentul Organic.
Cu toate că în textul revizuit nu apărea cuvântul evreu, nu există nicio
îndoială că acesta îi privea exclusiv pe evrei. Dovada o constituie faptul că
naturalizarea musulmanilor nu a ridicat nicio problemă politică sau juridică.
Relevantă în acest sens este Legea pentru organizarea Dobrogei din 9 martie 1880
ce a stabilit în art. 3 că „ToĠi locuitorii din Dobrogea cari în ziua de 11 aprilie
1877 erau cetăĠeni otomani, devin úi sunt cetăĠeni români”40. Aúadar, populaĠia de
religie musulmană era naturalizată în bloc, printr-o singură lege, la scurt timp după
revizuirea constituĠiei, în timp ce pentru obĠinerea cetăĠeniei române de către evrei
era necesar câte o lege specială pentru fiecare caz în parte. Procedura extrem de
greoaie de acordare a cetăĠeniei instituită de art. 7 revizuit din constituĠia României
golea de conĠinut principiul exprimat în art. 44 al tratatului de la Berlin. Drept
urmare, cu excepĠia celor 1074 de evrei care au primit cetăĠenia română în bloc
datorită participării la războiul de independenĠă úi a altor merite individuale, din
anul 1879 până în 1911 au fost naturalizate doar 85 de persoane, dintre care 27 au
murit în aceeaúi perioadă41. Dezideratul încetăĠenirii în bloc a evreilor care locuiau
în România a fost realizat după primul război mondial prin decretul-lege nr. 3464
din 12 august 1919, consfinĠit în articolul 133 al ConstituĠiei României din 1923.
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