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PROLOG. 

O întrec!gă serie de legiuiri recente, impuse actuali
tăţii de vremurile ce parcurgem - deoarece, după cum re.
cunoaşte însuşi Cronicarul, ,,nu suat vremile sub cârma omului, 
c.i bietul om sub vremi !" - condiţionând astăzi, de „O,RIOI» 
NEA ETNI<::Ă" a individului, nu numai anumite avantagii, 
ci chiar o parte din drepturi pe cari până acum, după a.
p!'Oape şeapte decenii de viată emin.amente şi esenţialmente 
românească, ne deprinse-sem a le socoti fireşti, - Dobro.
genil autohtoni cari, fără să se fi bucurat prin legea lor 
organică, în momentul anexiunii, de vreun drept de opţiune, 
nAU DEVENIT ŞI SUNT" cetăţeni români, au dovedit,, în 
tot timpul şi în tot locul, prin vorbe şi p:rin fapte, o lealitate 
nezdruncinată, şi în fiinţele şi conştiinţele cărora Ol'iginea 
este o noţiune cu totul confuză şi abstractă, socotesc ne„ 
cesar şi nemerit a suptţne, prin modesta persoană a sub.
Semna tulul, care de o viaţă în'treagă s-a făcut, neîntrerupţ 
e~oul necazurilor şi păsurilor lol', cunoştinţei şi aprecierei 
forurilor competente şi diriguitoare ale Ţării, lămuririle 

~ oe urme~a. 
• 
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SCURT 0O~ENT ARiU 
ASUPRA ORIGINEI ETNICE 

Dacă din punct de vedere ~timologic, cuvântul "e.tnic•~ 
e sinonim cu ,,,raţiona,{" (adjectiv:ul . ,,ethnic" .derivând dela gre
cescul ,,ethnos", tare însemnează „natiu11e·~) - şi deci etnici
tatea confundându~se. stricto sensu, eu flafionalitatea, o di,~ 
cqţiune a,supra "cestei cheştiuni ar apărea de prisos-, - na
ţionalitatea cetăţenHor din Dobrogea fiind stabilită, de legile 
până azi în vigoare, în mod valabil şi definitiv. 

Cum îns.ă notiunei de etnie.i,tate s-a pornitîn ultima vre
me a i se da o nuanţă şi o interpr:~tare specială„ ce intere
sează în deosebi o bună parte din lbouitorii provinciei cis
dunărene, să <c~_t;ttăm„ pe cit ne yş fi cu puJin.ţă, să d~şluş_im 
a'Ct-astă problemă. 

Ceeace, dintru înc_ep.ut„ treb~e p;reeizaţ e că„ nici Con~ 
stituţia din 27 Febru.arie 1938, care, cea dintâi, J>,rin f,lrt., 4 şi 
5, se referă la originea etnică şi nicio altă lege, nu lămureşte 
această noţiune. Obs.ervăm numai că, prin art. 67, spre a 
putea fi min~stru, Constituţiunea din 1938 c.erea „cel puţin 
trei generaţii" de român, adică de cetăţenie română. 

Comentând acest text, d-l Eugen Petit, C_onsi,li~r la lu.alta 
Curte d.e Casaţie, care s-a ocupat îndeaproape de studiul a~ 
oestei chestiuni, du-pă ce se :.întreabă: 

, ,,Ce î~telege ~onstiţuţia din 1 ~38,_ prin e~pres iu_nife de: Românţ, ce• 
tlten1 români, supuşi români, n .aturalr2aţ1 români, Natiunea Român~ ei: caro 
este ţteosebirea dintre ele ?". · 

, ră-spunde precum, m-mează : 

Din art. 4., care vorlJ..eşte de Români1 făr![ deosebi,re de originea etq.ică, 
r~zul.til că prîn Români, Gonstitu1ia întelege pe toti cetătenH români, ·ceea ce 
de altminteri lămttreşte ş1 primµ} .aliniat din art_icolul următor (5),•prec·um şi 
d i~poziţiunile articolelor 61 7, 9, l O, 24, 26 .şi 27. 

Din art~ 11, rezultă că CET.;.TBNlA română şi ou NAŢlON'ALlTATEA 
română sunt noţiuni echlpotente. 

După dispozfţiunile art. 27, rezultă că tofi cetăte;iii români s unt.supuşi 
români, iar prin expresiunea de NaUune Română şunt ~uprinşi ntţm-ai cetă;tenii 
r omâ-ni ~e origini; ~tnică româ.nească (deci şi cei proveni.nd din teriforHle 
reruipite, spre deosebire 1Je minotitarl; precum ş·i de ce'ilalti străin.i de ori
gine ~tnlc~, na,luraJiiaţi rom_âni). 
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UlfimuL alineat al art. 27, :vorbind de „Româ,ni şi cei naturairzati ro
mâni'\ deci .~e unii pe deopâ,rte, iar de altii pe de alta, dă deci c,uva,1tului 
„Români" alt î'nţ~es · ca acela din arf. 4. _'._ Căci acest ,din ltrmă articol? ptio 
Ro,mâni îi,telege - du,pă cum spune chiar textul lui - pe toţi românii fără 
deosebire 'cte origine etnteă, pe când art. 27 (ultimul aliniat), face această 
de..o.seb! re. 

Art~ 28, prin „Români'" cuprinde pe totl cetătenii r~m~·ni, La fel cu 
expresîunea „Nâţhtne~ Română'' <tin articolul' următor (29). 

Art. 67 prin „ron1â.n 11 cu-prinăe desigur, toli cetăteni! români, precum 
fi pe ce1 de origine etnică română, din ted toriile ellbcirafe. 

Cât priveşte originea, românea~că ~ <;}onstată apelaş 
comentator - ,,această noţiune nu este teoretic numai în funcţie 
de sânge j dar şi de fazele prin car~ a trecut în cursZJl vremurilor 
alcătuirea comunităţii sociale rQmâu.eşti, de _actiiiitatea membrilor 
acelei comunităţi, de moravurile ei, de infiltraţiunile. străine„ de 
bogăţiile solului unde trăeşte, de cli11ză, de moravuri, de cultură, 
de limbă, în sfârşit de tot ceeace constitue s__pecificZJl unei natiuni". 

Şi d-l Petit înc·heie : ,,deci no/lunea de origine etnică 
românească este mult mai largă, mult, mai încăpăteare de cât 
acea a sângelui românesc, pe care - prin urmare - o cu
prinde implicit n. 

Prima lege, ca1·e se referă l.s Românii de sânge, e da
torită tl-lui Ion V. Gruia, care, Ministru de Just~ţie p.e atunci, 
opreşte, prin De~retul„Le_g~ din 9 Iulie 1940, căsătoriile 
dintre Românii de sânge şi Evrei, - l,ege despre al cărei au
tor, tot d-l Consilier Petit constată că; "faţă cu greutăfile ivite 
Î!l stabilirea etnicităţii româneşti şi•a adus aminte · că dacă zeiţa 
Thenzis are într'o- n1ână 0 balanf'4J t11 cealaltă fitJe Q spadă, este 
pentru.ca ceeace nu va put'ea fac.e cu una, să facă cu cealaltă. 
Ş-i luând sabia, a tăiat nodul gordian·~. 

In expuner,ea de 1notive ce însoţe.şte acest De.cret-Lege, 
d-l G1·uia, după ce defi~eşte concepţia · organică. a unei Naţii, 

• .. Â ., .. • .,, ,, , , • .., 

care ar reprezinta o „comurntate, str.ansa şt unzt✓ara,. spnJlnita 
pe amintirea marilor lucruri /ii.cute. la o laltii. în trecut şi pe do
rinta de a le face tn viitor, pe un Juflet comun, pe rasă, limbă" 
teritorilll, d:ina-stia, trecutijl ş,i idealul comun", - d~aa, oprindu
se asupra exp·e,rienţeiîăcnte de maţile popoare premergătoare 
în acest domeniu, constată că, la Germani, ,,superioritatea 
poporylu-i este asigi,:-ată nu prin sqngele pur, ci prin f(J;ptul că 
este constituit 'din rase s.uperioar.e, cu excluderea raselor inferioa
re" 3• iar la Italieni ,,realizarea Statului Natior.al, dela 19~2 şi 
până astăzi, s' a fntemeiat pe realităti organice, profund,, în care 
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elementele rasfale intervin doar fn ,nod acGid.ental $-i ideologÎa, 
tn măsura Just necesară pentru ·păstrarea puritâţei rasei". 

[n coneluzie: 
Dacă d-l Ministru Gruia ajunge la „.formula proprie ro

mânească de a socoti sângele românesc ca un element etnic ţi 
u1oralţ a cârui determinare .~e face numai prin discriminarea pe 
criteriile le-g_ale - de rit şi ~rigfnii - a hoţiunei de „evreul;; .. D-l 
½,Qnsilier retit, într'un studiu anterior, încheie în sensul că 
„toale, popoarele de originii. arian.ii 1

) urmează a fi censiderate ca 
pop oa.re- surori ~)''., iar în ultitna d~sale lucrare ct'ede, că ,,IN 
ACTUALA STARE A LEGISLAŢIE[ noastre, de.finiţia legală 
de 0riglnă etni~ă română, se gc'iseşte dată prin expunere-a ele 
11iotive a Decretului-Lege din ţ) Iulie 1940, după care, prin 
Român de sânge, se înţelege orice cetăţeru1 român, care 
nu este evreu". 

De altfel, e locul să arătăm că nici Gerrnanii nu închid 
ermetic cercul rassismµlui, întrucât prin art. 2 ct.in Legea 
pentru cetătenia Ştatului g~r(llan (Reicbshiirgerge.setz) ,,este 
cetătean al SJatului nu numai locuitorul de sânge german~ ai şi 
cel de sânge înrudit". 

1) Aryas sau Aryenn sunt, d4pă cele stabilite până acum, străbunll fa
miliei indoeuropene, avâ.n.d drept patrie d~ 0rigine regiunea fluviului Amu Daria 
d.in Turkestan.-Celţii, Grecl-i, Latinii, Germanii şi Slavii sunt arieni. 

Ca să ne p 1rem 'totuşi da seama de câtă cenfuzia dăit1u.eşte· încă asupra 
însă-şi „concepţiunii" 11rianismulJi, reproducem dintr1

0 recent~ lucrare a d-lui 
ţ\lex. Ronda, ::ts•upra ,.~ASISMULUI ROMÂNESC" următorul interesant pa
sagiu: 

,,Autorul încă n'a fost în stare să-şi procure stu.dii!e proi.esoruftii roman 
L~on Homo, dlq;ă cari se pare, că massa Italicilor ar fi imigrat şi ea dela 
nord şi anume, dJn regiunea Maramure-şuiui. Nu putem să cercetăm aci ori
ginea triburilor ariene pătrunse în .~sia centrală, cum ar fi îocharii din Tutfan, 
veniţi dupl Menghin, d.iQ Ucrah;1a1 ·cum ar fi Sciţii şi Alanii, nici aceea a gin
ţllor europene aventurate d,eparte dini~olo de Asia mică, precum şi Filis.teii 
şi Armoriţii, cari Influenţează structura rasistă a Palestiner şi cârora se da
toreşte întemeerea [erusalimului Şi sceptic1ţl Pittard menţiooeiză J}OSibiliţatea 
unţi emigrări .a Slavilor d in regiunea Dunării de jos, iar Schmidt susţine, că 
purtătorii civilizaţiilor celor mai vechi ale Chinei şi Japoniei ar fi lmigrl\t, în 
epoca neolltjctţlui, în mare parte d in sud-estul Europei, din „regiune,atdintre 
Nipru, Dunăre şi Balcani1i. Chiar dacă ipotezele acestea d o urmă nu s'ar 
<ionfirma, inipertanţa mare a bast1onului a rdeleail pentru arianism a·pare dest!ll 
de bine întărită prm afirmările .de ma.i sus. Uuii autori cred chiar în posibi
litatea, ca legăm.ii rasei ariene să fi fost situat pe teritoriul României de iis
tăz ,. Pe când P. Giles în „C-ambridge histo.ry of lndia''t G. F. Ghilde în nîhe 
Aryan a stu(l.y in Indo-Europe~n orig1nes" (Lpndra 1925) Ş;i V. Cossina în 
„ Vorgeschlchte" apără originea dunăreană a ras·ei arleno, F. Behn susţine dă 
patria arienilor ar fi nta-ra de origine a ceramicei spiralo:meandricen, ,,ţijrmul 
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apusean si nordic al Mă.rii Negro. Acaastll pă:rero este împă:rtă.şitâ şt de 
Stabe. Io• fa,voarea ipotez~i unui ro·l lmp0rtant jucat îil tre·cut de cetatea 
transilvăneană pledeazli şi exl!teota unei <.:ivilliaţi'i 'de sine şt!Uătoare a eoe,oli• 
tie•ului care stăpâneşte Rom•âoia de astă.Zi precum şi ţinuturi vaste din Qâ
llfia, Podolia~ Okraina şi Bul!(aria. AceastJ civ.ilizaţie „ tip Tripolje11 profund 
deosebită de celelalte ale e:pocii respective, este atribtţită, între altii, de Scbu
cbardt şi Pittard strămoşilor poporului româi'resc de astăzi., Astfel dupt P•ittard, 
„oimlc ou ne împiedfcll., să presupunem; că locuito'ti'l c a·ri a·u în:'Uţat colibele 
funerare ale Mold~vei în epoca pletrii lustru.ite sunt aceia cari mai târ:ziu au 
primit dela istoricii-v,ec'bi numele de Daci sau Oe.ţi". 

2) Vezi Rev. 11 DREPTUL" No. 48(940. 

NOTA.- Ca o completare fa expunerea principiali de mai sus, găsim 
oportun a reproduce dupl lucra.rea D•lui Coosiller Petit compoziţîa ortginară 
etni:!ă a ·popoarelor din unele ţă-ri europene, spre a sfârşi cu acea a po:po~ 
tulîti român. 

111n GERM.\NIA, Saxo•nij, Franconienil, Şvabii şi• Bayare1:lil compt1neau 
Ia anur 888,. deci du-pă. mol!.rtea lui Carol cel Mare, populaţia a.utontooă. {A 
se adă.oga Slavii, împlâotafi lo număr considerabil 'în tiouturlie Prusiei şi Si„ 
leziei' Qrientale N. A.) 

Jo SPANIA glisim pe Ceitlberi, sau. mai eract pe ]bori Celţi şi Tarie• 
s.ieni1 cari cu 15 ani înaintea erH creştine-, au fost supuşi de Romani; a-ceştia 
le„au impus limba şi legjslat,ia lor. Io timpul lmpăratului Tiberiu, Spania cu
prindea uo mare numă.r de pop,oa,re ca: Galicieni, Asturieni, Cantabri, Va• 
eoni, etc. 

ANGLIA cuprindea la origine populaţii celtice : Qaeli, Picfi, Velşi, Bre
tonlL B~lgi, peste car~ a:~ năvălit şi s,'a~ insfala.t Saxonii, venfţi. de la __ gurile 
Hibei ş1 a Wesserulus, dsn Hanovra ş s dsn Oldenburg, precum ş1 Aog:lu pro• 
venind dfo Elpa mipocie şi Juţ.ii din Jutlanda. 

!o FRANŢA, eu 600 a:oi înainte de Cri.sto.s, au venit Fenicienii sau Gre~ 
cil din Asia Miclî, î11temeind cele mat ·principale oraşe din sud c:a Marsilia, 
Nissa, Aotibes, etc. Io aoul 511 tot înainte de Christos, Rpm anii cu,ceresc Ga• 
na., iar Ia 406 năv.ălesc popoarele venite din Gertnan!a: Franci, Burgun.zi şi 
Vizigoti . 

GR ~CIA a fos,t cuc~rit4 de Romani, cărora. însă Grecii au izbutit să.le 
impuie cui'tu1a lor superioară. 

lTALIA a sufadt to evul mediu invaziuoi din partea Ungurilor Ş•i a Sa.
razinilor„ prşcum şi infiltraţiuni de Normanzi. 

PORTUGALIA este toasta provincie romană Lusitaoia, unde mai întâi 
năv~les c . Alaliii şi Vizigoţi!, iar in secolul al V,U•lea Maurii. 

AUSTRIA era lo.cuită Ia -înc&put de o populaţie qe rass!t celtică (Boieni, 
Taur,işti şi Scordiştl), fiind a,poi :vizitată de Venefi şi Sarmaţi, cari sunt stră• 
bunii Slavilo'r. Dar p·opulaţlile germanice venite de Ja nord, intrar!l in luptă 
cu aceşti Slayi, cari fură. res.pinşi. După că_derea lmp-eriµ Iui Roman, reapar 
însă Slaviif Cehii, Slovacii, Polabii, Pomeranienii şi Polooe·zH. La sfârşitul se• 
·colului al Il•lea, câmpiile Panoniei fură pradă Hunilor Iu,i Attila. 

~AACY:ARII, popor asia!ic {le pe mal,urile fluviµl ui ()bi, din Siberia, oă• 
vd:l~sc în Eur~pa ~bia pe la .mijlocul secolului al IX~lea_, instal~ndu-se după 
maf mu.rte penpeţ,1, îll câ.mpta U'11gară. 

1'38LGIA a :fost Ia început ocu,pată. de populaţii de origine celti-.eă : 
Motini, Meoapieni, Nervien,i, '.freviri, peste care veniserăEburonii şi Aduaticii 
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trîbijri de origine geirmanică. tnvinse de Cesar, mai târZ'iu sub lmpăratul Au„ 
gust, Belgia fu încorporată în Imperiul Roman ; urmă apoi, in,vazia populaţju„ 
oilor germaniceQ: Francii Ripuax:i şi Francii Salieni. 

BULGARII sunt de origine asiatică (marea de Az·ov) şi au venit la Du~ 
năre. în secolul al V---!ea. Slavi-zafj la sfârşitul secolului al XlV~lea sunt iova• 
daţi .de Turci, cari îi tio sub ftep'endioţa ·1or timp de cloci secol:e. 
- FINLANDEZU sunt şi ei de origipe fioo•ugtiană, 1mpărtili fn mai mult~ 

pppoar~: Esti, lngri~ni, Car-eHeni fi Fin!aodeii 
OLANDA a fost -la început Jncorporată de Imperiul Roman, iar în se„ 

colu! ~l Vii-lea, pâmântul ei este îrtlpăr:Jrt în trei triburi : Frisoni; Sa-xoni şi 
Fraoci. 

POLONlA la orlgioe!e sale era compusă din următoarele grupuri et
nice ~ RJle~ia, Polonia-Mare, Pomerş.nia, Masovia, Kuiavia şi Mica Po!onie, 
Toate acestea sunt triburi slave, de aceiaşi limbă. 

RUSIA a început prin a fi invadată de Gotl, iar mai apqi d:e Huni. 1n 
secolul al V!!..-lea, ac-eşti slavi orientali, au fost ocupati de _populaţiuni de o, 
rigine turcă ~ Bulgari, Chazari, etc. · 

ELV:ETIA a fost mai întâi sub dominaţia romană, dar pe la mijlocul 
secolului al 'Jlt-lea, tara este ocupată de către Germani, cari o .iau în stăpâ• 
nirea lor. 

ROMÂNIA. Deschizând ,,/5toria Români/ol' de d. profe
sor Const. C. Giureseu, găsim la pag. 72 . şi urm. discutată a. 
firm.aţia d-lui Ion Bogdan, că nu p_oate fi vorba d.e poporul 
român, decât după amestecul cu. Slavi, cum . urmează: 

„Această afirmaţie trehue înţăle~să - credern noi - în 
,,sens11l că poporul român şi-a căp.ătat aleătuirea sa deplină, 
,,caracteristicile -sale .... etnice complecte, numai după ce la e. 
,,,lementnl t5enţial, dacoron1anic, constituind temeiul, i s'a a
,,,dăogat elen1entnl şlav. Ctt alte cuvinte, că t:ţu avem de-a face 
,,cu părţi egale, nici cantitativ, nici calitativ şi că punctul 
,,de greutate trehue să cadă tot asupra primelor două ele
,,;[!1ente, Dac;:ă ar fî să scriem elementele etnice componente 
,,ale poporului româ.n, după importanţa Jor, am avea deci: 
,,întâi e_lementul autohton dacic, ap.oi, în al doile~ rând, .ele •. 
,,mentul roman, iar în al treilea rând, la unnă, cel 5[avic"• 

Deci, de origină etllică română, este a-cela în vinele că
reia curge amestec.ul de sânge daco-romano-slav, cu prepoll~ 
derenţa p1imelor două". 
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CONDIŢIUNILE ŞI ÎMPREJURĂRILE DE 
îNCETĂŢENIRE ALE DOBROGENILOR 

Dacâ asupra et11icităţii, legile sunt neprecise sau n1ute, 
asupra cetăţeniei noastre, a Dobrogenilor, ele sunt oJare şi 
precise:· 

Este de o aou'tă actaalitate astăzi, pe11ttu orice locuito:.~ 
din cuprinsul ţării, fie că este sau nu, că se consideră, sau 
este saa nu considerat, român„ definirea din punct de ve.dere 
sttrict juridic a naţionalităţii române. Pentru soluţionarea pe 
un plan j.uridic a unei serii de -probleme ce se pun, în le
gătură cu recentele legiuiri3 e necesar să căutăm definiţia 
strict juri-clică a calităţii de cetăţean român. E necesar să 
găsim criteriul ju.6t, după care să De putem călăuzi, pentru 
ca să putem afirma categoric şi fără putinţă de controve:rsă: 
cutare este cetăţean român, iar cutare nu este cetăţean ro• 
mân. In spiritul celor de mai sus şi .în scopul de a aduce o 
cât de modestă contribuţie la d~zlegarea utţei probleme oe 
îşi reclamă grabnica şi justa soluţionare, fără p:eet~nţia că 
vom putea îmbrăţişa toate laturile cl1estiunii,. pasionantă nu 
numai din punct de vedere. juridic, ci şi din _punct de "~e
dere sentimental şi al interesului economic~naţional - vom 
încerca prin cele oe urmează, să tragem câteva conclu.-zii din 
diversele texte de lege relative la locuitorii judeţelor Tulcea 
şi Constanţa„ 

Cari sunt te1·menii întrt::huinţaţi de legiuitor în textele 
relative la cetaţenie? Ca întotdeauna, legiuitorul nu s.a ser• 
vit ÎI1Ya1·iabil de acelaş cuvânt şi de multe o.ri a fost 11u toc• 
mai fericit inspirat, când a vrut să fie mai explicit. Ca un 
exemplu tipic, găsim îo art. 3 din legea pentru organizarea 
Dobrogei din 9 Martie 18:S0, modifi~ată la 30 1III/1886, ur
mătoarea :frază : ,,O lege specială va determina condiţiunile in 
cari ei (dobrogenii) vor putea exercita drepturtle politice şi 
cumpăra imobile rurale ftl România propriu zisă". România pro• 
priu zisă sună cam curios; ca şi când Dobrogea ar fi un fel 
d-e Românie impropriu zisă! Peste tot în.Bă tei'menul de „ce
tăţean român" este echivalent cu termenul de „român" şi 
chiar art. 5 al legii arătată mai sus : (,ţLocuitorii din Do• 
hrogea, deveniţi cetăţeni români, sunt. egali înain·tea legii, 
se bucură de toate drepturi le cetăţenţşti şi pot fi numiţi în 
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funoţiunile publice fără deosebire de origină şi religiune") 
exprimă intenţia de asimilare din punct de vedere legal. 

Pr-in u.ru:ta.Fe, din punct de vedere legal, român este 
orjce cetăţean român, este oricine se bucură de exerciţiul 
drepturilor politice acordate cetăţenilor români. 

ln.ainte de a se fi acordat deplinătatea drepturilor cetă
ţeneşti lo~o.itorilor dobrogeni, deveniţi cetăţeni români pe 
baza Jegii din 9 Martie 1880, cu 1nodificările ei din 30,1111/ 
1886*), mai exista o categorie de cetăţeni români, aflaţi în
tr'o situaţie .de „capitis diminutio'': nu e·rau alegători şi ~
li.gibili şi nu puteau cumpăra imobile rurale Îll Muntenia şi 
MoJdova, în ~,România propriu zisă~' cum destul de i1npro• 
priu s?a exprimat legiuitorul dela 1880, Din ·termenii art. 3 
al legii nu putem însă decât să tragem concluzia că, din 
punct de vedere al cetăţeniei, al naţionalităţii, aceşti locui
tori ai Dobrogei, cetăţeni oto :nani la data de 11 Aprilie 
1877, erau români. Azi această anomalie nu mai există. E
iistă români, streini, cetăţeni ai altor i;;tate şi străini ce se 
bucură de protecţia română. Atât. Toţi cetăţenii români sunt 
de na{ionalitate română, căci legea din 24 Februarie 1,924, 
modificată la 2 Iunie 1928, nu se ocupă dţcât de dobândi
rea şi pierderea naţionalitătii,; cetăţenie şi naţionalitate sunt, 
în spiritul acestei legi, fundamentală în materie, noţiuni ab
solut identice, exprimate prin termeni sinonimi. 

Inainte de a păşi la un examen an1ănunţit al celor ce am 
afirtnat mai sus, înainte de a proceda la demonstrarea afirmaţi
uoilor noastre, cu ajutorul text ,Jor de lege) găsim absolut ne
cesar să stabilim - în mod indiscutabil - următorul principiu : 

Perceptele jul'idice, c;1rora pnterea legislativă le dă pu • 
tere şi c · litate d ~ legi, devin executorii prin promo lgare, căci 
pronrulgarea este operaţiunea de investire cu forţă executorie a 
legii din partea deţîn a c~ruJai puterii executiye, de către şeful 
Statului . . (HRegele sancţionează şi promulgă legile'1 

- art. 93 
din Co ::-stituţja dela 1865; publicare - art. 115 ; art. 124 : 
„legile devin îndatoritoare di a momentul publicăriiu). Acesta 
este principiul constituţional la epoca promulgării legii dela 
1880 mod. 1886. 

$c Art. 3 . ....: ., Toţi lqcuitorii dJn Dobrogea, cari, în ziua de l lJ!Vll 877, 
erau cetăteni otomani, DEVIN Sf SUNT cetăteni români. , ' , no lege special,ă va determina conditiunile in cari ei vor putea exer-
cita drepturile lor politice si cumpăra imobile rurale în România propriu zisă. 
O altă lege va statua asupra repr .zentatiunii locuitorilor dobrogeni în pada~ 
mentul român". ' 
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Da~că nicio lege nepromulgată nu este executorie. (în 
sensul acestâ Auhry ·et Rau, tome l pag. 34, parag,raf 26) din 
eontr~ din n11oţ11entul pro111ulgării orice lege, d_evin.e executorte 
şi devine oh igatorie din momentul publicări4 cu formalităM 
ţile prevăzute de legea fundamentală a ţării (Nemini cenBetur 
i.gnorare l e-~em). Acesta este principiul univel'salmente admis. 
şi aplicat. In toate, ţările juridic organizate„ eum şi în toată 
legislaţiunea noastră, legiuitorul s,a canformat principiului 
n eretroactivităţii legilor şi ,a fost preocupat de aplicarea .şi 
evidentier~ ac~stui prin_cipi~,.,t.?_cmai ca să ~arche!e pun.etnl 
de plecare 1n timp al efica:c1tăţ11 lor. In ce1ace priveşte mo• 
mentul când de,•ine legel executarie, nu s'a admis niciodată 
ca principiu de ba;ă, decât promulga.rea; ş( asta în toate le
gislaţiile. Când, in cazuri izolate, derogând deJa regula mi• 
lenară, legiuitorul a v:cut să întârzie 1nomentul intrării în vi
uQare a unei legi, a dispus expres cu scopul ca, în int@resuJ 
for,, cetăţenii să poată lua cu.neş.tinţă de nouile dispo?;iţiuni, 
importante erin noutatea şi multiplicitatea Io..-. (Exemple: 
Codul Civil Napoleon ; mai recent, Nouile coduri penale 
şi de pr. pen. C:irol ll). Deci, câlld nu s' a dispus altfel de către 
legiuitor, l~gea operează din 1110111entul pro111ulgării. ].\~u se cu. 
noaşte excepţie la acest principiu, decât în interesul cetăte• 
oilor; în niei un Ca?; cu scopul de a pune pe cetă:ţen4 cărora 
legea li se va aplica, în imposibilitate de a o utiliza şi a i 
se supune. 

Legea pentru organizarea Dobrogei din 9 llartie 1880, 
mod. la 1886, transformă pe foti cetăţenii otomani locuind 
în Dobrogea la data de 11 Ap1ilie 1877, în cetăţeni români, 
în indivizi de naţionalitate ro·mâ:nă. - (Art • . 3 ; ,,de -vin şi sunt 
cetăţeni români"). Prin urmare„ fără disc'J ţie, atât pe haza 
{>rincipiilor generale de drept, c.ât şi din cuvintele ),devin şi 
sunt"., e,,u cari această regulă este confirmată, treb-ue să CQn
$Îderăm că data de 9 ~lartie 1880 este aceea la cal'e vom re
feri fixarea momentului achiziţiunii calităţii de cetăţeni ro• 
mâlii. Cât despre legea din 19 Aprilie 1909,, urmare a alinea
tnloi 2<Jin art. 3 al legii dela 1880, ea vine să fixeze momentul 
din care aceşti cetăţeni români vor putea să-şi exercite dre]Jtul 
de vot. 

Aceste noţiuni generale, cu concluziunile ce. am tras 
asap.ra legii dela 1880~ ne permit s.ă punem de acord ae~astă 
lege ca dispoziţiunile constituţiei dela 1886 în vigoare atunci, 
în ceeace priveşte stăpânirea de imobile rurale. (Vezi art. 
13 din L. dela 1880). Insu~ legiuitorul dela 1880, în artico'"' 
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lele 23 şi 24 ale legii, colis-ideră cetăţeni româ11i pe cei vizaţi 
de art. 3 alin. I. 

Care eşte atunci rostg.l legii din 19 Aprilie 1909 ? 
Aceasta lege a1n spus că ţste o urmare a dispoziţiunii 

legale cuprinsă în art. 3 alin. 2 din legea dela 1880/86. -
Cum legea pe care o anunţa legiuitorul dela 1880 a întârziat 
cu 19 ani să apară, din motive, pare-se, electorale, era nevoie 
să fie. controlată întrunirea ,,ondiţiunilor (cetăţenia otomană, 
reşedinţa în Dobrogea la 1Ş77) puse de legea dela 1880, care 
acorda cetăţe.nia, pentru ca nu cumva să se strecoare în 
primele liste electorale ce urmau să se întocmească, persoan,e 
ce nu întru.neau condiţiunile cerute d_e l~gea dela 1880, pen. 
tru ca să poată beneficia :de dispoziţiunile ei. - Aceş.sţă 
lege dela 1909 stabileşte co:ndiţiunile ce trebuiau să întra
nească cei ce urmau să beneficieze de înscrierea in listele 
electorale şi procedura de constatare a întrunirii acestor 
conditiuni. 

Legiuitorul dela 1909 a vrut să ac.orde unei categorii 
de persoane, ('cetăţenii români pe baza legii dela 1889) exis
tente la data de. 10 Aprilie 1909, drepturile p<;.tlitice în între• 
gime, adică dreptul d.e vot. - De·ci, cei decedaţi la îata de 
19. VI.1909, cum şi cei ce încă nu se născuseră, e_rau., credem 
noi, într'o .situaţie specială: primii putem spune că au 1nurit 
cetăţeni români, fără să fi avut parte, până la moarte, să~şi 
exercite dreptul de vot, acordarea căruia a fost întârziată 
sine die prin art. 3, al. 2 din legea dela 1880/86; pentru 
ceilalţi, nenăscuţi, la data legii -din 1909, sunt de făcut oare 
cari distincţîuni, cum vom face mai la vale. 

Legea dela 1909 a permis tuturor celor intP-resaţj să 
facă dovada că întrunesc condiţiunile pentru a putea bene• 
fic,ia de, acordarea dreptului de vot prin înscrierea în primele 
liste electorale ale loc.uitorilor din judeţele Constanta şi 
Tulcea. N'a silit Jnsă pe nimeni să primească exerciţiul drep~ 
tului de vot; n'a impus nimănn,i obligaţiunea să facă, conform 
procedurii stabilite, -dovada că întruneşte condiţiunile în• 
scrierii în listele e]ecto,rale. Se punea pur· şi simplu, în sarc.,i.na 
celor ce vroiau să beneficie•ze de acordarea exerciţiului drep
tului de vot, dovedirea întrunirii condiţiunilor cerute. de lege• 
A creiat nişte comisiuni, cu. trei grade ·de jurisdicţie., cari 
urmau să cerceteze şi să stabilească, cu autoritate de lucru 
judecat, dacă, da s·au nu, condiţiunile prescrise de art. 2, 
el'au întrunite în perso.ana celui ce cerea înscrierea în listele 
electorale în urma cercetărilor acestor comisiuni, ce-lor ce 
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au fost găsiţi că întruneau condiţiunile cerute, li s'au eli
berat diplome. de cetăţenie, pentru a servi ca dovezi irefra• 
gahile. Quid în cazul oelor ce, domiciliaţi la data de 11 
Aprilie 1877 în Dobrogea şi cetăţeni otomani la acea dată, 
nu au iJerut în :faţa comisiunilor înscrierea în listele eleeto
rale? f'.redem că atât ei, cât şi descendenţii lor născuţi dupii 
data legii din 9 Marti,e 1880, continuau să se b~.cure de ce
tăţt11ia română. Desigur că obţinerea unei diplome de cetă
ţenie nu putea decât să fie în interesul lor; dar, adooiţi1nd 
că ar fi omis să facă cererea prevăzută de legea din 1909, mo
difieată apoi Ja 14 Aprilie 1910~ nu riscau decât să aibă 
dificultăţi la dovedirea calităţii de cetăţeni români„ fără însă 
ca să o fi pierdut„ căci nici un text d.e lege nu le-o lua. 
Rostul diplon1ei de cetăţenie era să stabilească în mod defi. 
nitiv şi neîndoelnic,A constituind o dovadă peremf?t?rie, că 
cetăţeanul X sau Y, 1ntrunea, la data de 19 Apr1l1e 1909, 
condiţiunile cerute de art. 3 din legea dela 1880,-0011diţinni 
necesare de a se liueura de cetăţenia românii. 

Deci7Iiunile comisiunilor insti,uite de legea deJa 1909, au 
efect declarativ de drepturi, căci numai legea dela 1880 con
feră calitatea de cetăţeni unei întregi categorji de persoane 
fizice, cu toate drepturiJe aferente calităţii conferite. l\11ai 
mult: însuşi dreptul de vo½ al cărni exe1'ciţiu a fost acordat 
prin legea dela 1909, nu putea :fi acordat decât de legea din 
1880 ca un atribut al cetăţeniei române,. Legiuitorul d!"-Ja 1880~ 
pentru motive ce nu interesează, a înţel-es să nu acorde 
exerciţiul dreptului de vot imediat; asta însă este cu totul 
altceva clecât dreptul de vot în sine; termenii legali înşişi 
vin în sprijinul susţinerilor noastre, căci este vorba peste 
tot nu de dreptul de vot în sine, ci de exerciţiul lui. Efectul 
declarativ al deciziunilor comisiunilor acestor~ este analog 
cu efectul declarativ al partajului, în dreptul privat. ~Legea 
din 19.VI.1909, art. 1. Se acordă locuitorilor din ju-ieţeJe 
Constanţa şi Tulcea, după distincţirmilt> de mai jos; între
gimea drep urilor politice recunoscute românilor prin Con
stituţi~, ( text nemodifieat de legea din 1910). Art. 3. '\7 or avea 
întregimea drepturilor politice, deci şi dreptul de alegător : 

a) Locuitorii cetsţeni otomani, cari aveau domiciliul 
real în judeţele Constanţa şi Tulcea în ~iua de 11 Aprilie 
1877 şi descendenţii lor, c-hial' şi cei nascuţi în t1rmă, întru 
cât vor proba că nici unii niei alţii nu s~au bacurat de vreo 
proiecţiune străină. 

Pentru descendenţii minori ai locuitorilor prevăzuţi la 
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alin. a,, oereriie de a fi se tecunoaşte calitatea de eetăjean 
român conform prezentei legi, se vor face de tutori şi în 
lipsa lor de" primarii com.un,elor unde ei domiciliază. 

Art. 4, alin. ultim : în viitor, pentru dobândirea şi i'e• 
ennoaşterea c~lităţii de cetăţean român, se vor aplica dispo
ziţiunile Constituţiei în privinţa naturalizării şi recunOJişterii; 
iat pentru înscrierile şi şterge1ile din listele electorale se va 
urma întocmai conform legii pentru întocmirea, revizuirea 
şi permanenţa listelor electorale ; 

alin. 10 : Regul~men~.ul de admintst1·atiu~e public.ă J?entru 
executa:tea J)t·ezentei legi ce se va 1ntuomi de Ministerul 
Justiţiei, va dete„rmina procedura de urmat înaintea eomisi
unilor şi a Curţii de Casaţie, termenul pentru încheierea 
Jistelor definiti\ie şi va fixa şi desv.olta celelalte puncte de 
aplicaţiune a acestei legi. 

Re~ul-':mentul Jegi;' dt; mai su~11 din 16 Aprilie 1910: Art. 
6: Pentru 1ntocmi1·ea primelor liste electo1·ale de către co
misiuni, St: fixează un termen de 14 luni, calculat deJa 1 
Mai 1910. 

Se fixează ziua de 1 Ma..i 1910., ea·ultim te1·men până la 
care se pot primi ce1!erile locuitorilor d.oh1·ogeni de a li se 
acorda drepturile politice conform legii). 

Totuşi; în mate.rie de- drept de vot, dreptul, în mod pra€• 
tic, se confundă eu exerciţiul dreptului. Nu e deci de mirare 
câ, în unele texte legale, unde legiuitorul nu şi-a dat toată 
osteneala ,i se exprime riguros exact din punct de vedere 
juriclic, ,cum a făcut,..o în textele importante pentru principiul 
ce i,;uprind (vezi ~rt„ 3 al. 21. 1880-86) spune ~,drept de vot" 
ac.olo u_nde a înţeles exerciţiul acestui drept. (Ex:: regula• 
mentul). 

Fără îndoială, prin legea de la 1880, cetăţenia română este 
acordată persoanelor ce locuiau la 11 Aprilie, 1877, Haveau do• 
miciliul real1

i- şi erau cetăţeni otomani, iar de atunci nu s' au bu
curat de vre-o 1}rolecţiun6 străină. Aceste persBane au devenit 
c.elăţeni rom,âni la data de 9 Martie 1880 ş,i dese,endentii lor sunt 
copii născuţi din părinţi român,i. Articolul 5 al legii din 9 Mar
tie 1880 spune clar: Locuitorii din Dobrogea, deveniţi eetă,.. 
ţeni români, sunt egali înaintea legii, se bucură de toate drep
turile cetăţeneşti şi pot fi numiţi fn funcţ-iunile ppblice fără osep 
bire de origină şi teligiune. Legea conferea imediat cetăţenia, 
căci nu numai că nu contrazice principii1l gene1;aJ, dar î-l con• 
firmă în Iienu•năratc 1·ânduri. 
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bacă au fost cetăţeni, 1ntrând în categoria ceior ce p11-
teau beneficia de dispoziţiunile legii din 1880, cari nu au 
făcut cereri până la 1 Septembrie 1910, pentru ca această 
calitate să fie recunoscută în faţa comisiunilor special insti
tuite, nu însemnează că nu puteau să mai invoce beneficiul 
legii dela 1880; credem că atât aceste persoane cât şi descen
denţii lor, puteau şi pot oricând să invoce beneficiul acestei 
legi, cu condiţiunea să facă dovada întrunirii condiţiunilor 
cerute de lege, în persoana lor şi eventual în persoana as
(:endentului. Art. 4 alin. ultim din legea dela 1910 chiar dis
pune, că ..,,în viitor ... se vor aplica dispozi1iunile conatitu
ţiunii'' (ale cons tituţiunii atunci în vigoare, cea dela 1866). 
Legea dela 24 Feb. 1924, azi încă în vigoare, dispune prin 
art. 7, a~: ,,sunt români prin filiaţiune copiii născuţi din că
sătoria unui român". Prin urmare, pentru locuitorii judeţelor 
Tulcea şi Constanţa, în situaţia de a ben~ficia la 1880 de 
dispoziţiunile legii din 9 Martie, naţionalitatea ro11zână se 
transmite din tată în fiu şi oricine nu va fi pierdut calitatea 
de cetăţean român, poate să se prevaleze de această calitate, 
făcând dovada că un ascendent în linie directă, de sex mas
culin, întrunea condiţiunile cerute de legea din 1880, la data 
de 9 Martie ; va mai trebui însă să dovedească că nici unul 
din descendenţii acelui ascendent al său, beneficiar al dis
poziţiunilor acestei legi, nu a pierdut calitatea de cetăţean 
român printr'unul din modurile. de pierdere a cetăţeniei ro
mâne, prevăzute de legile în vigoare, în timpul util achizi
ţiunii din partea descendentului a cetăţeniei ro1nâne. Curtea 
de casaţie ,a decis (Cas. 1. 303-93 Bul. pag. 854) că posesiunea 
de stat, neîntreruptă, a calităţii de cetăţean român, pnne 
proba în sareina ,1elui ce ar conte&ta această calitate. Evident 
că azi, acestui p1·incipiu trebueşte să-i aducem restricţiunile 
impuse de decretul-lege pentru revizuirea cetăţenilor, în 1nă
sura în care, foarte improbabil, ar interesa pe dobrogeni. 

Să vedem ce este cu dispoziţiunea art. 3 litera a din 
legea dela 19 Aprilie 1909, alin. 2 : ,,Pentru descendenţii 1ni
nori ai locuitorilor prevăzuţi la alineatul a., cererile de a li 
SP- recunoaşte calitatea de cetăţean român, conform prezen
tei legi, se vor face de tutori şi în lipsa lor de pri1narii co
munelor unde domiciliază. Este vorba de cererile de a li se 
elibera diplome de- cetăţenie în urma înscrierii în primele 
liete P-lectorale. Natural că în cazurile când tatăl lor ar fi fost 
în viaţă, diploma eliberată acestuia, ar fi fost o dovadă su-
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ficientă a cetăţeniei lui. Acecrstă dovadă uTma să fie apoi 
folosită de desce11denţii, c.hiar nă-scuţi la data legii din 1909, 
c,'i-ci calitatea de cetăţeni era câştigată cu începere dela 9 
Martie 1880, fie de părinte, fie de un ascedent de u.n grad 
mai mare. Dacă însă părintele decedase, era în interesul mi
norului să c1ibă această dovadă atât de puterni~ă a calităţii 
Jui de cetăţean, pe care o constitue diploma de cetaţenie. 
In interesul minorului, legea dispune ca tutorele şi în lipsa 
lui primarul comunei, să facă cerere în numele minorului. 
Dispoziţiune perfect ecl1it.abilă şi conformă principiului de 
t>ro.tecţie a minorilor. 

JJouă concluzii sunt de tras : t). Obligafiunea tutorelui 
şi prin1arlllui, nu se pot extinde şi părintelui în viată şi .asta 
pentru .două motive: pentru că nu mai are rost o cerere ce 
n"at adăoga nimic în folosul milloruJui şi pentru că "'textul 
este de interpretare strictă, fiind un text de e~cepţiune. 
(Chiar dacă am merge până acolo, încât să coasiderăm lipsa 
cererii ca o decădere î.n contra minorului, decăderea .s~a:i? 
aplica numai dreptului de a face cerere şi minorul al' fi 
rămas e.etăţean român, în.să nu mai avea oaleastabjlirii unei 
dovezi neîndoi0ase a acestei c-alităti, nu mai putea să obţină o 
diplomă de cetăţenie). 2) Această oblz~aţiune, impusă tcttore(ul 
şi prinl'arului în interesul minorului, nu poate-schimba situatîa 
minorului în Privint a naţia11alităţii lui ron1âne prin îndeplinirea 
ei,; căci calitatea de cetăţean a minor ului nu rezultă din de
claraţia făcută în termen de tutore sau primar, ci rezultă 
clin calitatea de cetăţean a tatălui la data naşterii copilului. 

Insuşi legiuitorul din 1939 împă1·tăşeşte acest punct de 
:vedere, întrucât prin Decretul-Lege pultlicat în Monitorul 
Oficial No, 171 din 24 Iulie 1939, acordând un ultim tex-men 
de înscriere în listele de naţion'alitate „tuturor ace.lor locui„ 
tori ,lin provinciile alipite, cari din diferite 1notiv8 nu îndeplini
seră la timp cerinţele legii din 24 Jtebr. 1939"' - acelaş drept 
acordându.se şi loauitori:lor:, cari la data de mai sus erau mi
nori, orfani sau clriar din părinţi necunoscuţt', nu include şi 
Dobrogea în prevede.rile ei, deoarece obligă pe primarii 
numai din Ardea], Bucovina şi Basarabia de a face aceste 
uoui înscrieri de naţionalitate, în termen de 3 luni dţla pu h
licarea legii. 

Totuşi unele organe administrative lo.cş.le ignorând a. 
ceastă stare de drept, exclud de]a drepturile de cetăţenie 
română o seamă de locuitori băştinaşi, pentru cari> minori 
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în momentul aplicării legii din 19 Apl-ilie 1909„ tutorii legali 
sau primarii nu au îndeplinit formalităţile cuvenite. 

Astfel circa trei mii da asemenea ·.: dobrogeni, cari n'au 
cunoscut niciodată o proiecţiune străină, cari s' au ştiut tot timpul 
:-01'1âni, au servit uz oastea Ţării, au făcut campaniile toate, 
poartă grade şi decoraţiuni militare, au figurat ftz listele electo
rale, unii au ocupat demnităţi şi au dresat acte p11blice, 
sunt azi fără 11aţiollalitate - nefigurânrl însă nici în con.:. 
troalele străinilor. 

Intr:..icât legea nu a statuat asupra eopiilor concepuţi 
la data promulgării ei, tutorii şi primarii acestor copii con
cepuţi, chiar dacă s'ar fi născut înainte de tern1enul depunerii 
cererilor (1 Sept. 1910) n'aveau nici o obligaţie. Bine. înţeles 
11e referim numai la copiii orfani de tată la data de 1 Sept. 
1910. Totuşi o cerere din partea tutorilor 3au primai ilor, 
chiar dacă copilul nu era născut la data de 1 Sept. 1910, 
ar fi fost poate admisă, căci „infans conceptus jam pro nato 
habetur quoties de commodis ejus agitur". Nu cunoaştem 
cazuri precise, însă situaţia ipotetică ar fi fost posibilă pe 
vremea aceia. Din contra, credem că nici pent1·u copiii 
născuţi şi minori la data cererilor de înscriere în primele 
liste electorale, al căror tată ar fi fost în viaţă, nici pentru 
copiii orfani de tată la acea dată de 1 Sept. 1910 cel mai 

.... .. • • ... • • • • .. \,I 

tarz1u, n1c1, cu atat mai puţin, pentru cop11 concepuţi, a Garor 
situaţie am examinat-o lapidar mai sus, lipsa unei cereri nu 
echivalează cu pierderea calităţii de cetăţeni români. In 
practică, s'ar putea ivi următoarele situaţii: 

1) Un copil este minor la data promulgării legii din 
1909. Dacă devine major până la data de 1 Sept. 1910, face 
cerere personal să_ fie înscris în pri1nele liste electorale, do
vedind că tatăl sau hunicul său întruneau condiţiunile legii 
de la 1880 şi i se eliberează diploma de cetăţenie. Daeă nu 
face această cerere, diploma ce s'ar fi eliberat tatălui, totuşi 
ar fi fost o dovadă a cetăţeniei lui, dacă era născut după 
data de 9 Martie 1880, căci dacă era născut la 1880, trebuia 
să întrunească chiar el condiţiunile legii. Dacă tatăl dece
dase, rămâne cetăţean, fără însă să mai poată obţine o di
plomă de cetăţenie. Dacă însă nu era încă major la data de 
1 Sept. 1910, tatăl nu era ob]igat să facă cerere pentru el, 
iar în cazul ·că era orfan de tată, am văzut situaţia lui mai sus. 

2) Un copil este minor la data de 19 Aprilie 1909, dar 
d e- vine major înainte de d;3ta de 1 Sept. 1910. 
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3) [,.n copil este minor la data de 19 Aprilie 1909 şi 
tot minor la data de 1 Sept. 19 t O. 

Pentru copiii ce nu erau încă născuţi la data de 19 
Aprilie 1910, cresdem că, legea ne:afatuând expres, cl1estiunea 
nu se pnne sub nici-o formă, câci sau se află în situaţia de 
a fi minor la data <le 1 Sept~ 1910, şi atunci situaţia I-ui este 
cea examinată mai sus~ sau este numai conceput şi Lormal 
ar fi ca cererea să fie considerată, dacă ar fi fost făcută 
pentru un copi.] conceput la 1 Sept. 1910, ca prematură. In~ 
tr'adevăr, nu s1ar fi putut şti dacă acest copil va trăi fie şi 
o clipă. Nu se putea şti nici de ce sex va fi. Nu se putea 
afirm.a decât în cazuri ~xcepţionale şi numai dela un anumit 
stadiu al sarcinei, că într'adevăL· c·opilul este conceput. Ca 
un copil, care să se fi născut îrt asemenea situaţie, să aibă 
dificultăţi la dovedirea naţionalităţii l11i române, ar trebui 
să fi murit tatăl sslln îna~nte de a s-e naşte el şi fără să i se 
fi eliberat diploma de cetăţtmie, ceiace ar implica, pentru 
dovediFea cetăţeniei, dovedirea în prealabil : 1) a filiaţiunii, 
2) a naţionali tă ţii tatăl ni şi eventual cl1iar a na ţionaJităţii 
bunicului, dacă tatăl nu era născut la 1877 ~9.111) şi era ce~ 
tăţean prin filiaţiune. 

Ar mai fi de examinat sensul articolului 2, li tera a, din 
legea din 24 Februarie 1924 (,,Sunt români prin filiaţiune: 
a. Copiii născuţi din căsătoria unui rowân indiferend de 
locul naşterii lort~). ~ 'Prin copii născuţi din că~ătoria unui 
român, trebue să ih ţelegem copiii născuţi din căsătoria unui 
cetăţean român, căci această lege marchează, prin însuşi 
titlul săut intenţia de a identifica întru totul cetăţ:enia cu 
naţionalitatea. 

Mai trebueşte de ţinut seama, la exami,,area situaţiunii 
juridice a dohrQge·nilor, de articolul 54 din legea di ii 192:t 
~--~,orice alte dispoziţiuni privitoare la acele~şi mate1ii cu• 
prinse în legi·, regulamente, ordonanţe, decrete şi deciziuni 
ce s'"ar găsi la data p romn lgării legii de faţă în vjgoare în 
deosebite părţi ale Statului l{o.mân.. se abrogă'~),, cun1 şi 
de art. 56, punotu1 8. ~,,Sunt ~i rămân cetăţeni romf!ni, fără 
a fi obligaţi să îndeplinească vt~e-o for1nalitate, locuitorii de 
mai jos, cari până la promulgarea lr--gîi tle faţă r.u vor fi 
oetat pentru o altă nat1onalitate.'(). LocHitorii Ci.i ri, la sta
bilirea sau rectific~rea fruntar,ilor, trec de sub sHve.ranitatea 
unui alt stat sttb s'uveranitatea Statului Rom\n, întrucât în
trunesc condiţiunile cerute pentr.u categoriile de locuitori 
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de sub numărul 1 şi 244
• (E vorba de indigenat şi aparte

nenţă de domiciliul administrativ). 
Din examenul sumaT aJ legislaţiunii respective, putem 

afirtna cu certitt1dine, fără posibilitate de controversă, două 
lucruri, cel puţin pentru dobrogenii din judeţele Constanţa 
şi Tulcea: 

1) Cetăţenia română şi naţionalitatea româ11ă sunt sino
nime,-român, din punct de vedere legal, fiind orice cetăţean 
român, oricine se bucu1·ă de totalitatea dreptu1ilor politice, 
chiar dacă Ja un moment dat nu are deplinul exerciţiu al 
acesto1· drepturi. · 

2) Locuitorii judeţelor Constanţa şi Tulcea sunt supuşi 
din punct de vedere al naţionalităţii lor unei legislaţiuni 
speciale, care a acordat neţionalitatea pentru prima oară, 
prin legea dela 1880, la <lata promulgării ei 9 Ma1·tie 1880, 
celor ce domiciliau realmente în aceste două judeţe şi erau 
cetăţeni oto11zani, indiferend de sex, cum şi descendenţilor lol', 
îo condiţiunile legilor generale ale regatului. 

III 

NUIVIELE, POATE EL CONSTITUI UN CRITERIU INFAI· 

LIBIL ASUPRA ORIGINEI ŞI l\lAI ALES ASUPRA 

,,SUFLETULUI" UNUI INDIVID? 

... Era în seara zilei de 3 Ianuarie 1859. . 
Ideia Uuirei Principatelor - singura mântuitoare a 

neamului şi statului românesc - deşi prinsese adânci rădă
cini în toate straturile poporului, întâmpina mari greutăţi 
la îndeplinire. 

In ziua de 5 Ianuarie era hotăl'ât a se ţace alegerea 
Domnitorului ţărei moldoveneşti - persoană care u1·ma să 
fie aleasă peste câteva zile şi în Muntenia. 

Din 64 de deputaţi moldoven i aleşi, 21 e1·au oameni 
ai lui l\fil1alacl1e Sturd1:a, fost domnitor al Moldovei, 13 ai 
lui Grigore Stu1·dza, fiul său, iar restul de 30, adică mino
ritatea, era compusă din membrii partidului naţional. 

De două feluri erau piedicile ce ameninţau pe naţio
nalişti: pe de o parte, alianţa dintre Mihăileni şi Grigorieni 
- aşa erau porecliţi prietenii lui Vodă Mihai şi ai lui Bei
zadea Grigore Sturdza - asigura tatălui sau fiului domnia, 
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deşi amândoi înspAimânt~seră lumea p.rin apucăturile lor;: 
apoi, partidul naţional nu avea un candidat~ care gă ~e im-
pună hotărâtor, măcar tuturor 1nemb1ilor acelui pa1:tid. 

Neînţelegerile din sânul partidului naţional se menţin 
p:ână în ajunul alegerei. Neliniştea şi chiar spaima, faţă cu 
o aşa grea situaţiune, cup1insese pe toată lumea şi spo"'ea 
cu cât se ap1·opia ter1nenul fatal. 

In seara mai sus pomenitei zile, deput~._tii naţionali îşi 
dau întâlnire la unul dintre ei, Costache ROLA. Se discută 
în~ă în zadar, până aproape de miezul nopţii. Mihail Ko. 
gâlniceanq, văzând Că nu se poate stabili vre~o înţelegere, 
pleacă cu inima strânsă de durere; cei de faţă vor să-l ur
meze. Când, deodată, PISOSCRI se pune de-a curmez-işul 
uşii, scoate un 1·evolver din buzunar şi ameninţă că~şi 
sboară creerii, dacă adunarea s'ar sparge, fără a se lua o 
hotărâre. 

Deshaterile se reiau, când deodată acelaş PISOSCHI 
·rosteşte numele Colanelului Cuza ... 

Restul; - Unirea Principatelor şi Reconstituirea Sta ... 
tutui Rontân - e de presupus, că· se curţoaşte de mai toată 
lumea. 

* 
Am reamintit episodul legenda1· de mai sus - episod 

nu numai de riguroasă autenticitate, ci şi de covârşitoare 
însemnătate, pentru istoria neamului românesc - nu pent1·u 
a trage concluziuni~ ci pentru a pune, sub proiecţiunea lui, 
câteva întrebări de natură a dume1i pe toată lumea, -
,.-ezollanţa numelui jucând un mare rol întru rezolvirea „stante 
pede'', în mintea şi în urechile multora, a problemei deli
cate ce ne preocupă : 

I. Numele individului poate servi totdeauna de c1ite1iu 
exclusiv în determinarea etnicităţii sale ? 

II, Stabilirea etnicităţii cuiva poate fi lăsată la ap1·e
cierea şi djscreţiunea primului venit şi nu este ea, înainte 
de toate, o chestiune de conştiinţă r.entru individul respectiv? 

III. Stabilirea etnicităţii nefiind dată până acum, 'Prin 
leg·e, în competinţa nici unei autorîtăţi şi variind în raport 
~u concepţiile primului. ,,funcţionar'· cţlemat a se pro~unţa 
m speţă, - PISOSCHJ, omul care a Jucat un rol atat de 
hotă1·âtor în marele act al Unil" i Românilor~ dac~ar mai trăi, 
n'a1· risca ~1 oare să nu poată obţine certificatul de c-are 
sunt cendiţionate astăzi chiar cele mai elementare rlrepturi? 
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l\7. Dar ~tâţi.;1 alţi descendenţi sau purt-ători cf.e nume 
n·u ma, puţin ilustre, totuşi „străine~· ca şunet şi origin.ă, 
care în trecutul reeent sau chiar azi\ ocupând înalte dem
nităţi ~i situaţiuni în chiax conducerea Armatei Ţării, aq 
întărit şi întăresc cu semnăturile lor însen1nat,~ acte de Stat;, 
n·urne fo,arte b.ine t:;U,nn.scute şi destul de des întâlnite, 
- pentru a n□ mai {i nevoie să le înşirăm aci - ar putea 
fi ei socotiţi î4 afară de .;,tnajoritatea~' românească? 

V. Istoricul O'lIBSTE 1,AFRALI, dobrogeanul care 
l\. docum~ntat în faţa Conferinţet. de pace dela Paris drep· 
turile Românilor asupra prowinciei lor transdunăr€ne, sau 
PANAJT CERNA. poetul care a' scris versuri profetice în 
criitalină Jimbă românească~ n-ar tresări ei d-e g roazg şi in
dignare în mormintele în caJ'e au pogorât ca Români -
unul la laşi iar cesţălalt la Bucureşti - daeă ar afla de o 
profanare ea aceasta, oe a fî înmatricalaţ; în registrele ,,mi• 
noritarilor'' ? 

VI. Şi a putut tre:ce prin mintea unui Francez să con: 
l!idere ,ea „străin"' pe primul delegat al tării sale în ultimele 
tratative de armist1ţi~? pe Generalul HUTZ1N GHERf ori pe 
Generalul 1VII1"'l'ELIIAUSER, generalism al armaţei franceze 
în Orient; sau la rândul ]or, Germanii să taxeze ca atare 
pe Amiralul DELA CHAPEILE, Comandantul flot~i ge:r
m~nt în războiul trecut? 

Vil. Un „eanu'' sau un 1,escu~• aninate de coada unui 
nume oarecare, nu J)Ot ele adesea ,toamufla•' o obârşie în• 
doielrii~ă, dacă nu chiar 11ecurată? După c,□m nn nume cu 
rezonanţă „străină'', nu poate el ascunde o inimă şi chiar o 
origine românească? 

p. Oct~v-George Lecca, în volumul să□~ ,~Fanliliile Boe
r~şti Ronu1ne'', citează în capitolul special consacrat familiilor 
hQereşti de origină străină, stabilite în Rom~nia după anul 
1700 (pag. 531 şi urm.) între altele şi următoarele nume: 
Bellu, Filifti, Lahovary, La,nbrino. Le.nş> lvlantt, Millo1 Moruzzi, 
1Mosco, Nottara, Ralet„ Samurcaş~ fl/asto, Perticari, Ventura, 
Co tduratu, Schina„ Vlii.hutzi, Vill!lraj etc. Iar printre familiile 
vechi româneşti~ ~ăsim nume ca rezonanţă românească, care 
au însă origine străină, Astfel familia Be/Ji,11.an ar descinde 
din vechea familie contală maghiară Beldi (pag. 63); numele 
de Berindei e de origine litu:ană (pag. 70); famiJia Brâncoveanu 
este o ramură din v~chea familie sârbă Brt2nc.ovici (pqg, 55); 
Calfitnacht din Moldova e originar~ <lin . F)o,·enţa (~c1g. 110); 
Cândescu descinde din baronii ung□ri Kenedeffi (pag. 127) .. i •• 
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IV. 
CONSIDERAŢIUNI GENERALE Ş.I SPECIALE ASUPRA 

PROVENIENŢEI, ALCĂ:TOIREI ŞI Sll\'.lŢI
MINTELOR DOBROGENILOR 

Dar chestiunea etnicităţii Dobrogenilor - a Dobroge
nilor de origină ariană, dacă ar fi să admitem singura con• 
cepţie enunţată, acea a D•lui Consilier Petit - inai pr.ezintă 
una de otdin superior, etic şi eminame·nte naţional. 

Incă din cele 1nai vechi timpuri, ceeace a caracterizat 
pământul dintre Oună1·e ~i Mare a fost diversitatea popula
ţiunilor, a limbilor şi a credinţelor religioase, ale locui
torilor săi. 

Dacă, pentru alte neamuri, Dobrogea a fost o punte de 
trecere spre Bizanţul tuturor bogăţiilor, uri către marea 
massa slavă dela _l~ord .... Est; dacă pentr~ i_mp_eriul turc a fost 
un mar,e lagăr m1l1tar, - pentru Romani, Dobrogea a fost 
un pământ de colonizaTe, de expansiune ţtnică, realizată 
prin fenomenul atât de cercetat şi atât de interesant al 
transhumanţei, pentruca în ·cele din urmă, după războiul 
Independenţei~ pământul acesta sit devină un ţinut de afir• 
mare, în care gf'niul civilizator şi spiritul constructiv al 
neamului românesc a dat şi dă cel mai_ gren, dar şi cel mai 
strălucit examen, putându-se sp,une că Dobrogea, în. înfăţi
şarea ei actuală, este opera minţii, a sufletului şi a muncii 
româneşti. 

Cu toate micile p~rţicularitâţi de ordin etnologic şi et
nografic, interesante mai mult pentru omul de ştiinţă, pentru 
cereetător, decât pentru omul politic; cu toate deosebirjJe 
de Jimbă ori de credinţă religioas.ă, se poate spune astăzi 
că,în Dobrogea~ dela un ca11ăt la altul al ei, trăeşte o lume 

A .. - • .. A • • romaneasca compacta ş1 omogena 1n ceeace priveşte asplra• 
ţiile sociale şi politice" - acestea fiind aspiraţii romântşti, în
cadl'âildu-se în spiritualitatea românească, ale cărei produse 
de altfel se pot considera. 

* 
* * 

Pentru a se înţelege cum de s'a putut ca atât de repede 
să se naseă în Dobrogea cu atâtea neamt:1ri, o lume româ
nească, este necesar să ne amintim că în timpul stăpânirii 
turceşti deosebirea dintre locuitorii acestei provinciî n~o 
dădea caracterul etnic, ci religia. In jurul biiericilor se 
n~şteau comunităţile reli~ioase, cari în.iă nu se închideau 
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între ziduri vhinezeşti, astfel încât orice creştin putea intra, 
pr_in căsătorie de ex,, într'o comunitate de altă limbă dar 
de acelaş. rit. 

Guvernarea turcească nu se preocupa de naţionalitate, 
cu atât mai puţin de originea etnică, Lumea dob1·ogeană se 
împărţea în două: mu~ulmani şi c1·eştini. Aceasta era sin
gura deosebire, car@ conta în faţa stăpânirii. 

Din aoeastă cauză, chiar de voi· fi existat unele fric
ţiuni înt1·e diferitele populaţiuni creştine din Dobrogea, a-

„ceste fricţiuni nu existau decât la suprafaţă, intre exponenţi 
şi nu în straturile de jos, în marea massă, ca1·e nici nu fă
cea, nici nu concepeoa deosebiri în ceeace priveşte ceeace 
astăzi numim etnicitate. 

Putem afirma deci, bazaţi pe cunoaşterea stărilor de 
lucruri în această privinţă1 că până în momentul trecerii 
D.obrog1iJa România, Dobrogenii au iiVut o 1::afio11alita.tt incertă. 

Ca o dovadă pentru aceasta, iunt căsătoriile între părţi 
de 1:eligie creştina dar de caracter etnic şi limbă maternă 
deosebite, cari au dat atâtea familii mixte, în cari statisti
cianul nu mai poate deosebi o 01·igine .etnică indiscutabilă. 

Din momentul· anexărei Dobrogei de către România a 
început procesul de asimilare. 

Faptul că Dobrogenii obţineau în ace.st moment politic 
nu numai o administraţie c.are le garanta liniştea, ordinea, 
viaţa şi avutul, dar căpătau o paitie, ei caii nu avuseseră 
până atunci decât o stăpânire mai mult sau mai puţin vitregă 
şi care le era sufleteşte atât de străină, a grăbit acest pro• 
ces de asimilare. 

După aşezarea autorităţilor, româneş,ti au început să 
vină în Dobt·ogea colonişti l'omâni. Ei însă nu erau primii 
Români cari veneau în Dobrogea: înaintea lor, cu multe 
sute de ani, se afla între Dunăre şi Mare o populaţie, ro• 
mânească, a cărei prezenţă .o atestă numero,ase izvoare isto
rice, geografice etc. 

Această µopuJaţie românească aborigenă locuia pe 
ţărmul drept al Dunării, alcătuind sate existente şi astă~is 
ca de ex: 

Ostrov, Pârjoaia, Satu Nou„ Câşla, Oltina, Beilic, Rasova, 
Mârleanu, Cochirleni, Cernavoda, Boascic, Seimenii, Topalu, 
Hârşova, Ciobanu, Saraiu etc. 

Unele din aceşte sate, ca: Mârleanu, Coslugea, Oltina, 
Beilic, Satu Nou, alcătuiau dublete toponimice c,u 1at"le de 
pe malul stâng al Dunătii, în jud. Ialomiţa. 
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Prezenţa Românilor este însă atestată chiar şi pe ţăr
mul l\'lării. 

Cercetătorii din ultimul timp stabilesc chiar tn ora1ul 
Bp]c;c1 p.r.ezenţa unui oartier rouiânesc, numele existând şi 
astăzi: V)aşca Maha1a. 

Silistra adăpostea deasemenea o viaţă românească~ ,între 
ale cărei manife.3tări se numără ,,Societatea pentru cultt;1ra 
poporului român"' şi Şcoala _Eri~nară, conduse amândouă de 
dascălul Costacl1e Petrescu. Nu mai vorbim de Turtucaia 
care, se ştie , a fost întotdeauna un oraş cu puternică majo~ 

• A " r1tate romaneasca. 
* * * ln afară însă d~ Românii stabili în satele şi oraeele pe 

cari le~am citat şi alcătuind populaţia aborigenă, în Dobro„ 
gea, eu mult înainte de 1878, veneau şi alţi Români. 

Erau ciobanii ardele.ni, Mocanii. 
In gene1:al, se admite că ace~ti 1\'Iocani au românizat 

in bună parte Dobrogea. Faptul nu poate fi conte-stat, însă 
cercetări din ultimii ani arată că s'a putut ca unii dintre 
aceşti Mocani, şi anume in~ivizi izo)aţi, poposind în satele 
cu populaţie bulgară, să se Găsătorească acolo şi - cu timpul 
- să se desnaţionaJizeze. 

Faptul este riguros exact şi putem cita nume: Toporof 
.şi Braşovanof în Sili&tra, o familie l\iloroianu în Com. Corbul 
jud. Con.stanţa, Ion l\tlocanu, la Asarlâc, zeci de familii în 
satul A.rmutlia din jud. ( :aliacra1 jumătate de sat în Kiuciuc 
Kain:a-rgi jud. DurQst·.:>r e-tc. 

DnJ>ă înfiin,ţart}a statului bulgar, în 1878, peste Românii 
în curs de desnaţionaliz.are din localităţile bulgăreşti, an 
venit cei 35 de ani de stăpânire bnlgărească, până la 1913. 
cind proceeiul Jo r de asimilare era tem.inat. Noi n'am mai 
reuşit să.i româniză~·o şi - o spttnem cu tot regretul - o
ficialitatea româneasc ·ă nici r1 'a înne:rcat s-o facă, 

ln Dobrogea ve .:!he, procesul de reromânizare al acestor 
elemente este încă ir curs. 

Dacă împrejură: ile etn•'>•poli:.ice au determinat ehiar 
desnaţionalizare.a uu ,.Jra dintre: Români, în- Dobrogea, feno
ment>.l se petrece şi 'n sens inveri - şi anume, oameni de 
altă origine etnică aa devenit man sunt pe cale să devină, 
după cei 64 de ani cie viaţă române-ască, Români. 

* 
* * 

Dacă a?~.ststa este "1a1abil pe_1;tru gene1:_aţ~ile care 
văzut cu ochii lor trecerea Dobrog11 la Roman1a, starea 

au 
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:fapt şi de spirit a generaţiilor cari s'au năs,~ut în Dobrogea 
Românească este şi mai caracteristică. 

Sufletul acestora de la început a fost !uflet românesc. 
Crescute la şcoala românească, generaţiile acestea n'au 

şi nu pot avea decât o con~tiinţă românească, sufletele lor nu 
se pot încălzi decât la căldura idealurilor româneşti, pentru cari 
tinerele generaţii dobrogene se frământă ~i iunt gata a se jertfi. 

Fără deosebi1·e de origine etnică, de limbă, de credinţă 
religioasă - nu sunt izolate cazurile, în care creştinii au 
con trib uit pentru ridicare de moschei, iar mahomedanii 
pentru înălţări de biserici - tinerimea dobrogeană, trecută 
prin şcoalele ţării, activează aităzi în diferite profesiuni, în 
ştiinţă, în literaturi, în artă, alajind culturii româneşti, !lu
jind ţării, depunând pe altarul ostenelilor româneşti pentru 
mai bine, contribuţia ei entuziastă şi rodnică. Dobrogenii 
pot fi aflaţi a~i în domeniile vieţii româneşti, ocepând locuri 
de frunte ori mai modeste, muncind la cot c11 toţi Românii, 
netrecându-le nici cum prin minte gândul că ei n'ar putea 
fi I<omâni, străduindu-se pentru desăvârşirea idealurilor ro
mâneşti, afară de care, ei nu cunosc şi nu concep alte idealuri. 

Din lumea aceasta dobrogeană, având sub. stăpânirea 
turcă o naţionalitate confuză, s'au ridicat oameni de frunte, 
literaţi şi savanţi, ca marele poet 1·omân Panait Stanciof Cerna 
şi regretatul arheolog şi bizantinolog de renume universal 
Oreste Tafrali, ale cărui scrieri au slujit pentru afirmarea şi 
apărarea drepturilor ron1âneşti în Dobrogea, în fa1a Congre
sului de pace dela Pari.;, în anul 1918. 

Din aceeaşi lume dobrogeană, cândva cu naţionalitate 
incertă, s'au ridicat apoi atâţia şi atâţia liber-profesionişti şi 
slujitori ai şcoalei şi ai altarului, cari au fost tot atâţia pioni 
ai românismului în Dobrogea. 

Din aceeaşi lume dobrogeană s'au ridicat atâţia tineri, 
cari slujesc Ţara şi pe Regele lor, instruind ~i comandând 
fie ca ofiţeri de carieră, de pe cele mai înalte trepte ale 
ie-e•arhiei militare, fie ca rezervişti, unităţi mai mari sau mai 
mici în armata română, - singura armată în care ei înţeleg 
să•şi afle locul cel mai firesc. 

Acestea fiind numai câteva dintre aspectele ataşamen
tului faţă d,e România al tuturor Dobrogenilor, de toate cre
dinţele, de toate originile etnice, fără deosebire de limbă, 
- pentrucă în Dobrogea limba românească este limba firească . . . . . ... . 
a tuturor - nu este mai puţJn necesar ş1 nimerit a arata şi 
alte aspecte ale românismului Dobrogenilor. 

. . 
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In a1nhele ultime războaie, regimentele dobrogene şi-au 
tmpodobit stindardele cu ordinul „Mihai Viteazu", nerămâ
nând colibă nici casă în Dobrogea care să nu•ii fi dat bu~ 
Clll'O~ tributul de sânge„ 

ln momente :foarte grele, când în ţara întreagă, în anul 
1907, pâlpâiau f!acările răsineriţei, Dobrogenii, ei t-1inguri, au 
rămas liniştiţi apărători ,i păstrători ai ordinei, ai lini~t~i 
interne. 

Era aceasta nu numai dov.adă a maturităţii ,i cumin
ţeniei lor politice, d:1r fi o con~ecinţă natu:rală a hotărâtei 
lor iut~grări în fiinţa itatului ron;iâneic. 

Ei, cari cunoBcuseră în vremµ1ile treC'ute dezordinea, 
nu puteau :fi decât adepţi şi "părători ai ordinei, 

ln viaţa şi cugetarea politică dobrogeană, ordinea 11stg 
o tradiţie, c@ niciodată n'a fost călcată. 

De aceea, în Dobrogea, î_n timpul apuselor partide po
litice, nu i'au înregistrat turburări s.ângeroase şi oeeace este 
caracteristic şi eloq uent, în Dobrogea n-a pt1tut p1-inde ideo
logia comunistă, 

Strâns legaţi de soarta pământului pe care trăe.!c, locu
itorii acestei provincii s'au identificat întru totul cu ţara şi 
cu natia ro1nănească. 

ln Dobrogea 1,1'a existat niciodată un partid minoritar 
şi Dobrogenii au protestat în totdeauna, ori de eâte ori s'a 
încercat a Ji se da această categorisire, 

Dobrogenii, fără nici o deos~hire, au activat în toate 
partidele politice ro1nâueşti, al:ituri de toţi c.eilalţi români, 
negândindu-se să facă şi nefăcând, nici ei nici altcineva. niciun 
fel de deos~bu:~. 

lntr'atât s'au simţit Dobrogenii legaţi, identificaţi, cu 
patria, î_.ocât Î!l .Dobrog~a n ~a existat, _nici cel puţin ~fetner? 
un partid regional, deşi poate, anumite probleme ţi nevo1 
specifice ale provinciei ar fi putut 'justifica fiinţa unui ase
menea partid. 

Se5izând încă din primii ani ai erei român~şti a Do
brogii, care este aparteuenţa politică firească a provioe1e1 
dela Mare, credinţa politică a Dob-rogenilor s'a ridicat până 
la concepţia supecioar.ă a contopiriţ cu de,tinul i,toric al 
acestui pământ, 

Ac3st destin isto1ie izvoreşt~ din legile gsopolitiee, care 
dictează ca Dobrogea iă fie româneaacă, atât pentru ilatis
face.rea e~rin-ţelor de viată ale $tatului român şi p·&ntro feri
cita desvolta1;e pe 1!oate tărâmurile a provinciei - care peste 
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Dunăre se socoteşte a lui Mircea cel Bătrân, dar care între 
Dunăre şi Mare se socoteşte a bti Ca.rol 1, pe care, nu este 
Dobrogean să nu-l pomeneascâ Cll nesfârşită veneraţie, ca pe 
spiritul tutelar al Dobrogii - cât şi pentru împlinirea con
diţiiloi- necesa1·e unui echilibru stabil în această parte a Eu-

. 1·opei. Acesta este un lucru pe care, şi conştient şi instinctiv, 
îl înţeleg şi îl afirmă toţi Dobrot?;enii, fâră nici o deosebire. 

Identificaţi ptin legile pământului, mai tari şi mai trai
nice decât legile omeneşti, cu destinele româneşti, etnicul a 
rămas pentru Dobrogeni pe plan inferior. De aceea, din vo
inţa autohtonilor mai mult decât din aceea ~ oficialităţii, 
1·omânizarea a făcut în Dob1·ogea paşi gigantici. 

Căsătoriile mixte se înregistrează cu miile, dând un 
procent remarcabil. 

Rezultatul acestor căsătorii mixte sunt fan1ilii ·româneşti 
şi copii, cari nu vorbesc şi nu sin1t decât româneşte, ei ne
socotindu-se altceva decât Români. 

Neexistând, şi poporul dobrogean nefăcând nici o deo
sebire între fiii Dobrogii, se poate afirma astăzi de către toţi 
cei cari- cunosc Dobrogea, că în timpul celor 64 de ani ai 
erei româneşti, s'a n~scut în Dobrogea o na ţie româneas•~ă 
at1tentică şi autohtonă, având unele însuşiri specjfice, isvo
rsnd din condiţiile de trai în co.mun în această Dobroge, -
ţară de muncii~ de înţelegere şi de on~enie. 

Am aju.us astfel astăzi să soco1im împlinită dorinţa Ma
relui .1VJonarl1, c~1.noscător de oameni şi n1are iubitor al Do
brogii şi al Dobrogenilor, regele Carol I, care se_unea în 
St•pte!'Ilbrie 1911 unei delegaţii de Dohrogeni: ,,ln Dobrogea 
Eu nu vreau 5tt anz slrăini"-

l\1arele Rege, poate fi liniştit în somnul său dc1 a Curtea 
de Arg .. ~ş. Dobrog~nii l-au ascultat: ei sunt Români! 

1!1 ce pri.ve:;-te pe Dobrogeni, ei au făcut şi :fac tot ce 
le-a foEt şi le este cu put:~nto, pentru ca Dobrogea sa fie 
rcmâne ască şi ·f.)eotr .1 ca D·.>brog.~nii să fie Români. 

Ei se cons,deră .fi."on1âni, prin convingeri şi prin si:nfir~~ o.ri
g·inea ei'nică iret'â11d J1rntru ei pe un plan iu_feri'r.Jr, fii(ld act astă 
orig·ini o riimăşi'ţă a vr.t11Hirilor trec11.it, când l]nbrogenii n'a .'eau 
conştiinta unti Tla/ifJna,-itdfi, când Dobrogenii u'avea1.1 o J>t, trie. 

01·iginea et;.11.că străină este pentru orice D_obrog-~an, 
ceva cc se afla în stare de lichida re. 

Dobroge1..ii s'au integrat de mult, hotărât şi definitiv, 
în naţia românească. 

Socotindu-se întotdt;auna egali şi nedeoaehiţi de Ro„ 
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mâni, Dobrogenii au putţ1t subscrie la iniţiativa luată dliJ 
ziarul uDOBROGEA JUNA'\ cu prilejul zilei de 8 Iunie 194b, 
cu vin te ca acestea ~ 

„Suntem Ro,nâni cu totii, pentru că România n, e,t~ f ctra, 1i 
patria noastră; pentrucJ viaţa fi intertst le noastre. stmt rornti
ntşti; pentrucă româneşti snnt id,alurile 1i visurile noastre; pen
trucă. din adâncul vremurilor, întotdeauna a,n trâit fl'l eoniunitat, 
cu locuitorii dill câ11zpit1 dunăreană *i de. pe povârnişurile Car
pafilor; pentrvcă ni,neni, niciodată şi p~ntru nimic în lume, nu 
ne P,_aate desface sufletul, credinţele şi ,imţimintele din noi, 
- simţinu'nte crui s-'au născut fi au inflorit pe acts.t pământ ro• 

" " manesc . 
Este aci o profesie de credinţă a tuturo1· Dobrogenilor, 

e,ste înfăţişarea cea mai fidelă a sufletului românesc al Dobrogei. 
Prin icoală, p.1in armată, prin căsătorii mixte, p.rin viaţa 

laolaltă, s'a ajuns ca în Dobrogea să aveu1 oameni pe cari 
din punct de vPrdere al etnicităţii să-i putem socoti cu drept 
cuvânt Neo-Români. Ei sunt de 01igină etnică mixtă., o ori
gină etnică la care de altfel nu ţin câtuş de puţin şi care 
n'a format şi nu forme,ază pentru ei o preocupare; - spiri
tualitatea lor„ fo1·maţia sufletească, aspiraţiile, limba, mora
vurile, datinele, felul de viaţă etc., fiind coroplectamente ,., . 
t'omaneşt1. 

Faptul nu trebue să ne mire: este una dintre însuşirile 
cele mai fireşti ale oricărui popor, -- cu atât mai mult ale 
unui popor c.iţ;ili2at - aceea de a asimila efementele străine 
cu cari vine în contact, prin stăpânire. 

Astfel, după cum s'a putut oa Mocanii ajunşi în mediu 
bulgăTesc să se desnaţionalizeze, tot uşa străinii trăitorj. la 
olaltă cu Românii, au devenit Români. 

Cont.eitând etnicitatea românească unor astfel de oameni 
ar însemna să refuzărn neamului românesc o însuşire pe care 
o au până şî neamurile situate pe treapta cea mai de jos a 
primitivităţii, şi să recunoaştem că în timp de 64t de ani de 
stăpânire românească în Dobrogea, neamul atesta n'a reuşit 
să realizeze nimic în don1eniul spiritual -. ceeace arfi o gl.'e
şealâ de neiertat. Asimila1:ea elementelor etei:o.$ene este utia 
dintre funcţiu.nile organice ale neamurilor. !!;a contribue, 
dacă nu chiar asigură, dezvoltarea neamurilor pe tărâm spi
ritual, e.conomic, politic, demografic~ etc. 

Putem oare contesta nean1ului DO$tru această însuşire 
organică? Ar fi , să susţinem o aberaţie. 
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CONCLUZIE 
Nu avem pretenţiunea, p1·in cele arătate până acu1n, să 

fi făc1tt deplina dovadă a autenticităţii originei etnice ro
mâneşti pentru toţi c,etăţenii români din Dobrogea, -- adică 
'şi pentru aeeia cari, deşi se ştiu şi s~ simt Români, până în 
cele mai profunde fibre aie fiinţei lor, au împot1·ivă-:Je o 
seamă de... aparenţe. 

De altfel, administrarea unei asemenea dovezi, nici că 
ne~ar fi putut sta în, intenţiune, - teza fiind cu neputinţă 
de sustinut, atât din punct de vedere strict legal, în lipsa 
unui text precis ie leg~, cât şi din acel bio-antropologie şi 
academic, din cauza: contl'overselor dintre autorii în speţă, 
da-0ă nu chiar din cauza muţeniei aeestora. 

ln cele ce am creZ,uţ neees~r şi nimerit .a expune în 
capitolele precedente, numai am c.ercat - şi am fi fericiţi, 
d•că am ~ izbutit - tă con vin gem forqrile noast1·e dirigiui
toare1 asupra purităţji conştiinţei româneşti a acelol'a, a că„ 
ror canză ţi l'iOartă îmvărtăşindu~1~, datori ne•am socotit a le 
descrie şi apăra. 

ln consecinţă, ne•am îngădui a cere pent1·u descendentii 
vechilor locuitori ai Dobrogei, de- 01:igină ariană, cari, cetă
ţeni în pel'manenţă, unii în a doua, alţii în a t1·eia geneTaţie, 
dela TeîncorpoTarea p1·ovinciei la Ţara-mamă, au dovedi(, ne• 
contenit, din tată în fiu"' o convieţuire ~i o act~vitate curat 
româneasoă1 tratamentul de care se bucară atâtea alte sute 
d_e mii de cetăţeni din restul României, de p.rovenienţe tot 
aşa de discutabile, consideraţi însă azi oa perfeet asi1nilaţi 
- precum şi sunt - şi intraţi definitiv în marea familie et-

, ~ A u n1ca romaneasca. 
, 'Iar alăturea de cei de mai sus, am îndrăsni să pretin

dem regularea situaţiei şi a ac,elor Dobtogeni a~i apatrizi, 
cari deşi şi-au d,at tri~ntul pe front, unii au ocupat chiar 
de.mnităţi p1;1blîce şi au avut tot timpul o ţinută ireproşabila, 
dar 0ari, minori la formarea primelol' liste ele.ctorale din 
1910, din vina sau ,neştiinţa părinţilor sau a tutorilor, aură• 
mas în afara cetăţeniei romîi.ne, tratamentul acordat, prin 
Jlecretul-Lege~ aeărut în Monitorul Oîicial din 24 Iulie 19391 
,,,,ninorilor, or/aru/or, 5au chiar celor proveniţi din păl1inţ1 
necunoscuţi, din nouile teritorii~j. 

S1ar ~n1ulge astfel îndoielii, zbuciumului şi unor gân
duri nesănătoase, o populaţie întreagă de perfectă bună ere~ 
dinţă şi s'ar aduce totodată cel mai preţios serviciu intere
sului bine-înţeles şi cel mai meritat ~logiu geoiului românesc. 
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