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Spa{iul uitai
Gândua maestrul Malthus a propouăduit restrieţiune în priuinţa progeniturei omeneşti. După teoria lui, o prea
ma>e înmulţire a familiei, ua să zică im
plicit a populaţiunei, este o mare pri
mejdie socială şi politică. Euenimentele
din ultimele două decenii pe teren eco
nomie şi politie, par a justifica eu pri
sosinţă punctul lui de uedere.
In natura liberă echilibrul între mor
talitate şi natalitate să face în mod auto
matic, Jiind-eă un animal trăeşte din c e 
lalalt. Unde sunt herbiuore acolo sunt şi
earniDore, şi o slăbire a natalităţii la cele
prime, produce dela sine o micşorare a
acestora din urmă, prin staruaţiune sau
migrare în altă parte, şi uieeuersa. L a
om lucrurile nu să petrec aşa de simplu.
Legile împiedecă afirmarea întregei sale
ferocităţi, care de altfel ar putea lua pro
porţii catastrofale. Echilibrul între natali
tate şi mortalitate, s e menţinea înainte
de războiul mondial prin emigraţiune din
ţările suprapopulate în cele slab popu
late. Nu existau restricţiile de azi, când
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nici măcar dintr'un oraş în alt oraş al
ţării tale nu te poţi muta fără o mulţime
de documente, formalităţi şi taxe. Răz
boaiele şi epidemiile erau asemenea un
regulatiu deşi numai ocazional. Cu pro
gresul ştiinţei medicale şi a igienei epi
demiile încă au fost înfrânate şi ftwate
tot mai departe de continentul nostru,
aşa
c ă azi nu mai eontează ea regulatiD
în mişcarea demografică. Oamenii s ă
înmulţesc azi într un ritm nepreuăzut şi
sporul acesta are urmările cele mai ne
faste economice. Porţile imigraţiuriei li
bere s'au închis în mai toate statele de
pe glob şi s'a eontingentat c a şi o marfă
oareşicare. Autarhia a sămânat şi în r e laţiunea aceasta sămânţa discordiei între
popoare. Egoismul naţional închide azi
fiecare popor între graniţele ţării sale ea
într'un c e r e de fier din care nu e s c ă 
pare. O luptă feroce pentru existenţă s'a
încins mai cu seamă în interiorul ţărilor
suprapopulate. Lupta aceasta înfierbântă
până la paroxism antagonismele naţio
nale, aşa c ă unele state să aseamănă în
această priuinţă eu nişte cazane eu pre
siune urcată până la explozie. Germania,
Italia, japonia c e r loc „la soare" pe simplul
motiu c ă şi ele ureau s ă trăiască şi s ă
aibe „spaţiul uitai" trebuincios. In fapt
tendinţa aceasta să traduce în cuceriri
de astfel de spaţii în locurile îneă libere
sau nefixate precis şi în pretinderea de
colonii dela acele state cari au prisos
din ele. Pretutindeni în lume, luptele eeo-
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nomice iau aspecte de războaie. Pentru
a putea păşi în arenă eu maximum de
forţă, statele îşi m ă r e s c efeefiuele lor ar
mate, şi pentru a auea materialul n e c e s a r
de oameni, promouează eu toate mijloa
cele sporirea populaţiunei. Se acordă
premii la familiile bogate în eopii, se pun
pedepse mari pe auorturi, s e pun piedeei diuorţurilor, s e încurajează căsăto
riile şi s e impun greu bărbafii necăsă
toriţi. Sunt tocmai măsurile contrare teo
riilor lui Malthus, şi de natură de a r e leua şi mai mult asperităţile dintre po
poare, în loc să le concilieze. Este euident, c ă mărind populajiunea, ea eere
un spaţiu uitai tot mai uast, şi dacă azi
mai poate exista în marginile, nouilor
graniţe, mâine s e ua strădui a le lărgi şi
mai mult. S e zice despre teoria lui Malthus,
c ă ar fi imorală şi contrară naturii. Se
poate opune acestei afirmaţiuni teza eă
tot a ş a de imoral este a pune în lume o
droaie de eopii de eari nu te poţi îngriji
şi ai căror uiitor este foarte nesigur. De
altfel multe familii, ba popoare întregi,
practică malthusianismul, fără a-l fi înuătat din carte şi din teorii, şi încă spre
folosul lor. Franţa îşi datorează prosperarea sa restrieţiunilor de naşteri pe eari
şi le impune beneuol. Nimeni nu poate
afirma eă din motiuul acesta Francezii ar
fi mai imorali şi mai degeneraţi decât
alte popoare. Din contră, războiul mon
dial a douedit excelenţa poporului francez.
Pentru-ee deci în recéptele contra răz
boaielor nu s'ar da atenţia euuenită şi
teoriilor lui Malthus ? O aplicare pe s e a r ă
întinsă a lor ar fi un paliatiu eficient eco
nomie şi un eoreetiu al natalităţii, fără
războaie. Este doar euident nexul cauzal
între suprapopulaţiune, mizerii economice
şi războiul. Argumentele naţionale ale
conducătorilor sunt numai o expunere
mai pe înţelesul tuturor, şi la baza lor
stau argumentele eu mult mai întemeiate
economice, eari de altfel nici ele nu sunt
retăeute. Germanilor le trebue coloniile
pierdute; Italienii ureau reînuierea impe
riului roman ete. Promouarea natalităţii
este numai un mijloc pentru ajungerea
acestor scopuri pe eaie agresiuă, pe când
malthusianismul urea să ajungă la mul
ţumirea popoarelor eu mijloacele paşnice
ale fiecăreia. Gareua om de stat german
a spus eă în ultimul deceniu s'au chel
tuit în Germania 90 miliarde mărci ger
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mane pentru armamente. In banii noştri
ar da o cifră astronomică. Daeă suma
aceasta s'ar fi cheltuit pentru îndestu-r
larea paşnică a populaţiei crescânde
şi în mod eorăspunzător şi în alte ţări,
nu numai în Germania — atunci lumea
nu ar trăi azi în spaima unui nou războiu
mondial. Orgoliul conducătorilor este însă
mai mare decât fericirea popoarelor.
Deşi statisticile arată în ultimii 70 ani
o continuă descreştere a natalităţii eu aproape 507 , afară de Rusia c a r e a rămas
staţionară, totuşi populaţia fiecărei ţări
arată un spor mai mare sau mai mie,
după împrejurări, dar totuşi progresiu.
Fenomenul acesta este a s e atribui tra
iului mai raţional şi mai igienic al oame
nilor. S'a constatat, eă longieuitatea a
sporit în medie eu 15 ani faţă de acum
30 ani, şi etatea medie maximă a omului
nu mai este de 60 ani ei de 75 ani. Nu
trebue să ne temem deci de degene
rarea rasei albe sau de pierirea speţei
umane.
Fără îndoială, eă un spaţiu uitai su
ficient este n e c e s a r pentru fiecare popor,
împărţirea spaţiilor însă nu e n e c e s a r s ă
s e facă prin războaie, ei prin o reparti
zare mai egală a produefiuni pe întregul
glob. Euenimentele şi progresul secolului
nostru, tind într'aeolo, ea principiul acesta
să g ă s e a s c ă la oamenii de stat tot mai
multă înţelegere, şi aplicarea lui arserui
mult la reducerea tensiunilor existente,
cari s e uede eă au deuenit o boală pri*.
mejdioasă nu numai la singuratice per
soane, ei la naţiuni întregi.
0

li. VANCU

Noul regim al schimburilor
eu străinătatea
Textul decretului lege publieat în Monitorul Oficial
Nr. 228 din 7 Oelomurie 1939
Art. 1. — In interesul apărării naţionale şi al
apărării economiei şi producţiei româneşti, se stabi
leşte următorul regim al schimburilor cu străinătatea.

Reglementarea exportului
Art. 2. — Cu începere dela 1 Octomvrie 1939,
niciun export de mărfuri nu va putea fi făcut decât
pe baza unei autorizaţii de export eliberată de Oficiul
schimburilor cu străinătatea, în condijiunile prevăzute
mai jos.
Pentru categoriile de mărfuri ce urmează a se
stabili prin jurnal al Consiliului de miniştri, autoriza*

ţîile de export vor fi eliberate la cerere de Comisiuftea locală de preţuri, care va remite zilnic Oficiului
schimburilor cu străinătatea câte o copie de pe auto
rizaţiile de export.
(r Art. 3. — Prin jurnal al Consiliului de miniştri
vor „putea fi modificate categoriile de mărfuri pentru
care autorizaţia de export poate fi dată de Comisiile
, locale de preturi.
Art. 4. — Autorizaţiile de export vor fi eliberate
pe articol vamal şi vor cuprinde :
a) Numele, adresa exportatorului şi numărul din
registrul exportatorilor;
b) Ţară de destinaţie ;
c) Articolul vamal şi denumirea mărfii ;
d) Greutatea mărfii;
e) Preţul unitar al mărfii ;
f) Valoarea totală a mărfii ;
g) Termenul intrării devizelor ;
h) Oficiul vamal prin carè se face exportul.
Art. 5. — Autorizaţiile de export sunt valabile
o lună delà data emiterii lor.
Acest termen va putea fi modificat prin deciziunea ministrului economiei nationale.
Art. 6. — Contractele de mărfuri la export vor
fi supuse aprobării Oficiului schimburilor cu străină
tatea înainte de perfectarea lor şi aceasta numai pentru
contractele depăşind 5 milioane lei din categoriile de
mărfuri pentru care autorizaţiile de export se elibe
rează de Oficiul schimburilor cu străinătatea. Contrac
tele care nu au obţinut această aprobare sunt nule de
drept fără prejudiciul sancţiunilor prevăzute de arti
colul 51.
Art. 7. —: Autorizaţiile de export sunt strict in
dividuale şi nu vor putea fi cesionate sau negociate
sub niciun motiv şi sub nicio formă.
Contravenienţii Ia aceste dispozifiuni sunt pasibili
de sancţiunile prevăzute la articolul 51 din prezentul
decret-lege.
Art. 8. — Oficiul schimburilor cu străinătatea
va tine evidenţa tuturor autorizaţiilor eliberate, urmă
rind exporturile făcute pe baza lor, şi intrarea devi
zelor.
Art. 9. — Oficiul schimburilor cu străinătatea
va putea elibera autorizaţiuni de export fără cedare
de devize de către exportatori pentru exporturile ce
mi cdtistituiesc un comerţ sau care nu sunt făcute în
scopuri comerciale.

Reglementarea importului
AH. 10. — Cu începere delà 1 Ocfomvrie 1939,
niciun import de mărfuri nu va putea fi făcut decât
pe baza unei autorizaţiuni de import eliberată de Ofi
ciul schimburilor cu străinătatea, în conditiunile pre
văzute mai jos.
Autorizaţiile de import pentru articolele care, Ia
punerea în vigoare a prezentului decret-lege, nu erau
supuse regimului autorizaţiilor de import, vor fi eli
berate, la cerere de Comisiunea locală de preturi
care va remite zilnic Oficiului schimburilor cu străină
tatea, câte o copie de pe aceste autorizaţiuni.
Art. 11. — Prin jurnal al Consiliului de miniştri
vor putea fi modificate categoriile de mărfuri şi arti
colele pentru care autorizaţia de import poate fi dată
de Comisiile locale de preţuri.

Art. 12. — Autorizaţiile de import vor fi elibe
rate pe articol vamal, sau grupă de articole, ţinându-se seamă de grupările stabilite prin deciziunea
ministrului economiei naţionale. Ele vor cuprinde:
a) Numele şi adresa importatorului;
b) Articolul vamal sau grupa de articole şi de
numirea mărfii;
c) Greutatea mărfii (conform unităţilor de taxare);
d) Preţul unitar al mărfii pe unitatea de taxare;
e) Valoarea totală a mărfii;
f) Ţara de unde se face importul;
g) Termenul de plată;
h) Oficiul vamal prin care se face vămuirea.
Art. 15. — Autorizaţiile de import sunt valabile
trei luni dela date emiterii lor.
Acest termen va putea fi modificat prin deciziziunea ministrului economiei naţionale.
Art. 14. — Autorizaţiile de import sunt strict
individuale şi ele nu vor putea fi cesionate sau nego
ciate sub niciun motiv şi sub nicio formă.
Contravenienţii la aceste dispoziţiuni sunt pasi
bili de sancţiunile prevăzute Ia art. 51 din prezentul
decret-lege.
Art. 15. — Nu vor fi eliberate de către Oficiul
schimburilor cu străinătatea autorizaţii de import de
mărfuri decât importatorilor care utilizează marfa im
portată în întreprinderile industriale proprii sau comer
cianţilor care o vând în comerţ cu ridicata, sau în
comerţ de detaliu.
Vor putea fi acordate autorizaţii de import şi
pentru particulari, numai în cazul când mărfurile im
portate vor servi uzului propriu al importatorului.
Art. 16. — Autorităţile şi instituţiile publice,
pentru a obţine dela Oficiul schimburilor cu străină
tatea autorizaţii de import pentru mărfurile ce ar urma
să le comande în străinătate, altele decât armament,
trebue să înainteze Comisiunii prevăzute la art. 48 din •
prezentul decret-lege, spre vizare, înainte de semnare,
contractele respective de furnituri. Autorizaţia de im
port nu va putea fi eliberată dacă contractul nu a
obţinut viza Comisiunfi speciale.
Art. 17. — Oficiul schimburilor cu străinătatea
va putea elibera autorizaţii de import fără drept la
devize, putând în acest caz să ceară solicitatorului să
facă dovada modului de plată a importului.
Art. 18. — Oficiul schimburilor cu străinătatea
va elibera autorizaţiile de import pe baza unui dispo
nibil de import calculat pentru fiecare {ară de acest
oficiu, în fiecare trimestru, în raport cu disponibili
tăţile de plată în acea ţară, ţinând seama de împreju
rările generale şt de necesităţile naţionale şi în con
formitate cu dispoziţiunile cuprinse în acordurile co
merciale şi de plăţi în vigoare.
Art. 19. — La repartizarea disponibilului global
provenit din export, se vor avea în vedere următoa
rele cote:
4 5 % va fi rezervat pentru plăţile Statului în străi
nătate şi anume: datoria publică, plăţi de armament^
furnituri de Stat, serviciul datoriei publice, cheltuielile
Oficiilor diplomatice în străinătate şi orice alte plăţi
ale Statului.
3 0 % va fi rezervat pentru plăti de materii prime.
2 5 % va fi rezervat pentru plăţi de produse ne»cesare desvoltării potenţialului de producţie, consu
mului intern, pentru transferuri financiare private, studii,
turism şi orice alte plăţi.
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In cazul când sumele afectale pe baza cotelor
de mai sus nu vor fi complet utilizate pentru scopul
indicat la fiecare categorie, soldul neîntrebuinţat va fi
alocat categoriei următoare.
Art. 20. — La repartizarea disponibilului din
fiecare {ară Oficiul schimburilor cu străinătatea va
tine seama de următoarea ordine de preferinţă:
a) Comenzile Statului;
b) Materii prime;
c) Materiale ajutătoare necesare fabricaţiei;
d) Semifabricate;
e) Piese de schimb;
f) Maşini si aparate;
g) Instalajii;
h) Mărfuri de consum indispensabile;
i) Mărfuri de consum indiferente.

Reglementarea plăţilor necomerciale
Art. 21. — Cu începere dela 1 Octomvrie 1939,
toate plăţile altele decât pentru mărfuri, vor putea fi
efectuate numai pe baza unei autorizaţii de plată din
străinătate, eliberată de Oficiul schimburilor cu străi
nătatea.
Oficiul schimburilor cu străinătatea va acorda
autorizajii de plăţi în străinătate pentru obligaţiuni
financiare, plăti de licenţe şi brevete, reasigurări,*căutarea sănătăţii, studii în străinătate, turism, etc.
Art. 22. — Autorizaţiile de plăţi în străinătate
vor cuprinde:
a) Numele şi adresa solicitatorului;
b) Numele şi adresa beneficiarului în străinătate;
c) Felul plăţii;
d) Scopul plăţii;
• ej-Suma în'moneda respectivă;
f) Ţara unde se face plata.
Art. 23. — Autorizaţiile de plăţi în străinătate
sunt valabile 15 zile dela data emiterii lor.
Acest termen va putea fi modificat [prin decizia
ministrului economiei naţionale.
Art. 24. — Autorizaţiile de plăţi în străinătate
sunt strict individuale şi nu vor putea fi cesionate sau
negociate sub niciun motiv şi sub nicio formă.
Contravenienţii la aceste dispoziţiuni sunt pasibili
de sancţiunile prevăzute la articolul 51 din prezentul
decret-Iege.
Art. 25. — Oficiul schimburilor cu străinătatea
va tine evidenţa tuturor autorizaţiilor eliberate, urmă
rind data efectuării plăţii.
:

Operaţiuni de devize
Art. 26. — Preţul mărfurilor exportate se va
factura în devize.
Facturarea în lei a mărfurilor exportate va putea
fi decisă prin jurnal al Consiliului de Miniştri.
Art. 27. — Devizele provenite din exporturile de
orice fel de mărfuri, făcute cu începere dela 1 Octom
vrie 1939, în {ările cu devize negociabile, vor fi ce
date în proporţie de 30 la sută la cursul oficial, plus
prima valutară de 38 la sută, Băncii Naţionale a Ro
mâniei, care le va incasa şi plăti pentru contul Mini
sterului finanţelor, în baza unui mandat special. Restul
de 70 la sută se lasă la libera dispoziţie a exporta
torilor, prin băncile autorizate cu credit nelimitat,
pentru a fi utilizate în scopurile prevăzute în prezentul
decret-lege.
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Art. 28. — Devizele rezultate din cota de 30 la
sută, vor fi rezervate pentru nevoile exclusive ale Sta
tului, la dispoziţia Ministerului finanţelor, precum şi
pentru nevoile Băncii Naţionale a României.
Art. 29. — Devizele reprezentând cota de 70 la
sută din valoarea exporturilor, vor fi negociate de
exportator prin intermediul băncilor autorizate cu
credit nelimitat, pentru plăţi de orice natură în străină?
tate, pentru care s'a obţinut autorizaţia prealabilă de
cumpărarea devizelor dela Oficiul schimburilor cu
străinătatea şi anume pentru plata importurilor făcute
pe baza autorizaţiilor de import eliberaie de Oficiul
schimburilor cu străinătatea, sau pentru transferuri de
orice altă natură, pentru care acel oficiu a eliberat
autorizaţii de plată.
Art. 30. — Monedele efective în devize libere,
sau sumele creditate de străinătate, în devize libere,
vor putea fi negociate, prin băncile autorizate cu credit
nelimitat, pentru a fi utilizate exclusiv în scopurile şi
în condiţiunile prevăzute Ia art. 29 din prezentul de
cret-lege.
Art. 51. — Băncile autorizate cu credit nelimitat
vor negocia cota de 70 Ia sută, pentru contul expor
tatorilor prin bursă, într'un termen de cel mult 15 zile
dela cedarea cotei de 30 la sută la Banca Naţională
a României, pentru contul Ministerului Finanţelor
Prin jurnal al Consiliului de miniştri, acest termen
poate fi modificat.
In cazul când devizele nu vor fi negociate înlăuntrul termenului de mai sus, Banca Naţională va
avea dreptul să le achiziţioneze pentru contul Mini
sterului finanţelor, la cursul oficial, plus prima valutară
de 38 la sută;
Art. 52. — Modalităţile de negociere în bursă
vor fi stabilite prin deciziunea ministrului economiei
naţionale.
Introducerea operaţiunilor de vânzare şi cum
părare de devize pe termen va putea fl hotărîtă prin
deciziunea ministrului economiei naţionale, care va fixa
modalităţile de aplicare.
Art. 55.. — Monedele efective ale ţărilor având
curs fixat, vor fi cedate Băncii Naţionale a României,
care le va încasa şi plăti pentru contul său, ele putând
fi utilizate în conformitate cu^dispoziţiunile art. 28.
Art. 54. — Băncile autorizate cu credit nelimitat
sunt obligate a înainta zilnic Oficiului schimburilor cu
străinătatea situaţii de încasările şi plăţile în devize
făcute pentru fiecare operaţiune autorizată de către
Oficiul schimburilor cu străinătatea.
Banca Naţională va trimite de asemeni Oficiului
schimburilor cu străinătatea situaţiunl zilnice, asupra
intrărilor şi eşirilor de devize ce eventual s'ar face,
excluzând cele prevăzute Ia art. 28.
Art. 55. — In cazul când devizele intrate drept
contravaloare a exportului, în conformitate cu dispozifiunile art. 27, sunt inferioare valorii mărfii care re
zultă din autorizaţiile de export, titularul autorizaţiei
sau banca este obligată a justifica la Oficiul schim
burilor cu străinătatea cauza diferenţei.
Pentru cazul când Oficiul schimburilor cu străină
tatea va găsi diferenja nejustificată, el va putea aplica
sancţiunile prevăzute Ia art. 52 din prezentul decretlege, fără prejudiciu sancţiunilor prevăzute în legea
devizelor.

Art. 56. — Devizele rezultate din exporturile
mărfurilor prevăzute în lista anexată prezentului decretlege, efectuate în ţări cu devize negociabile, se lasă
în întregime la libera dispoziţie a exportatorilor prin
băncile autorizate cu credit nelimitat, pentru a fi uti
lizate în scopurile arătate la art. 29 din prezentul
decret-Iege.
Lista va putea fi modificată prin deciziunea mi
nistrului economiei naţionale.
Art. 57. — Oficiul schimburilor cu străinătatea
va putea permite firmelor exportatoare să conserve în
străinătate, sub forme de depozite de vânzare, numai
cantităţile de mărfuri necesare pentru funcţionarea fără
întrerupere a comerţului lor fără ca aceste cantităţi să
poată întrece media cantităţilor ce întreprinderea res
pectivă exportă în mod normal în curs de 6 săptămâni.
De asemenea Oficiul schimburilor cu străinătatea
va putea fixa suma maximă în devize pe care firmele
exportatoare o vor putea reţine din disponibilităţile
create din; export, pentru cheltueli curente în străină
tate şi importul de materiale.
Această sumă va putea reprezenta lunar maximum
10 la sută din exportul lunar şi in total nu va depăşi
10 la sută din exportul total anual.

Controlul preţurilor la export şi import
Art. 58. — Controlul preţurilor mărfurilor ex
portate se face de către Oficiul schimburilor cu străi
nătatea, în momentul eliberării autorizaţiei de export.
Controlul preţului mărfurilor aparţinând catego
riilor din tariful vamal pentru care autorizaţiile de
export eliberează conform art. 2 de către comisiile
locale de preţuri, se va face de către aceste comisiuni.
Art. 59. — Controlul preţului mărfurilor impor
tate se face de către comisiile locale de preţuri.
Art. 40. — Pe lângă principalele vămi din ţară
va funcţiona câte o comisie locală de preţuri, având
următoarea compunere:
a) Un delegat al Ministerului Economiei Na
ţionale ;
b) Un delegat al Administraţiei vamale locale;
c) Un delegat al Băncii Naţionale a României;
Membrii Comisiunilor locale de preţuri se nu
mesc de Ministerul Economiei Naţionale prin decizie
ministerială.
Delegatul Ministerului Economiei Naţionale va
face şi funcţiunea de secretar al comisiunii. Pentru
comisiunile de lucrări mai numeroase se va putea
numi şi un al doilea secretar dintre funcţionarii Ca
merei de Comerţ şi Industrie, iar în lipsă dintre func
ţionarii vămii respective. Numirea acestui al doilea
secretar se va face de către Ministerul Economiei
Naţionale.
Art. 41. — Comisiunile locale de preţuri depind
direct, în ceea ce priveşte atribuţiunile lor, de Oficiul
Schimburilor cu Străinătatea şi au în atribuţiunea lor
cercetarea valorii declarate, a mărfurilor la import şi
export, afară de cele rezervate Ia art. 38, alin. 1.
Comisiile locale de preţuri vor funcţiona în con
formitate cu normele stabilite prin deciziunea mininistrului economiei naţionale.

înfiinţarea şi funcţionarea Oficiului
schimburilor cu străinătatea
Art. 42. — Se înfiinţează, în cadrul Ministerului
Economiei Naţionale, „ Oficiul Schimburilor cu Străină
tatea" (O.-S. S.).

Actuala Direcţiune a Reglementării Importului se
înglobează în acest oficiu.
Oficiul Schimburilor cu Străintatea are în atribu
ţiunile sale aplicarea normelor privitoare la exportul
şi importul mărfurilor, precum şi la reglementarea tu
turor plăţilor cu străinătatea. El este în drept să ia
orice dispoziţiuni şi măsuri în vederea executării re
gimului schimburilor cu străinătatea, având ca princi
pale alribuţiuni:
a) Controlul şi reglementarea exportului; >
b) Controlul şi reglementarea importului;
c) Controlul şi reglementarea tuturor plăţilor în
străinătate.
Pentru îndeplinirea acestor alribuţiuni, Oficiul
Schimburilor cu Străinătatea va avea următoarele di
recţiuni:
a) Direcţiunea Reglementării Exportului;.
b) Direcţiunea Reglementării Importului;
c) Direcţiunea Plăţilor în Străinătate;
d) Direcţiunea Contabilizării şi Evidenţei.
Art, 45. — Pe lângă Oficiul Schimburilor cu
Străinătatea se înfiinţează un Consiliu Superior de în
drumare compus din:
1. Secretarul general al Ministerului Economiei
Naţionale.
2. Secretarul general al Ministerului de Finanţe.
3. Secretarul general al Ministerului Apărării
Naţionale.
4. Secretarul general al Ministerului înzestrării
Armatei.
5. Secretarul general al Ministerului Agriculturii
şi Domeniilor.
6. Un administrator delegat al Băncii Naţionale a
României.
7. Directorul general al Oficiului Schimburilor
cu Străinătatea.
8. Directorul Acordurilor Comerciale din Mi
nisterul Economiei Naţionale.
9. Directorul Organizării Exportului.
10. Directorul Industriei.
11. Directorul Minelor.
12. Directorul Materiilor prime.
13; Un delegat al U. G. I, R.
14. Un delegat al Uniunii Camerelor de Comerţ
şi Industrie.
15. Un delegat al Asociaţiei băncilor.
16. Un delegat al exportatorilor.
Preşedintele acestui consiliu este de drept mi
nistrul economiei naţionale, sau în lipsă, secretarul
general al Ministerului Economiei Naţionale..'
Consiliul va putea alege din sânul său un al
doilea vice-preşedinfe.
Acest consiliu:
a) examinează situaţiunea periodică a schimbu
rilor cu străinătatea;
b) propune măsuri în vederea îndrumării expor
tului şi importului;
c) repartizează contingente pe ţări';"
d) propune înfiinţarea de'? prime economice;
e) dă, la cererea Ministerului Economiei Na:
ţionale, avize asupra tuturor chestiunilor privitoare Ia
schimburile cu străinătatea.
Art. 44. — Pe lângă Direcţia Reglementării Ex
portului se înfiinţează un Comitet al Exportului
compus din :

1. Unul din secretarii generali ai Ministerului,
Economiei Naţionale.
2. Directorul organizării exportului.
3. Un delegat al Ministerului Agriculturii şi Do
meniilor.
4. Doi delegaţi de Uniunea de exportatori.
5. Directorul Reglementării Exportului.
Acest comitet:
a) Examinează situaţia exportului;
6) fixează normele pentru acordarea autoriza
ţiilor de export şi urmăreşte aplicarea lor;
c) face controlul valorilor mărfurilor exportate;
d) judecă apelurile asupra hotărîrilor comisiilor
locale de preturi în chestiuni de export.
Art. 45. — Pe lângă Direcjia reglementării
importului se înfiinţează un comitet al importului,
compus din:
1. Unul din secratarii generali ai ministerului
economiei naţionale.
2. Directorul industriei.
3. Un delegat al uniunii generale a industriaşilor
din România.
4. Un delegat comerciant al Uniunii Camerelor
de Comerţ şi Industrie.
5. Directorul reglementării importului.
6. Directorul acordurilor comerciale.
Acest comitet:
a) Examinează siluajia importului;
b) Fixează normele pentru acordarea autoriza
ţiilor de import şi urmăreşte aplicarea lor;
c) Judecă apelurile asupra hotărîrilor Comisiilor
locale de preturi în chestiuni de import.
Art. 46. — Pe lângă Direcţia plăţilor cu străi
nătatea se înfiinţează un Comitet al plaţilor compus din:.
1. Unul din secretarii generali ai ministerului
economiei naţionale.
2. Unul din secretarii generali ai ministerului fi
nanţelor.
3. Un delegat al Băncii Najionale a României.
4. Directorul plăţilor cu străinătatea.
5. Un delegat al Asociaţiei Băncilor.
Acest comitet:
a) Examinează periodic situa{ia plăţilor;
b) Fixează normele pentru acordarea autoriza
ţiilor de plăti financiare şi urmăreşte aplicarea lor.
Art. 47- — Membrii din Comitetele prevăzute la
art. 43—46 se numesc prin deciziunea ministrului eco
nomiei nafionale.
Art. 48, — Se înfiinţează pe lângă Oficiul schim
burilor cu străinătatea o comisiune specială pentru
importurile autorităţilor de Stat, compusă din :
1. Unul din secretarii generali ai ministerului
economiei naţionale.
2. Directorul general al Oficiului schimburilor cu
străinătatea.
3. Un delegat al ministerului înzestrării armatei.
4. Un delegat al ministerului aerului şi marinei.
5. Directorul desvoltării producţiei industriale.
6. Directorul reglementării importutui.
Având ca atribuţiuni examinarea tuturor contrac
telor ce urmează a se încheia de către autorităţile de
Stat sau institutiunile asimilate din punct de vedere
al politicii industriale naţionale şi al posibilităţilor de
plată cu străinătatea.

Comisiunea va avea un secretariat condus de
un secretar desemnat dintre funcţionarii ministerului
economiei nationale.
Art. 49. — Conducerea Oficiului schimburilor
cu străinătatea este încredinjată unui director general
numit prin înalt decret regal la propunerea ministrului
economiei nationale. El face parte de drept din co
mitetele prevăzute la art. 44—46.
Art. 50. — Organizarea Oficiului schimburilor
cu străinătatea, se va fixa prin deciziunea ministerului
economiei nationale.
Actualul personal al direcţiei reglementării im
portului va fi încadrat în Oficiul schimburilor cu străi
nătatea.
Ministerul economiei naţionale este autorizat,
prin derogare delà legea bugetară şi delà legea pentru
unele măsuri financiare urgente, să angajeze perso
nalul necesar funcţionării oficiului, care urmează a se
plăti din fondul prevăzut Ia art. 54 al prezentului decref-lege.

Sancţiuni
Art. 51. — Contravenţii Ia dispoziţiunile pre
zentului decret-lege, vor fi sancţionaţi cu următoarele
pedepse :
a) Retragerea dreptului de import, de export sau
de plăţi, pe timp nelimitat sau pentru totdeauna ;
b) Retragerea avanţagiilor de orice fel, de care
întreprinderea se bucură delà Stat sau delà instituţiile
controlate de Stat;
c) Confiscarea mărfurilor pentru abateri Ia pre
vederile art. 6.
.,,
- , . , . „ , . ^„ , »
Pedepsele de mai sus vor fi aplicate de mi
nisterul economiei naţionale, pe cale de deciziune
dată în urma avizului comitetului delà direcţiunea
respectivă.
Decizia ministrului economiei naţionale, este de
finitivă şi executorie, cu drept de recurs la Curtea
de Apel.
Art. 52. — Pedepsele delà a) şi b), vor putea
fi aplicate şi pentru refuzul de a se pune Oficiului
schimburilor cu străinătatea, la dispoziţie toate datele,
actele şi registrele privitoare Ia operaţiunile de export,
import, plă{i de către firmele respective.
u

¥

Dispoziţiuni finale şi transitorii
Art. 55. — Se menţin toate taxele actualmente
în vigoare Ia importul şi exportul mărfurilor.
Se înfiinţează, pe data de 1 Octomvrie 1939, o
taxă de 3 la miie asupra valorii tuturor autorizaţiilor
de export, de import şi de plăţi, eliberate de. Oficiul
schimburilor cu străinătatea sau de comisiile locale
de preţuri.
Art, 54. —Taxele de autorizaţii încasate de mi
nisterul de finanţe prin direcţia vămilor la importul
mărfurilor, precum şi taxa de 3 Ia miie prevăzută de
art. 53, vor fi vărsate integral la Banca Naţională a
României într'un cont special la dispoziţia ministe
rului economiei naţionale pentru desvolfarea schim
burilor cu străinătatea. Cheltuielile din acest cont vor
fi angajate şi plătite în conformitate cu dispoziţiunile
în vigoare pentru fondurile cu afectaţiune specială.
Din acest fond:
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a) S e vor acoperi cheltuielile de funcţionare ale
Oficiului schimburilor cu străinătatea;
6) Se vor plăti primele de încurajare a expor
tului ce vor putea fi fixate prin jurnal al consiliului de
minjşfrij la propunerea consiliului superior de îndru
mare, făcută conform prevederilor articolului 43 ;
c) Se vor acorda subvenţii pentru iniţiative, tin
zând a desvolta comerţul exterior;
d) Se vor. acoperi cheltuielile necesare pentru
organizarea,pieţelor de export;
e) Se vor face diverse intervenţiuni economice
cu scopul de a desvolta exportul.
Art. 55. — Dela data de 17 Septemvrie 1939
se anulează toate compensaţiile speciale şi cele în
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Lista mărfurilor greu exportabile, prevă
zute la art. 36 din decret
N r

-

a r t

d i

"

Denumirea mărfurilor

10, 11, 13

Miei, oi, berbeci, afară de . c e i d e - ţma
karakul.
29
Unt.
30
Grăsimi comestibile de. natură animală'
{untură de porc, slănină, osânză, etc.).
33
Cărnuri proaspete de măcelărie.
37
Cărnuri sărate, murate sau useate (pastrama).
38
Cărnuri şi slănină, sărate şi afumate.
39
Salam.
cadrul l i s t e l o r A. B.
40
Conserve de carne de tot felul, în arabalage hermetice.
Art. 56. — Dela această dată se anulează avan
tajele acordate uzinelor de montare de automobile prin 41
Paste de vânat, de păsări, de ficat.
jurnalele consiliului de miniştri cu Nr. 186, 655, 2035, 44
Păsări tăiate.
şi 2f274 din 1935, 856, 1860 şi 2442 din 1936, 743,
Ouă sub orice formă; afară de ouă de clocit. >
1598, 1681, 1911 şi 4019 din 1937, 1541 din 1938 şi 45
Maţe de animale.
cele acordate uzinei pentru montajul tractoarelor, 228
Carne de vite.
maşinilor rutiere şi agricole, prin jurnalele* consiliului 231
de miniştri cu Nr. 2219 din 1935 şi 1681,1947 din 1937. 250—252
Fulgi, puf, pene.
Art. 57. — Pentru toate categoriile de compen 316
Seminţe de cânepă.
saţii, exporturile executate până Ia data de 16 Sep 334—336
Ulei de floarea soarelui, in şi rapiţă.
tembrie* 1939, inclusiv, se vor lichida în cadrul nor 344—345
Uleiuri vegetale solidificate.
mei©* compensaţiilor, din care fac parte, importurile co
Ceapă şi usturoi.
respunzătoare, nedepăşrnd însă data de 31 Martie 1940. 347
350
Legume uscate.
După acest termen devizele neutilizate se vor
352—353
Conserve de legume.
ceda conform normelor prezentului decret-lege.
365—369
Plante şi părţi de plante întrebuinţate în
Art. 58. — Devizele rezultate din exporturile
medicină.
executate dela data de 17 Septemvrie şi până la
1 Ocfomvrie 1939, vor fi negociate după <latâ" de"1 Oi-' .389—55,5,,, ^Struguri, de, ,,m.aşă..şj Jm9X$ JW)!$8ţ>gJni >..
tomvrie 1939, în conformitate cu normele^prezentului 419
Fructe uscate, afumate, opărite şi pulpe,
decret-lege.
de fructe, întregi şi sfărâmate, în orice
Art. 59. — Pentru lichidarea şi asigurarea con
ambalaj.
tinuităţii cu privire la operaţiunile care au avut loc 431
Extract de malţ.
înainte de 1 Octomvrie 1939, precum şi pentru adu 436—437
Alcooluri şi licheruri.
cerea la îndeplinire a dispozitiunilor prezentului de 439
Ţuică, şliboviţă şi alte rachiuri nedemimile.,
cret-lege, o convenţie va fi încheiată între ministerul
440—441
Vin.
economiei naţionale şi Banca Naţională a României.
518—527
Art. 60. — Prin deciziuni ale ministerului eco
935
Articole de menaj din faianţă.
nomiei naţionale se vor stabili modalităţile de apli
936—937
Plăci de faianţă albe sau colorate.
care ale regimului transitoriu şi lichidarea operaţiunilor
938
Aparate sanitare şi articole igienice din
în curs.
faianţă.
Art. 61. — Toate termenele prevăzuteJîn pre
941
Ariicole
de menaj din faianţă.
zentul decret-lege se socotesc în zile libere.
942—943
Obiecte de porţelan sau faianţă întrebuin
Art. 62. — Taxele de autorizaţii încasate de
ţate în electro-tehnică.
ministerul finanţelor şi taxele încasate delaţţimporta- 960—965
Plăci şi geamuri din sticlă,
torii şi solicitatorii de devize particulari, taxele de 966
Piese turnate sau suflate din sticlă.
control al preţurilor la valoarea mărfurilor exportate, 967—982
Articole din sticlă.
conform J. C. M. Nr. 1234 din 1932 ş Q L D. R. 1144
Articole de menaj din tablă de fier, cosi
Nr. 1251, 1941, 2542, 2871 din 1934, prevăzute la ve
torite, smălţuite, etc.
nituri, în bugetele de venituri ale ministerului finan 592—593
Ţesături naţionale.
ţelor şi cel al ministerului economiei naţionale pe 6 5 5 - 6 5 9
Mobile.
exerciţiul 1939—1940, vor urma a fi încasate şi uti 660 -687
Lucrări şi obiecte din lemn.
lizate în conformitate cu prevederile bugetare,
689
Talaje în baloturi.
Ape minerale.
Art. 65. — Dispoziţiunile cuprinse în decretele 860
1003—1007 Cărbuni şi brichete de cărbuni (cu ex
regale cu Nr. 1178 şi 2573 din 1938, se abrogă.
cepţia cocsului).
Art. 64. — Toate dispoziţiunile din legi, de
crete regale, jurnale ale consiliului de miniştri, con 1 6 8 0 - 1 6 8 2 Alcooluri.
trare prezentului decret-lege sunt şi rămân abrogate.
i
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REDISTA

e R o N i e A.
Necrolog. Aflăm eu părere de rău
despre trecerea din uieafă a ualorosului
Român Dr. Nieolae Schiau, aduoeat şi
prodecanul baroului aduoeaţilor, în etate
de 64 ani. In uieafa sa laborioasă a luat
parte aetiuă la toate manifestările noa
stre naţionale şi culturale, şi şi-a adus
aportul său preţios şi în chestii econo
mice, făcând parte din comitetele de cen
zori la banca „Albina" şi la societatea
de asig. „Prima Ardeleană" din Sibiu,
figurând ea membru aetiu la prima din
T Iunie 1920 şi la a doua din anul 1911.
Dar aetiuitatea sa nu s'a mărginit
numai la cadrele amintite, ei a aetiuat şi
în lumea spirituală, ea asesor consisto
rial onorar pe lângă arhiepiscopia ort. rom.
din Sibiu. Cinstea şi probitatea manife
stată atât în profesiunea sa, cât şi în
uieaţa particulară, ne face eu atât mai
mult s ă regretăm pierderea c e o suferim
prin moartea sa.
Mitropolia, banca „Albina" şi socie
tatea „Prima Ardeleană" au arborat dra
pelul negru în semn de doliu.
Să-i fie ţărâna uşoară şi memoria
bineeuuântafă.
Valoarea producţiei agricole a României.
După statisticile ministerului de agricultură, producţia
agricolă a României a fost, în anul 1938, următoarea:
Valoarea (lei)

Valoarea (lei)

Cereale
45.426.509.650 Vite cornute
18150.050.35
Plante aliment. 6.395.027.410 Cai
15.091.766.900
Plante Industr. 3.112.753.030 Oi
6 287,303.862
Furaje
5.850.495.210 Porci
10.980.233.550
Fructe
5.886 960.300 Pasări de carte 6.652.141.000
Vinuri
3 040.350.000 Albine
342 000.000
Prod. vegetală 69.712.097.600 Viermi de mAtâse
8.640.000
Lemn din ar?
540.000.000
bori fruct.
100.000.000 Producţie animală
Lemn din arbori
0>ratt) 58.052.135.647
Izolaţi din păduri 730.800.000
Precum se vede, proPădiirile
8.500.000.000 duc»a agricolă a României
reprezintă, in 1938, o suma
Prod. lemnoasă 9.330.800.000 de cea. 137,1 miliarde Iei.
P e

t e

*

Exportul de petrol al României în 1938.
După înregistrările oficiilor noastre vamale exportul
de Petrol al României în anul 1938, a atins cifra de
4.494.762 tone, în valoare totală de 9.311.352.000 Lei,
cu o scădere de 1.173.555 tone, adică 2 0 % fată de
anul 1937. Această descreştere a fost pricinuită atât
de evenimentele externe cât şi de încetinirea opera
ţiilor de foraj, căci s'au efectuat numai 285.000 metri
fată de 384.500 metri din anul 1937, adică 27.7% mai
puţin. In procente situaţia poate fi exprimată astfel
fa{ă de 1937:
— 27,7°/o
Foraj
7,5°/o
Producjia Petrolului brut
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Petrol brut supus rafinărei
— 6,6%
Produse date în consumaţie . . . .
- j - 2,9%
Exportul de produse Petrolifere
. — 20%
„
derivatelor
— 19'/o
„
petrolului brut
— 25%
„
prin Constanja
— 11,1%
„ Giurgiu
— 25%
„ diferite Vămi . . . .
— 17,5%
In raport cu producjia şi consumul mondial, ex
portul Petrolului românesc, înregistrează următoarele
cifre în 1938:
Producţia
271.200.000 T.
Consum
249.100.000 T.
Prop. României
* 6.620.000 T.
Export total
4.494.000 T.
Importul prin portul Galaţi. După o re
centă statistică întocmită de „Asoc. Export din Ro
mânia" dela 1 Ian. 1939—1 Iulie 1939, importul de
mărfuri însumează o cantitate de 27 /2 milioane kg,
în valoare de peste 474 milioane Lei între care :
8.500.000 kg.
Feroase
6.000.000 „
Mărfuri de coloniale
4.500 000 „
Droguri şi chimicale
2.000.000 „
Fire de bumbac
6.000.000 „
Diverse
Am importat din:
Italia
112.000 000
Slovacia
9.000.000
Germania
98.000.000
Brazilia
5.000.000
Anglia
91.000.000
Iugoslavia
4.100.000
Turcia
28 000.000
America
2 000.000
Grecia
28.000.000
Suedia
1.300.0QQ
Frunţa
23.000.000
Norvegia
1.200.000
Belgia
16.000.000 . Paraguai
1.000.000
Egipt
14.000.000
Ungaria
970.000
Olanda
13.500.000
Portugalia
840.000
Elveţia
10.000.000
Cipru
370.000
Danemarca
8.500.000
Siria
350.000
Argentina
260.000.
x
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Casa Naţională de Economii. După datele
publicate în „Anuarul Statistic al României" reparti
zarea depunătorilor Casei de Economii şi Cecuri
Poştale pe profesiuni la 31 Decemvrie 1937, a fost
următoarea:
Agricultori
4.896
Muncitori
10.245
Servitori
6.109
Meseriaşi .
21.186
Profesori, învăţători .
9.638
Funcţionari
44.030
Preoţi
2.124
Militari
8.215
Comercianţi
8.018
Profesiuni libere . . . .
9.201
Casnică
.
51.824
Elevi
64.403
Minori
16.124
Fără profesiune
6.588
Societăţi, Asociaţii, Biserici
4.548
Total: 266.952
In ceace priveşte depunerile situaţia soldului Ia
31 Decemvrie 1937, a fost de Lei 3.893.098.401.
Faţă de soldul dela 31 Decemvrie 1936, de
Lei 2.716 299.169.
Beneficiul net în Lei al Casei Naţionale de Eco
nomii pentru anul 1937, a fost de Lei 30.182.947.
In privinţa depunerilor şi consignaţiunilor be
neficiul net a fost pentru perioada 1936/1937 de
Lei 90.000.000.

