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ÎNCERCAREA ROMILOR DIN ROMÂNIA DE A OBŢINE
STATUTUL DE NAŢIONALITATE CONLOCUITOARE
(1948–1949)∗
VIOREL ACHIM

În România romii au fost recunoscuţi ca minoritate naţională în anul 1990. În
perioada comunismului romii (ţiganii) nu au avut acest statut, cu toate că din punct
de vedere numeric ei reprezentau un grup important de populaţie, iar la
recensăminte erau înregistraţi ca o etnie aparte. A existat însă un moment când
romii au fost foarte aproape de a obţine statutul de minoritate naţională, anume în
anii 1948–1949. Atunci, în condiţiile în care regimul comunist proaspăt instaurat în
România a început o restructurare radicală a societăţii româneşti, după modelul
sovietic, şi când s-a trecut la o politică nouă şi în ceea ce priveşte minorităţile, se
părea că era o ocazie pentru romi să fie recunoscuţi şi ei oficial ca minoritate
naţională („naţionalitate conlocuitoare”, în limbajul epocii). Liderii romi au
încercat să intre în graţiile puterii, iar organizaţia lor, Uniunea Generală a Romilor
din România, s-a comportat întocmai ca organizaţiile celorlalte minorităţi naţionale
recunoscute, făcând politica noului regim, fiind în fapt un instrument al acestuia. În
1949 liderii romi au făcut demersuri pentru recunoaşterea lor ca minoritate
naţională la cele mai înalte autorităţi în stat. Au primit încurajări, dar până la urmă
acţiunea lor nu s-a soldat cu rezultatul dorit. Romii nu au obţinut atunci statutul de
naţionalitate conlocuitoare. Acest episod reprezintă un fragment interesant din
istoria recentă a romilor în România. De el se ocupă articolul de faţă1.
SITUAŢIA POPULAŢIEI ROME DIN ROMÂNIA ÎN PRIMII ANI POSTBELICI

După al Doilea Război Mondial, în România romii sau ţiganii reprezentau un
grup de populaţie important sub aspect numeric. Recensământul populaţiei din
∗
Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului de cercetare finanţat de CNCSIS-UEFISCSU, în
cadrul PN II Idei, cod proiect ID_717.
1
Într-un articol anterior, în care ne-am ocupat de minoritatea romă din România în primii ani
postbelici, am făcut referiri şi la încercarea de obţinere a statutului de minoritate naţională: Viorel
Achim, Die Minderheit der Roma in Rumänien 1944–1949, în vol. Vom Faschismus zum Stalinismus.
Deutsche und andere Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa 1941–1953, ed. Mariana Hausleitner,
München, 2008, p. 191–205, mai ales p. 204–205. În prezentul articol dezvoltăm această problemă
într-un studiu independent, introducând informaţii de arhivă noi.
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25 ianuarie 1948 nu a înregistrat naţionalitatea recenzaţilor, ci doar limba maternă.
În statistică figurează astfel 53.425 de persoane care aveau „limba ţigănească”
drept limbă maternă, reprezentând 0,3% din populaţia ţării2. Cum doar o parte din
populaţia romă îşi vorbea limba, e clar că numărul romilor era sensibil mai mare.
La următorul recensământ, din 1956, s-a înregistrat şi naţionalitatea; aici figurează
104.216 persoane care s-au declarat „ţigani” (0,6% din populaţie) şi 66.882 de
persoane care aveau ca limbă maternă limba ţigănească 3. Aceste cifre înseamnă
mult mai puţin decât cifrele oferite de recensământul din 1930, care a consemnat o
populaţie ţigănească declarată de 262.501, iar 101.015 persoane au indicat limba
ţigănească drept limbă maternă4. Scăderea numărului de ţigani (romi) în
recensămintele din 1948 şi 1956, comparativ cu cel din 1930, a fost o urmare nu
numai a faptului că România postbelică era mai redusă teritorial decât cea din 1930
sau a procesului de asimilare pe care l-a cunoscut populaţia romă în perioada
interbelică, la fel ca şi în perioada următoare5, cât mai ales a fenomenului de
subînregistrare. Este clar că numai o parte dintre romi s-au declarat ca atare.
Situaţia este explicabilă, mai ales după experienţa din timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, când un recensământ special a prefaţat operaţiunile de
deportare a unor romi în Transnistria (1942–1944)6. Credem că o populaţie de cca
200.000 de romi în România anilor imediat postbelici este o cifră apropiată de
realitatea sociologică; iar dintre aceştia doar aproximativ jumătate îşi asumau
public etnicitatea. Suntem cu două-trei decenii înainte de explozia demografică pe
care a cunoscut-o populaţia romă din România, în condiţiile politicii demografice a
regimului Ceauşescu.
Datele sociale şi economice ale populaţiei rome – legate de ocupaţii, mod de
viaţă, relaţiile sociale, organizarea internă a comunităţilor de romi etc. – desigur că
erau în mare măsură cele vechi, pe care le cunoaştem bine datorită cercetărilor
etnografice şi sociologice din perioada interbelică 7. Războiul şi anii de criză
economică ce au urmat au acutizat multe probleme, în primul rând sărăcia cu care
2

A. Golopenţia, D.C. Georgescu, Populaţia Republicii Populare Române la 25 ianuarie 1948.
Rezultatele provizorii ale recensământului, în „Probleme economice”, 1948, nr. 2, p. 28, 30.
3
Recensământul populaţiei din 21 februarie 1956, vol. III Structura populaţiei după
naţionalitate şi limba maternă, Bucureşti, 1959, p. 556.
4
V. Achim, Ţiganii în istoria României, Bucureşti, 1998, p. 120–121.
5
Ibidem, p. 125–126.
6
Pentru deportarea romilor în Transnistria, v. Documente privind deportarea ţiganilor în
Transnistria, ed. Viorel Achim, vol. I–II, Bucureşti, 2004, îndeosebi studiul introductiv, din vol. I,
p. VII–XXII (Deportarea ţiganilor în Transnistria).
7
Pentru populaţia romă din România în perioada interbelică, v. îndeosebi două lucrări de
etnografie realizate atunci: Ion Chelcea, Ţiganii din România. Monografie etnografică, Bucureşti, 1944;
Martin Block, Die materielle Kultur der rumänischen Zigeuner. Versuch einer monographischen
Darstellung, ed. J.S. Hohmann, Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris, 1991. Câteva observaţii
în legătură cu aceste cercetări, în V. Achim, Gypsy Research and Gypsy Policy in Romania, 1920–
1950, în vol. Zwischen Erziehung und Vernichtung. Zigeunerpolitik und Zigeunerforschung im
Europa des 20. Jahrhunderts, ed. Michael Zimmermann, Stuttgart, 2007, p. 159–162.
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se confrunta cea mai mare parte a acestei populaţii. Deportările în Transnistria din
anii 1942–1944 au avut şi ele un rol în această privinţă, în sensul că unele dintre
persoanele care s-au reîntors în ţară nu şi-au mai putut reface gospodăriile.
Categoria de romi care a fost afectată cel mai mult de deportări a fost cea a
nomazilor. Nu numai că mulţi dintre cei 13.000 de nomazi deportaţi în vara lui
1942 în Transnistria nu s-au mai întors în ţară, pentru că au murit în locurile de
deportare, dar odată cu deportarea lor aproape că a dispărut un mod de viaţă,
tradiţional pentru romi, chiar dacă practicat de o minoritate foarte redusă: cel
nomad. Marea majoritate a nomazilor reîntorşi în ţară nu şi-au mai putut relua
vechile ocupaţii. Unii dintre ei s-au aşezat la periferia satelor şi oraşelor. Săraci
lipiţi şi fără o meserie modernă, ei îşi puteau asigura cu greu existenţa, dând multă
bătaie de cap autorităţilor locale. Puţinii romi care şi-au reluat ocupaţiile itinerante
s-au lovit de o serie întreagă de restricţii. În toamna anului 1944 romii nomazi şi
seminomazi şi-au recăpătat dreptul de a-şi practica îndeletnicirile lor itinerante, dar,
totodată, au fost reluate vechile preocupări ale autorităţilor române legate de
controlul nomadismului, fiind reiterate restricţii de circulaţie care funcţionaseră în
anii ’30 şi la începutul anilor ’40. În iulie 1946, Inspectoratul General al
Jandarmeriei a reglementat foarte strict regimul circulaţiei ţiganilor nomazi, ei
neputând staţiona într-o comună mai mult de cinci zile. În mai 1948, s-a procedat
în toată ţara la un control al şatrelor de ţigani. Cu acea ocazie s-au întocmit şi
eliberat tuturor şatrelor carnete de familie. Libertatea de mişcare a şatrei a fost mult
limitată şi, în plus, membrii şatrei nu mai aveau voie să umble prin comună pentru
a cerşi, a ghici, a face acte de comerţ sau să se îndeletnicească cu alte ocupaţii
decât cele declarate. Măsurile pe care Inspectoratul General al Jandarmeriei le-a
luat în aprilie–mai 1948 au însemnat o înăsprire a regimului deplasărilor făcute de
această categorie de romi. Erau mult mai restrictive decât condiţiile din perioada de
dinainte de război şi, desigur, îngrădeau libertatea economică a acestor oameni8.
Nomazii au fost de fapt singura categorie de romi pentru care în anii imediat
postbelici autorităţile române, centrale şi locale, au avut o preocupare specială.
Măsurile de limitare a nomadismului şi de control asupra acestor oameni au ţinut
însă de politica socială şi de ordine publică, nu de politica etnică a guvernului.
De fapt, după 23 august 1944, romii (ţiganii) au redevenit pentru autorităţile
române ceea ce fuseseră în perioada de dinainte de guvernarea Antonescu: o
populaţie reprezentând mai degrabă o categorie socială marginală decât o
minoritate etnică. Legislaţia cu privire la minorităţi, în primul rând statutul
naţionalităţilor (adoptat la 6 februarie 1945), disputa internă între partidele politice
româneşti în legătură cu tratamentul care trebuia aplicat minorităţilor, măsurile cu
caracter explicit sau implicit etnic, tendinţele iredentiste ş.a. au privit minorităţile
„tradiţionale” (maghiarii, germanii, evreii, bulgarii, ucrainenii ş.a.), iar nu pe romi.
Nicio măsură legislativă sau guvernamentală ţinând de politica etnică a autorităţilor
8

Ceva mai multe detalii, în V. Achim, Die Minderheit der Roma, p. 194–196.
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române din primii ani postbelici nu s-a referit la romi (ţigani). Acest fapt ţinea de
tradiţia care făcea ca în România ţiganii (romii) să fie văzuţi de către autorităţi şi
populaţie mai degrabă ca un grup social. Situaţia izvora din condiţia socială a
acestor oameni şi din relaţiile speciale pe care ei le aveau cu populaţia majoritară în
localitatea respectivă.
În cadrul reformei agrare din 1945, realizată de guvernul condus de Petru
Groza, a fost inclus un număr mare de romi. De reforma agrară au beneficiat
aproape 500.000 de persoane, de toate naţionalităţile, care au primit, în total, cca
670.000 ha. Un material elaborat de Comitetul Central al Partidului Muncitoresc
Român (numele pe care l-a adoptat Partidul Comunist în februarie 1948), în anul
1950, cu scopul de a arăta realizările partidului în domeniul politicii naţionale, dă
ca exemplu reforma agrară, care a fost justă sub aspect etnic, în sensul că de ea au
beneficiat oameni de toate naţionalităţile; se arată aici că între cele 90.897 de
persoane din rândul minorităţilor beneficiare ale reformei, 19.559 au fost romi9. Ei
au primit în proprietate o suprafaţă totală de 35.496,34 ha10.
Romii împroprietăriţi erau din categoria participanţilor la război, care au
beneficiat cu prioritate de lege, sau din rândul locuitorilor fără pământ sau cu
pământ puţin. Includerea lor pe listele de împroprietărire nu a avut de-a face cu
politica etnică a guvernului Groza. Ei au fost luaţi în calcul nu în calitate de romi,
ci de elemente sărace, lipsite de pământ11.

UNIUNEA GENERALĂ A ROMILOR DIN ROMÂNIA CA ORGANIZAŢIE
A POPULAŢIEI ROME

Revenirea României la regimul constituţional, după 23 august 1944, a creat
condiţii pentru (re)apariţia organizaţiilor şi asociaţiilor rome. A existat o oarecare
efervescenţă organizatorică în rândul unor anumite categorii de romi, comparabilă
poate cu ceea ce s-a petrecut în anii 1933–1934, când s-au pus bazele mişcării
rome, şi apoi în anii de dinainte de război12. S-au creat organizaţii rome la nivel
local, unele dintre ele fiind, de fapt, reluarea, cu acelaşi nume sau cu nume
schimbat, a organizaţiilor care funcţionaseră înainte de război. Oameni de condiţie
modestă au venit cu ambiţii mari. Aşa a fost Alexandru Duhan, din comuna Celei,
9

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond CC al PCR – Secţia
Cancelarie, dosar 82/1950, f. 7, 9.
10
Statistica romilor împroprietăriţi, pe judeţe, apare în anexa la studiul intitulat Problema
ţiganilor din Republica Populară Română, întocmit de Comitetul Central al Partidului Comunist
Român, în 1949: Idem, fond CC al PCR – Secţia Organizatorică, dosar 93/1949, f. 8.
11
Câteva detalii legate de romii beneficiari ai reformei agrare din 1945, anume de romii
împroprietăriţi în satele din Transilvania şi Banat locuite de minoritarii germani, cărora li se
confiscaseră proprietăţile, în V. Achim, Die Minderheit der Roma, p. 196–197.
12
Idem, Ţiganii, p. 127–132.
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judeţul Romanaţi, care în toamna lui 1944 a cerut autorizaţie „pentru a asocia pe
toţi ţiganii din ţară”13.
Cea mai importantă organizaţie a fost Uniunea Generală a Romilor din
România (UGRR). Era organizaţia înfiinţată în 1933, cu o activitate relativ bogată
în anii ’3014 şi cu unele acţiuni chiar în anii războiului15. Ea avea din punctul de
vedere al legii române statutul de asociaţie. UGRR şi-a reluat activitatea la
începutul anului 1945, sub conducerea vechiului comitet, în frunte cu Gheorghe
Niculescu, un comerciant de flori din Bucureşti. Principalele obiective pe care şi
le-a fixat au fost ajutorarea materială şi morală a romilor, în special a celor care
fuseseră deportaţi în Transnistria, şi împroprietărirea romilor participanţi la război,
în cadrul reformei agrare care se anunţa atunci16.
Programul Uniunii din 1945 era, de fapt, o reluare a celui din anii ’30, aşa
cum constatau de altfel şi autorităţile. Exista preocupare pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă, pentru emanciparea acestei populaţii etc. Au apărut însă şi idei
noi, corespunzătoare noilor împrejurări de după război. Solicitudinea pentru foştii
deportaţi romi era binevenită, deoarece autorităţile nu s-au îngrijit în niciun fel de
aceşti oameni. Ei nu au fost luaţi în seamă când s-a pus problema compensaţiilor
pentru foştii deportaţi în Transnistria. Despre deportarea romilor nu s-a vorbit în
anii postbelici, nici în mediile politice, nici în presă, dacă facem abstracţie de
procesele criminalilor de război, unde, în mod firesc, între capetele de acuzare a
fost invocată şi deportarea acestor oameni17.
Reluarea activităţii UGRR s-a făcut însă cu foarte mare greutate. Conducerea
centrală, în frunte cu preşedintele Gheorghe Niculescu, nu a reuşit să facă mai
nimic din ceea ce şi-a propus. Abia în 1947 vedem că organizaţia desfăşoară nişte
activităţi sistematice. De aceea, autorităţile considerau că UGRR şi-a reluat efectiv
activitatea abia la 15 august 194718. Filialele din teritoriu au fost însă ceva mai
active. Ele au organizat în acei ani întruniri ale romilor la nivel de localitate sau de
judeţ, baluri de binefacere etc.
UGRR pretindea că îi reprezintă pe toţi romii, dar nu a reuşit să se impună
nici în faţa etniei, nici a autorităţilor. Ea nu a mai revenit nicicând la organizarea
destul de riguroasă de dinainte de război, cu filiale în toate judeţele şi cu multe mii
de membri. Chiar şi aşa, UGRR a fost în anii postbelici cea mai importantă
13

ANIC, fond Direcţia Generală a Poliţiei (în continuare: DGP), dosar 87/1943, f. 314–317;
dosar 48/1945, f. 1–8.
14
Despre Uniunea Generală a Romilor din România, v. V. Achim, Ţiganii, p. 129 şi urm.
15
De exemplu, în septembrie 1942, într-un memoriu adresat regelui, Gheorghe Niculescu,
preşedintele UGRR, a protestat împotriva deportării romilor în Transnistria: Documente, vol. I, nr. 91,
p. 142–143; v. şi nr. 169, p. 257–259, nr. 224, p. 336–337 (referate pe marginea acestui memoriu).
16
ANIC, fond DGP, dosar 87/1943, f. 318 (un material al Poliţiei, din 3 februarie 1945).
17
Despre deportarea romilor, menţionată la procesele din 1945–1946, v. V. Achim, Romanian
Memory of the Persecution of Roma, în vol. Roma and Sinti: Under-Studied Victims of Nazism.
Symposium Proceedings, Washington, D.C., 2002, p. 59–77, mai ales p. 61–64.
18
ANIC, fond DGP, dosar 87/1943, f. 352–353 (raport al Siguranţei, din 7 aprilie 1948).
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organizaţie romă, iar atunci când autorităţile au avut nevoie de un intermediar în
relaţia cu populaţia romă, ele au apelat la UGRR.
Până în august 1947, autorităţile nu au sprijinit în mod direct UGRR.
Presupunem că motivul principal consta în rezervele pe care noua putere le avea
faţă de liderii romi, care erau elemente burgheze şi, în plus, în trecut colaboraseră
cu partidele burgheze (Partidul Naţional Creştin şi Partidul Naţional Liberal).
Un gest imprudent făcut de Gheorghe Niculescu a amplificat şi mai mult
aceste suspiciuni. La 7 august 1946, în calitatea sa de preşedinte al UGRR,
Niculescu s-a adresat în scris lui Petru Bejan, fruntaş al Partidului Naţional Liberal
(Tătărescu) – un partid mic desprins din Partidul Naţional Liberal (PNL) – şi
ministru al Industriei şi Comerţului în guvernul Petru Groza. I-a propus colaborarea
politică şi electorală, promiţându-i voturile romilor în alegerile care urmau să aibă
loc la 19 noiembrie 1946, în schimbul includerii pe lista parlamentară a unor
candidaţi romi19. Fruntaşul liberal nu a dat curs acestei cereri. Serviciul Special de
Informaţii a aflat însă de scrisoare şi autorităţile au luat legătura cu UGRR „pentru
a împiedica să fie captată de reacţiune” 20. În momentul respectiv, PNL (Tătărescu)
făcea parte din alianţa electorală condusă de Partidul Comunist Român (PCR). Era
un „tovarăş de drum” al comuniştilor, care, în tactica acestora, urma să fie
abandonat atunci când nu mai era nevoie de el. Este ceea ce se va întâmpla peste un
an, în noiembrie 1947, când reprezentanţii acestui partid, în frunte cu Gheorghe
Tătărescu, vor fi înlăturaţi din guvern.
Autorităţile comuniste nu aveau încredere în conducătorii UGRR, consideraţi
compromişi şi nesiguri. Liderii romi erau supravegheaţi de poliţia secretă (iar din
1948, de Securitate), la fel ca şi ceilalţi lideri politici „burghezi”, de altfel.
În perioada 1945 – august 1947 nu se poate vorbi de o colaborare a UGRR cu
autorităţile decât la nivel local. UGRR nu era o organizaţie burgheză, pe care
autorităţile să o combată, dar, din cauza carenţelor de organizare şi din cauza unora
dintre lideri, nu era nici partener de încredere pentru regimul în curs de
comunizare. La nivel local situaţia a fost însă alta. Autorităţile au purtat un dialog
cu organizaţiile şi liderii romi, la fel cum făcuseră de altfel şi înainte de război.
Unele asociaţii rome de la nivel local – câteva dintre ele, filiale ale UGRR –
par să fi fost destul de active şi în documentele de arhivă le vedem cum
conlucrează cu autorităţile la anumite proiecte care privesc comunităţile rome din
locurile respective. Constatăm astfel cum în 1947 Asociaţia Romilor din judeţul
Timiş-Torontal a cerut concursul organelor administrative pentru reuşita acţiunii de
organizare socială şi ridicare a nivelului moral şi cultural al romilor. Prefectul
judeţului, dr. Titus Ionescu, a fost ales chiar preşedinte de onoare al romilor din
judeţul Timiş-Torontal21.
19

Idem, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri – Cabinet, dosar 69/1934, f. 54.
Ibidem, f. 53 (o notă a Serviciului Special de Informaţii, din 24 octombrie 1946).
21
Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale (în continuare: DJAN Timiş), fond Prefectura
judeţului Timiş-Torontal, dosar 26/1947.
20
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În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 19 noiembrie 1946
romii au fost şi ei luaţi în seamă. Blocul Partidelor Democratice (alianţa electorală
condusă de PCR) a adresat romilor manifeste speciale, folosind apelativul „Fraţi
romi şi surori romniţe!”22
COLABORAREA CU AUTORITĂŢILE, ANII 1947–1948

Relaţiile UGRR cu puterea se vor schimba radical în 1947, mai precis după
15 august, când UGRR şi-a reluat efectiv activitatea. Din acest moment UGRR
începe să aibă sprijinul autorităţilor centrale.
Liderii romi au sesizat în ce direcţie merg lucrurile în România, unde PCR
era pe punctul de a acapara întreaga putere politică (ceea ce se va întâmpla curând,
la 30 decembrie 1947, când regele Mihai a fost obligat să abdice şi a fost
proclamată Republica Populară Română). Ei au înţeles că singura cale prin care îşi
pot menţine organizaţia şi promova interesele este colaborarea cu puterea. Unii
dintre ei s-au înscris atunci în PCR sau în partidele şi organizaţiile-satelit ale
comuniştilor, cum au fost Frontul Plugarilor şi Uniunea Populară Maghiară.
Oportunismul pe care l-au manifestat liderii romi nu era unic în societatea
românească. În general, în anii postbelici, dintr-un motiv sau altul, liderii
minorităţilor naţionale au trecut mai toţi de partea partidului comunist; aşa s-a
ajuns la situaţia ca unele minorităţi să fie bine reprezentate în acest partid, inclusiv
la nivelul conducerii. PCR s-a folosit de minorităţi în lupta împotriva „reacţiunii”,
de fapt împotriva partidelor democratice, care încercau să stopeze comunizarea
ţării23.
Celălalt factor l-au constituit interesele puterii. Romii reprezentau o populaţie
care trebuia şi ea înregimentată într-un fel sau altul. Puterea avea nevoie de o
organizaţie unică a romilor la nivelul ţării. UGRR avea o anumită infrastructură şi
se bucura de trecere în rândul acestei populaţii. Era, deci, exact organizaţia de care
avea trebuinţă puterea.
În 1947 şi 1948 UGRR a beneficiat de sprijin logistic din partea autorităţilor.
Uniunea a întreprins unele acţiuni, pe care le-a invocat apoi mereu în faţa
autorităţilor şi a propriilor simpatizanţi: a îmbrăcat copii orfani, a dat ajutoare unor
romi nevoiaşi, a înaintat autorităţilor petiţiile romilor, a intervenit pentru unele
comunităţi de romi etc. În 1948 UGRR a înaintat un memoriu Inspectoratului
Agricol Regional din Timişoara, în legătură cu problemele romilor din Banat24. În
unele locuri, adunările romilor au fost organizate cu sprijin din partea autorităţilor.
22

Lucian Cherata, Istoria ţiganilor. Origine, specific, limbă, s.l., [1992], p. 48.
Câteva date privitoare la raporturile PCR cu minorităţile naţionale în primii ani postbelici, în
Othmar Kolar, Rumänien und seine nationalen Minderheiten 1918 bis heute, Wien, Köln, Weimar,
1997, p. 210–225; Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport
final, ed. Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, Bucureşti, 2007, p. 390 şi urm.
24
DJAN Timiş, fond Prefectura judeţului Timiş-Torontal, dosar 19/1948.
23
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Liderii romi nu ştiau care era numărul romilor din cutare localitate sau judeţ şi au
cerut date de la autorităţi.
A existat comunicare între UGRR şi autorităţi, ca şi între filialele din teritoriu
şi administraţia locală. A fost o relaţie reciproc avantajoasă: sprijinul din partea
statului asigura legitimitate liderilor romi, iar puterea îşi asigura, într-o anumită
măsură, controlul asupra romilor. Uneori, în textele liderilor romi apare foarte clar
relaţia contractuală pe care ei credeau că o au cu puterea. Astfel, într-un material
din aprilie 1948 se spune: „Comitetul Central [al UGRR] ia iniţiativa … de a fi
alături de FDP [= Frontul Democraţiei Populare], deci alături de guvernul actual,
de la care speră să aibă tot sprijinul pentru înfăptuirea programului asociaţiei şi
pentru rezolvarea în chip mulţumitor a doleanţelor romilor.”25
O dovadă că autorităţile au fost într-o anumită măsură atente la revendicările
UGRR este faptul că acum în actele administraţiei începe să fie folosit etnonimul
„rom”. În 1948, Inspectoratul General al Jandarmeriei, printr-un ordin circular, a
dat dispoziţie să nu se mai utilizeze cuvântul „ţigan” în redactarea
corespondenţei26. Folosirea termenului „rom” era o cerinţă mai veche a mişcării
rome, pe care UGRR şi intelectualii romi au exprimat-o cu consecvenţă în anii
’3027.
La alegerile pentru Camera Deputaţilor din 28 martie 1948, Comitetul
Central al UGRR i-a chemat pe romi să voteze „soarele”, simbolul electoral al
Frontului Democraţiei Populare (FDP), alianţa patronată de Partidul Muncitoresc
Român. Lozinca era „Toţi romii alături de FDP şi guvernul actual al RPR”.
Instructorii şi oratorii UGRR au ţinut adunări electorale în localităţile cu un număr
mai mare de romi. A fost lansat atunci un manifest-apel, Către toţi romii şi
romiţele din Republica Populară Română. Manifestul a fost tipărit în două
variante: într-una Gheorghe Niculescu semnează „D[omnu]l”, iar în cealaltă
„Tov[arăşul]”28.
Relaţia între UGRR şi putere a evoluat, inevitabil, în direcţia unei
subordonări tot mai accentuate a Uniunii. Ea se vede foarte bine în limbajul pe care
l-au adoptat liderii romi, care şi-au exprimat în repetate rânduri ataşamentul faţă de
guvernul „democrat” al lui Petru Groza. După mijlocul anului 1948 ei au preluat
limbajul de lemn al propagandei comuniste. Când, la 8 octombrie 1948, Petre
Rădiţă, secretar-general al UGRR, cere ministrului de Interne să aprobe ţinerea
unui congres al romilor, el spune că la miting „se va discuta despre realizările
guvernului de largă democraţie populară, ieftinătatea traiului, precum şi aducerea la
cunoştinţă a tuturor romilor să se încadreze în munci lucrând pentru reconstrucţia
tinerei noastre Republici Populare Române”29. La acest congres, ţinut la Alba Iulia,
25

ANIC, fond DGP, dosar 87/1943, f. 352–353 (raport al Siguranţei, din 7 aprilie 1948).
DJAN Timiş, fond Legiunea de Jandarmi Severin, dosar 80/1940.
27
V. Achim, Ţiganii, p. 130–131.
28
ANIC, fond DGP, dosar 87/1943, f. 355, 357, manifestul, în două variante.
29
Ibidem, f. 372.
26
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la 24 octombrie 1948, „oratorii au arătat perspectivele de viitor de educare şi
muncă create în urma instaurării regimului democratic din R.P.R. spre deosebire de
regimurile trecute cari au asuprit pe romi”. Congresul s-a încheiat cu votarea unei
moţiuni prin care romii „şi-au luat angajamentul de a munci alăturea de celelalte
naţionalităţi conlocuitoare pentru înfăptuirea socialismului în RPR”. Moţiunea a
fost trimisă telegrafic Comitetului Central al PMR30.
Subordonarea tot mai accentuată faţă de putere s-a exprimat şi în îndepărtarea
din fruntea UGRR a unor persoane care, pentru originea lor burgheză sau pentru un
alt motiv, nu erau agreate de autorităţi (iunie 1948)31. Gheorghe Niculescu a rămas
în continuare preşedintele Uniunii, dar au început să se afirme câţiva lideri noi.
Unul dintre aceştia a fost Petre Rădiţă, de profesie medic stomatolog. El a fost
secretar general al UGRR.
Este evident că UGRR a devenit, treptat, un instrument al puterii, într-o
situaţie oarecum comparabilă cu cea a altor organizaţii minoritare. Faptul că UGRR
a fost tot mai legată de putere şi că activitatea ei a fost tot mai politizată nu
înseamnă că ea şi-a pierdut total autonomia. Nu credem că se poate vorbi de UGRR
ca un satelit al PCR, cum a fost cazul Frontului Plugarilor sau al altor organizaţii,
care au fost create de partidul comunist sau au făcut încă de la început politica
acestuia.
Explicaţiile pentru această situaţie pot fi mai multe. Cea mai importantă ţine,
poate, de faptul că în politica românească a celei de-a doua jumătăţi a anilor ’40
romii nu au avut miza pe care au avut-o alte minorităţi, care deţineau reprezentanţi
în conducerea partidelor şi care au exercitat şi un oarecare impact în ce priveşte
politica externă a României.
INIŢIATIVA ÎNFIINŢĂRII UNIUNII POPULARE A ROMILOR DIN ROMÂNIA
ŞI ÎNCERCAREA DE OBŢINERE A STATUTULUI DE NAŢIONALITATE
CONLOCUITOARE PENTRU ROMI

UGRR a fost desfiinţată prin decizia Consiliului de Miniştri din 25 ianuarie
1949, privitoare la dizolvarea unor asociaţii culturale persoane juridice32. Măsura a
fost luată de Ministerul Afacerilor Interne, care nu a cerut în prealabil un aviz de la
Securitate, aşa cum era procedura normală în astfel de situaţii. În documentul
oficial nu se spune care a fost motivaţia acestei măsuri.
Liderii romi au fost luaţi prin surprindere de decizia din 25 ianuarie 1949, în
condiţiile în care în 1947 şi 1948 a existat o colaborare bună a UGRR cu
autorităţile. Ei au încercat ca în locul asociaţiei lor desfiinţate să creeze o nouă
organizaţie, cu numele de Uniunea Populară a Romilor din România. Au înfiinţat
un comitet de iniţiativă, care urma să fie primul comitet de conducere al noii
30

Ibidem, f. 376 (raport întocmit de Securitate).
DJAN Timiş, fond Prefectura judeţului Timiş-Torontal, dosar 19/1948.
32
Publicată în „Monitorul oficial”, partea I B, 31 ianuarie 1949, nr. 25, p. 14.
31
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organizaţii. Preşedinte al comitetului era Petre Rădiţă, fostul secretar general al
UGRR. Membrii comitetului erau, cei mai mulţi, nume noi, recrutate preponderent
din mediile muncitoreşti şi înscrise în PMR sau în partidele-satelit ale
comuniştilor33. Din comitet nu făcea parte Gheorghe Niculescu, care a fost
înlăturat, deoarece, ca element burghez, el nu se bucura de sprijinul puterii.
La 22 februarie 1949, comitetul de iniţiativă („o delegaţie a romilor din
R.P.R.”, cum se spune într-un document) a fost primit în audienţă de primministrul Petru Groza. Romii i-au cerut lui Groza să li se aprobe ca în locul UGRR
să se întemeieze Uniunea Populară a Romilor din România.
Crearea Uniunii Populare a Romilor ar fi însemnat, practic, ca romii să
figureze în rând cu celelalte naţionalităţi conlocuitoare, care toate aveau în acel
moment câte o organizaţie de acest fel, controlată de putere; unele se numeau chiar
„Uniunea Populară”: Uniunea Populară Maghiară, Uniunea Populară Albaneză ş.a.
O astfel de organizaţie, chiar aservită total puterii, avea autonomia ei şi era
recunoscută de autorităţi ca unica reprezentantă legitimă a minorităţii respective.
Dacă UGRR a fost tot timpul, pentru autorităţile comuniste, vechea organizaţie
creată înainte de război de elementele burgheze din rândurile populaţiei rome,
Uniunea Populară a Romilor ar fi fost o organizaţie creată de elementele proletare
din rândul romilor, prin care partidul comunist şi-ar fi putut asigura, într-o anumită
măsură, controlul asupra acestei populaţii. În împrejurările de atunci, refuzul de a
accepta existenţa unei organizaţii a romilor echivala cu refuzul de a recunoaşte
existenţa unei naţionalităţi conlocuitoare rome.
Audienţa la Petru Groza a fost încurajatoare pentru fruntaşii romi, dar
aprobarea înfiinţării unei Uniuni Populare a Romilor trebuia să vină de la organele
superioare ale administraţiei de stat.
La 22 februarie 1949, Preşedinţia Consiliului de Miniştri a cerut informaţii
despre membrii comitetului de iniţiativă34. Securitatea a procedat la verificarea
trecutului acestora, pentru a vedea în ce măsură ei sunt oameni de încredere pentru
regim35. Rezultatul investigaţiei a fost sintetizat într-un referat, întocmit la 18
martie 194936. Aici se spune că „din informaţiile obţinute, Comitetul este sincer
ataşat regimului din R.P.R.” Se menţionează faptul că acest comitet a eliminat din
rândurile sale elementele antidemocratice, cum au fost Gheorghe Niculescu,
„comerciant şi reacţionar”, şi Vasile Duţan, „suspect legionar”. În concluziile
referatului întocmit de Securitate pe marginea acestui proiect se arată: „Uniunea
33

Membrii comitetului de iniţiativă erau: Petre Rădiţă (medic dentist, fost membru al
Partidului Naţional Democrat), Laurenţiu Anghel (membru al PRM), Ion Năstase (plugar, membru al
PRM), Iosif Forgaci (comerciant ambulant, membru al Uniunii Populare Maghiare), Costache Nicolae
(croitor, membru al PRM), Constantin Nica (contabil, neîncadrat politic), Ştefan Mureşan (învăţător,
membru al Frontului Plugarilor) şi Petre Borca (muncitor, membru al PRM).
34
ANIC, fond DGP, dosar 87/1943, f. 387.
35
Ibidem, f. 377–384.
36
Ibidem, f. 385–386.
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Populară a Romilor poate fi utilă pentru ridicarea nivelului cultural al ţiganilor şi
pentru stârpirea cerşetoriei şi hoţiilor făcute de unii ţigani şi pentru îndrumarea
ţiganilor pe linia democratică. Membrii comitetului de iniţiativă sunt ataşaţi
regimului.” Referatul era favorabil creării noii organizaţii: „Propunem să se
autorizeze înfiinţarea acestei Uniuni şi să se semnaleze partidului în cazul când va
fi aprobată pentru a da îndrumări în muncă comitetului respectiv.” 37
Se pare că raportul a fost întocmit în grabă, deoarece câteva zile mai târziu de
la direcţiile judeţene ale Securităţii s-au primit rapoarte nefavorabile despre cei mai
mulţi dintre membrii comitetului, de această dată consideraţi elemente burgheze,
compromise38. Nu credem că aceste informaţii negative au fost determinante în
decizia finală a autorităţilor, care au refuzat cererea de înfiinţare a noii organizaţii.
Ministerul de Interne a fost de la început împotriva creării Uniunii Populare a
Romilor. La 28 februarie 1949, pe actul care conţinea solicitarea din 22 februarie
1949 a guvernului de a se proceda la verificarea membrilor comitetului de
iniţiativă, ministrul adjunct de la Ministerul Afacerilor Interne, Marin Jianu, a pus
următoarea rezoluţie: „Cred că nu e cazul să mai dăm aprobări de înfiinţare a orice
fel de uniuni sau organizaţii în afară de cele cuprinse în C[onfederaţia] G[enerală a]
M[uncii] şi alte org[anizaţii] democratice.”39 Rezoluţia pusă de ministrul adjunct
evident că a cântărit foarte greu în decizia finală. Ministerul de Interne a tratat
cererea romilor ca o chestiune pur administrativă. Într-un moment în care în
ansamblul ţării se proceda, în toate domeniile, la o simplificare a peisajului
organizaţional, nu era loc pentru o nouă organizaţie, chiar dacă aceasta voia să
reprezinte o populaţie minoritară.
Discuţiile pe marginea acestei probleme au mai continuat însă o vreme.
Într-un material cu titlul „Problema ţiganilor din Republica Populară Română”,
elaborat în 1949 la CC al PMR40, sunt menţionate discuţiile care s-au purtat cu
reprezentanţii romilor, înainte şi după dizolvarea UGRR: Laurenţiu Anghel, Ştefan
Mureşan ş.a. Ele au avut ca scop lămurirea unor probleme legate de situaţia
romilor: situaţia numerică, structura profesională etc. Reprezentanţii romilor nu au
putut însă să ofere datele cerute. Comunicarea nu a fost deloc bună şi
departamentul respectiv din CC al PMR s-a arătat suspicios în legătură cu aceşti
lideri: „Iar în ce priveşte scopul pe care l-au urmărit aceşti reprezentanţi ai
populaţiei ţigăneşti, l-am putut preciza în dorinţa de a înlocui vechea organizaţie,
dar nu cu elemente muncitoreşti, ci cu elemente care ar fi vrut să profite de
libertăţile acordate naţionalităţilor conlocuitoare pentru interese personale. Am
întrerupt deci aceste tratative.”41 Chestiunea înfiinţării unei Uniuni Populare a
Romilor a fost aşadar condiţionată de autorităţi de prezenţa în fruntea organizaţiei a
37

Ibidem, f. 386.
Ibidem, f. 389, 391–392.
39
Ibidem, f. 387.
40
Idem, fond CC al PCR – Secţia Organizatorică, dosar 93/1949, f. 1–8.
41
Ibidem, f. 5.
38
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unor persoane de origine muncitorească, ataşate regimului comunist. Materialul în
cauză mai constata faptul că strângerea romilor într-o organizaţie era dificil de
realizat şi că aceşti oameni, după experienţa tragică prin care au trecut în timpul
regimului Antonescu, preferau să nu fie consideraţi ţigani42.
REELABORAREA POLITICII FAŢĂ DE MINORITĂŢILE NAŢIONALE, 1948–1949.
REEVALUAREA DIN 1953

Cererea de creare a Uniunii Populare a Romilor a fost respinsă în condiţiile în
care tipul de organizaţie propus de fruntaşii romi nu mai corespundea formulei de
organizare a minorităţilor pe care o promova în acel moment regimul comunist din
România. Începând cu 1949 în România s-au creat aşa-numitele „comitete
democratice” ale diferitelor minorităţi. Era un tip nou de organizaţie, lipsit de orice
reprezentare democratică, în care liderii, numiţi de putere, aplicau la nivelul unei
minorităţi anumite politica partidului şi statului. Comitetele democratice au fost
gândite ca un instrument de control asupra minorităţilor şi întreaga lor istorie, până
în 1953, când s-au „autodizolvat” (de fapt, ele au fost desfiinţate), arată cu
prisosinţă acest lucru. Au fost create comitete democratice pentru mai multe
minorităţi: greacă, rusă şi ucraineană, armeană, albaneză, bulgară, sârbă. La acestea
se adăugau Comitetul Democratic Evreiesc – care fusese înfiinţat mai devreme, în
1945, pentru a neutraliza celelalte organizaţii evreieşti – şi Comitetul Antifascist
German. Unele comitete democratice au fost create prin transformarea fostelor
uniuni ale minorităţilor43. „Uniunea Populară” – formula cu care vin liderii romi în
februarie 1949 – era un tip de organizaţie pe care în acel moment puterea se gândea
să-l înlocuiască cu comitetele democratice.
Prefacerile prin care trece în 1949 politica faţă de minorităţi a regimului
comunist nu s-au limitat însă la forma de organizare a acestora. În anii 1948–1949
s-a produs o reelaborare a concepţiei partidului comunist din România cu privire la
problema naţională. După ce în primii ani postbelici partidul comunist s-a
preocupat de câştigarea, pe orice cale, a sprijinului minorităţilor naţionale, de care
s-a folosit în luptele pentru obţinerea puterii, în acel moment, după ce a ajuns să
controleze deplin puterea în România, dar mai ales după crearea partidului unic
(PMR), în februarie 1948, locul minorităţilor naţionale în statul român este
regândit. Partidul comunist renunţă la aceşti tovarăşi de drum, de care nu mai avea
nevoie, şi încearcă să elaboreze un concept al politicii faţă de minorităţile naţionale
42
„Ţiganii în general stau ostil faţă de o organizaţie ţigănească. În urma suferinţelor lor din
trecutul apropiat (persecuţiile în timpul guvernării Antonescu), ca şi în urma antiţigănismului ei
preferă să nu fie consideraţi ţigani.” – ibidem, f. 6.
43
Astfel, Comitetul Democratic al Populaţiei Albaneze din România a fost creat prin
transformarea Uniunii Populare Albaneze (în 1950); Comitetul Democratic al Populaţiei Armene din
România, prin transformarea Frontului Armeniei (1950); Comitetul Democratic al Populaţiei Sârbe
din România, prin transformarea Uniunii Asociaţiilor Culturale Democratice Slave (1951).
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care să corespundă „noii etape” în care se afla România populară44. Interesele
tactice care anterior au ghidat politica faţă de minorităţi sunt înlocuite cu formulări
decupate din ideologia marxist-leninistă.
Începutul acestui efort de reelaborare îl face Plenara a doua a CC al PMR din
10–11 iunie 1948, care a adoptat o rezoluţie ce reprezintă un prim program pe care
partidul îl formulează în chestiunea minorităţilor naţionale 45. În vederea elaborării
unei politici în domeniu, în 1948 s-a constituit o comisie de partid pentru
soluţionarea problemei naţionale. Aceasta a alcătuit în cursul anilor 1948 şi 1949
mai multe materiale.
Rezoluţia Biroului Politic al CC al PMR în chestiunea naţională din
decembrie 1948 este una elaborată şi ea discută pe rând situaţia diferitelor
naţionalităţi conlocuitoare: maghiari, evrei, germani, ruşi şi ucraineni, bulgari,
sârbi, greci, albanezi şi turci46. Se porneşte aici de la premisa că „regimul
democratic a creat condiţiile de dezvoltare şi de propăşire economică, socială,
politică şi naţională atât pentru poporul român, cât şi pentru naţionalităţile
conlocuitoare”. Se spune că „rezolvarea chestiunii naţionale este o sarcină
principală a politicii proletariatului” şi că „trebuie asigurată participarea tuturor
naţionalităţilor alături de poporul român pentru întărirea R.P.R. şi cimentată
unitatea de luptă a poporului muncitor pentru lichidarea influenţei naţionaliste,
şoviniste, antisemite a claselor exploatatoare”. Ca un element de noutate, se invocă
aici lupta de clasă şi analiza situaţiei la nivelul diferitelor minorităţi este făcută prin
prisma acestui criteriu. Astfel, minorităţile naţionale sunt introduse şi ele în retorica
ideologică a acelei vremi. Bineînţeles, este invocat modelul sovietic de rezolvare a
problemei naţionale.
Şi în 1949 s-a discutat în mai multe rânduri în CC al PMR chestiunea
naţională. O reevaluare a acesteia se face în 1953. În ianuarie acel an Biroul Politic
a ajuns la concluzia că PMR a rezolvat problema naţională „în spiritul
internaţionalismului proletar”, astfel încât nu mai era necesară existenţa
organizaţiilor naţionalităţilor conlocuitoare. Cum se spune în hotărârea luată de CC
al PMR, aceste organizaţii se izolaseră de partid şi unele dintre ele deveniseră chiar
o „armă a imperialismului”. În plus, menţinerea organizaţiilor minoritare constituia
44

Acesta este un aspect puţin studiat al politicii în domeniul minorităţilor naţionale din
România, lucru explicabil în condiţiile în care arhiva CC al PCR este accesibilă cercetării doar de
câţiva ani. Notăm două studii pe această temă, referitoare la minorităţile evreiască şi germană: Mioara
Anton, Majoritari şi minoritari. PMR şi problema evreiască, în „Studii şi materiale de istorie
contemporană”, V, 2006, p. 57–74; Eadem, PMR şi problema naţionalităţilor conlocuitoare. Statutul
minorităţii germane în stalinism (1948–1953), ibidem, VI, 2007, p. 84–94.
45
Textul rezoluţiei: Rezoluţia Plenarei a Doua a Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român (10–11 iunie 1948), [Bucureşti], [1948]. Important este însă „Planul de
prelucrare a Rezoluţiei Plenarei a II-a a Comitetului Central al PMR”: ANIC, fond CC al PCR –
Cancelarie, dosar 90/1948. Mioara Anton, Majoritari şi minoritari, p. 66; Eadem, PMR şi problema
naţionalităţilor, p. 89–90.
46
Rezoluţia Biroului Politic al C.C. al P.M.R. în chestiunea naţională, [Bucureşti], 1948.
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o piedică pentru deplina integrare a minorităţilor în structurile statului democrat. În
consecinţă, comitetele democratice ale minorităţilor naţionale recunoscute s-au
„autodizolvat” (au fost desfiinţate), atribuţiile acestora fiind preluate de sfaturile
populare47.
PRECIZAREA POLITICII FAŢĂ DE ROMI, 1949

Modul în care a evoluat politica statului român faţă de minorităţile naţionale
în anii 1948–1953 nu a avut cum să nu influenţeze percepţia cu privire la populaţia
romă (ţigănească).
O primă evaluare în privinţa romilor (ţiganilor) a fost făcută în 1949, după ce
administraţia de partid şi de stat a respins propunerea creării Uniunii Populare a
Romilor. În acel an CC al PMR a redactat un material care se ocupa în mod special
de romi, cu titlul Problema ţiganilor din Republica Populară Română48. Acest
studiu face un bilanţ al situaţiei în care se aflau romii, sub aspect demografic,
economic, social etc., fără a oferi însă prea multe informaţii, deoarece datele
disponibile despre această populaţie erau foarte puţine. Se vede însă de aici
preocuparea pentru aspectele ţinând de „integrarea în producţie” a romilor,
alfabetizarea lor, lichidarea rămăşiţelor organizării tribale etc.
Documentul se încheie cu un şir de recomandări: „Concluziile, pe care le
putem trage din aceste puţine elemente cunoscute, cu ajutorul exemplului sovietic,
pentru munca noastră în viitor pentru această problemă sunt următoarele: /
1. Problema ţigănească este în primul rând o problemă socială; / 2. Ţiganii
încadraţi în muncă, care vorbesc limba populaţiei cu care convieţuiesc şi care-şi
trimit copiii în şcolile respective, care deci trec printr-un proces de asimilare, nu
constituesc o preocupare decât în măsura ridicării nivelului lor cultural
(alfabetizare, educaţie de higienă, asistenţă socială), şi lupta împotriva
naţionalismului burghez care prin menţinerea vechilor prejudecăţi împiedică
procesul de înfrăţire între această populaţie şi celelalte naţionalităţi conlocuitoare; /
3. Trebuie cercetată situaţia ţiganilor împroprietăriţi prin reforma agrară (aproape
20.000 de ţigani au fost împroprietăriţi în judeţele locuite de naţionalităţi
conlocuitoare, cum se vede în anexă); / 4. Cu ocazia deplasărilor pe teren trebuie
cercetată situaţia ţiganilor şi trebuie întocmită o statistică a ţiganilor neîncadraţi în
muncă, a ţiganilor nomazi în general; / 5. Problema principală o constituie
problema ţiganilor nomazi, cortorari, seminomazi, eliberarea lor de sub influenţa
despotică a bulibaşilor, a vătafilor; va necesita aplicarea măsurilor pe care le
indică exemplul sovietic.” (subl. în original)49
47
Mircea Chiriţoiu, Minorităţile – „armă a imperialismului”. Şedinţa Biroului Politic din 14
ianuarie 1953, în „Magazin istoric”, 33, 1999, nr. 11, p. 50–52; Mioara Anton, Majoritari şi
minoritari, p. 72; Eadem, PMR şi problema minorităţilor, p. 92–94.
48
ANIC, fond CC al PCR – Secţia Organizatorică, dosar 93/1949, f. 1–8.
49
Ibidem, f. 7. Acest citat este reprodus şi în Raport final, p. 294.
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Cum se vede, în materialul menţionat ţiganii (romii) sunt văzuţi ca o
minoritate socială, iar nu una etnică, şi măsurile preconizate merg pe această idee.
Concepţia respectivă venea în prelungirea unei tradiţii a administraţiei româneşti,
care, de la emanciparea ţiganilor din sclavie, la mijlocul secolului al XIX-lea, şi
până în ajunul celui de-al Doilea Război Mondial, i-a tratat pe ţigani mai degrabă
ca pe un grup social marginal. Desigur, un rol în construirea acestei concepţii l-a
avut poziţia socială pe care ţiganii o deţineau în satele româneşti. Procesul masiv
de asimilare lingvistică şi etnică desfăşurat atunci a oferit un alt argument.
Autorităţile comuniste au preluat această viziune cu privire la „problema
ţiganilor”, romii fiind percepuţi ca elemente alogene ce trebuiau românizate, în
condiţiile în care identitatea lor era asimilată unei culturi a sărăciei şi a
subdezvoltării. Regimul comunist a promovat astfel o politică asimilaţionistă faţă
de romi.
Materialul din 1949 urmăreşte preluarea modelului sovietic în ceea ce
priveşte abordarea chestiunii ţiganilor. El trece în revistă pe scurt „ceea ce reiese
din studiul sovietic în legătură cu rezolvarea problemei ţiganilor”, constatând cu
satisfacţie că istoria şi evoluţia socială a ţiganilor în Rusia şi în România în ultimul
secol este identică50. Or, în momentul 1949, în URSS ţiganii nu mai constituiau o
minoritate naţională în adevăratul sens al termenului. Romii nu corespundeau
definiţiei date de Stalin minorităţii naţionale. Autorităţile române nu puteau
recunoaşte o minoritate romă în condiţiile în care Uniunea Sovietică nu făcuse
acest lucru.
Din 1949 şi până în 1989, pentru autorităţile române ţiganii (romii) au
constituit o problemă socială şi chiar dacă în unele materiale ale administraţiei de
stat şi de partid romii sunt enumeraţi între populaţiile minoritare51, măsurile
preconizate în privinţa ţiganilor sunt în esenţă de natură socială52.
CONCLUZII

La capătul acestui studiu privitor la politica faţă de romi a regimului
comunist proaspăt instaurat în România, putem constata modul ambivalent în care
a fost percepută această populaţie la nivelul administraţiei, dar şi la nivelul opiniei
publice: uneori ea era considerată o minoritate etnică, alteori era abordată ca o
categorie socială. Atunci când, în 1948, autorităţile au trecut la implementarea în
50

ANIC, fond CC al PCR – Secţia Organizatorică, dosar 93/1949, f. 2–4.
De exemplu, într-un raport de 31 de pagini cu privire la minorităţile naţionale, elaborat în
1951, romii sunt amintiţi doar când este vorba de o măsură pe care şi-o propun autorităţile: „13.
Studierea şi găsirea unor soluţii pentru rezolvarea justă politică şi socială a problemei populaţiei
ţigăneşti nomade şi seminomade” – ibidem, dosar 174/1951, f. 69.
52
Despre romii în România în anii comunismului, v. Franz Remmel, Die Roma Rumäniens.
Volk ohne Hinterland, Wien, 1993, p. 74–83; Emmanuelle Pons, Les Tsiganes en Roumanie: des
citoyens à part entière?, Paris, 1995, p. 31–54; V. Achim, Ţiganii, p. 153–163; Raport final, p. 390–
394.
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România a modelului comunist de societate, ele au sesizat că, în cazul romilor, au
de-a face cu o populaţie complexă, cuprinzând grupuri foarte variate sub aspect
cultural şi socio-ocupaţional, care uneori nu aveau în comun decât numele de
„ţigani” care le era dat de populaţia majoritară. Aşa se explică de ce, dacă în primii
ani postbelici se părea că romii au început să fie trataţi ca o minoritate etnică, mai
târziu în acţiunea guvernului au prevalat criteriile sociale. Urmarea a fost că
încercarea făcută de liderii romi, în anii 1948–1949, de a fi recunoscuţi ca
„naţionalitate conlocuitoare” a eşuat.
Aceasta nu înseamnă însă că dacă romii ar fi fost recunoscuţi ca naţionalitate
conlocuitoare problemele lor, care erau în primul rând de natură socială, şi-ar fi
găsit rezolvarea. Cert este că, în absenţa acestui statut, până în 1989 în România
romii (ţiganii) nu au fost reprezentaţi ca minoritate naţională la nivelul
administraţiei de partid şi de stat şi nu au existat instituţii care – în cadrul şi în
limitele statului comunist, desigur – să fi promovat interesele lor colective şi să se
fi ocupat special de problemele acestei populaţii. De asemenea, dată fiind această
situaţie, în România în anii comunismului nu s-a putut crea o elită politică romă, la
care să se fi putut raporta romii şi care, după 1989, să fi putut asigura o
reprezentare eficientă a intereselor populaţiei rome.

THE ATTEMPT BY THE ROMA LIVING IN ROMANIA TO OBTAIN
THE STATUS OF NATIONAL MINORITY (1948–1949)
Abstract

In Romania, in the first post-war years the new “democratic” authorities
promoted a policy favorable to the ethnic minorities and the Communist Party used
the minorities in its political struggle. This policy was aimed at the Roma (Gypsies)
as well. The most important organization of this minority, i.e. the General Union of
Roma in Romania (Uniunea Generală a Romilor din România, UGRR), founded in
1933, collaborated after 1945 with the new authorities and, to some extent, became
an instrument of the power.
In 1948–1949, when the new regime elaborated its policy on ethnic
minorities, the Roma leaders tried to obtain for the population they represented the
status of national minority (“co-inhabitant nationality”). But their attempt failed.
The authorities had no trust in the old leaders of UGRR, considered as
compromised, and the new leaders after 1945 did not succeed to win the favour of
the power. The policy on the Roma was determined not only by tactic
considerations (such as establishing control over this population), but also by the
desire of the communist regime in Romania to follow the Soviet policy on
minorities, that didn’t consider Gypsies as a national minority in the true sense of
the term. In December 1948, a resolution of the Politbureau of the Central
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Committee of the Romanian Workers Party on the national problem, which laid the
foundation for the policy of the new regime on ethnic minorities, denied the Roma
the status of “co-inhabitant nationality.”
In early 1949, after the UGRR was dissolved on 25 January 1949, the Roma
leaders tried to create the Popular Union of Roma (Uniunea Populară a Romilor,
UPR). At that time, the other ethnic minorities had each an organization of this
type, of course, under the control of the Communist Party. The Roma leaders
requested the creation of UPR during a meeting with the Prime Minister Petru
Groza. Despite the promises made on that occasion, the Roma did not obtain the
status of national minority. The situation remained unchanged until the collapse of
the communist regime in 1989.
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