
Sabin Manuil¶: Declara†ie in leg¶tur¶ cu Legea 301/1944

DECLARATIE
Subscrisul Dr. Sabin M¶nuil¶, domiciliat în New York, USA,

945, 5th Avenue:- fost Director General al Institutului Central de
Statistic¶ al României între anii 1932-1947;

- fost Director General în Ministerul S¶n¶t¶†ii (1927-1932);
- fost Subsecretar de Stat la Pre§eden†ia Consiliului de Mini§tri

(1944-1945);
- membru corespondent al Academiei Române;
- membru al Academiei de Medicin¶ §i al Academiei de £tiin†e;
- actualemte membru al Comitetului Na†ional Român;
declar urm¶toarele:

În una din ultimele zile ale lunii mai 1944, m-a invitat Dl IULIU
MANIU, pre§edintele Partidului Na†ional-¢¶r¶nesc §i fost Prim-
Ministru, s¶ viu la locuin†a sa din Snagov-Ilfov, care locuin†¶ era
situat¶ în casa familiei mele. Dl MANIU mi-a prezentat un exemplar
al Decretului-Lege nr. 301, publicat în Monitorul Oficial din 29 mai
1944 (Partea I-a, nr. 125, pag. 4238), care modifica dispozi†iunile legii
nr. 509 din 3.8.1943 în sensul c¶ edicta pedeapsa cu moartea pentru
evreii care s-ar fi introdus fraudulos în †ar¶.

Textul articolului unic al Decretului-Lege nr. 301/1944 suna
astfel:

„La finele articolului 1 din Legea nr. 509 din 30 august 1943, se
adaug¶ urm¶torul aliniat final 23: „Trecerea frauduloas¶ a frontierei
s¶vâr§it¶ de evreii ce vin din alte †¶ri”.

„Dat în Bucure§ti la 26 mai 1944, Antonescu, Mare§al al României,
Conduc¶torul Statului; Ministrul Justi†iei: Ion C. Marinescu”.

Iat¶ cuprinsul raportului nr. 1069 al Ministerului Justi†iei, privitor
la justificarea Decretului-Lege nr. 301:

„Domnule Mare§al,
În ultimul timp s-a descoperit de organele de frontier¶ c¶ un num¶r

mare de evrei din alte †¶ri au încercat s¶ treac¶ în mod fraudulos
frontiera †¶rii. Cum aceste elemente str¶ine sunt indezirabile, mai cu
seam¶ în aceste vremuri, ele putând periclita interesele superioare ale
ap¶r¶rii na†ionale, s-a socotit c¶ este necesar ca s¶ se aduc¶ un proiect
de Decret-lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 509 din 1943
prin care am ad¶ugat un aliniat nou, care pedepse§te cu moartea evreii
care se introduc fraudulos în †ar¶.

Art. 2 din acea lege prevede aceea§i pedeaps¶ pentru complicii §i
favorizatorii acestor evrei.

Dac¶ §i Domnia Voastr¶ sunte†i de acord cu acest proiect de Decret-
lege, v¶ rog s¶ binevoi†i a-l aproba §i semna”.

Implica†iile acestui Decret-lege erau: executarea tuturor evreilor
care treceau fraudulos grani†a României. În acea epoc¶, problema
trecerii frontierei române§ti de c¶tre evrei se practica în Transilvania,



unde guvernul unguresc pusese în mi§care aparatul administrativ
pentru  deportarea evreilor din Ungaria în Germania. Pentru a evita
deportarea în Germania, unii evrei au decis s¶ treac¶ în România, de
unde nici un evreu nu a fost vreodat¶ deportat în Germania. 

Evreii din Bucovina, Dorohoi §i Basarabia au fost evacua†i din
ordinul nem†ilor în anii 1941-42 în lag¶rele din  Transnistria.

Dl Maniu mi-a cerut s¶ plec imediat la Bucure§ti §i în numele
D-sale s¶-i cer Mare§alului Ion Antonescu, Prim-ministru §i
Conduc¶tor al României, ca Decretul-lege 301 s¶ fie revocat. Dup¶ ce
am primit numeroase sugestii tehnice §i tactice, am plecat imediat la
Bucure§ti §i m-am prezentat întâi la Dl. Mihai Antonescu,
vicepre§edintele Consiliului de Mini§tri §i ministru de Externe. I-am
explicat am¶nun†it rostul vizitei mele. D-sa mi-a r¶spuns c¶ n-a v¶zut
Decretul înainte de publicare, a§a cum ar fi fost normal. (Cum guver-
nul unguresc nu acorda pa§apoarte evreilor pentru a trece legal grani†a
în România §i nici guvernul român nu acorda vize de intrare în
România pentru evrei, frunta§ii evrei din România – fo§ti demnitari
care s-au crezut r¶spunz¶tori pentru soarta evreilor, dându-§i seama c¶
mul†i evrei vor încerca s¶ intre în România spre a evita deportarea în
Germania, au decis s¶ fac¶ interven†ii pe lâng¶ Guvernul Român spre
a cere abolirea Decretului-Lege nr. 301 din 1944. În acest scop s-a
constituit o delega†ie compus¶ din 3 persoane care au ales calea
indirect¶, socotit¶ deci cea mai eficient¶, de a interveni prin Dl Iuliu
Maniu, fost Prim-Ministru al României §i Pre§edintele Partidului
Na†ional-¢¶r¶nesc. Imediat dup¶ apari†ia Decretului-Lege 301 în
Monitorul Oficial din 29 Mai 1944, cei trei delega†i s-au prezentat la
Snagov-Ilfov spre a-i cere D-lui Maniu o interven†ie la Mare§alul Ion
Antonescu, PrimMinistru §i conduc¶tor al Statului. 

Datorit¶ acestei situa†ii D-l Maniu mi-a cerut mie, în fa†a celor trei
delega†i, s¶ plec la Bucure§ti, imediat, §i s¶ cer, în numele Domniei
Sale ca decretul s¶ fie retras.

Din primul moment al audien†ei mele la Dl Mihai Antonescu, am
aflat urm¶toarele am¶nunte, confirmate mai târziu de Mare§alul
Antonescu personal: 1) la ultima vizit¶ a Mare§alului Antonescu la
Hitler, i s-a cerut ca evreii din România s¶ fie deporta†i în Germania.
Mare§alul a încercat s¶ se opun¶. Hitler a insistat îns¶, ar¶tând c¶
Ungaria a luat o asemenea m¶sur¶, care e îns¶ în pericol de a nu putea
fi aplicat¶ din cauz¶ c¶ evreii vor trece în mas¶ în România.

Reîntors în †ar¶, au discutat problema, §i Mihai Antonescu s-ar fi
opus categoric promulg¶rii unei astfel de legi. Atunci Mare§alul n-a
mai adus problema în fa†a Consiliului de Mini§tri §i a îns¶rcinat Marele
Stat Major s¶ întocmeasc¶ un proiect de lege, s¶-l prezinte spre
semn¶tur¶ Mare§alului Antonescu §i Ministrului de Justi†ie §i s¶-l
publice în Monitorul Oficial, astfel încât nimeni s¶ nu afle de existen†a
lui decât dup¶ ce a fost publicat în Monitorul Oficial. Mihai Antonescu
a telefonat apoi Mare§alului Antonescu, spunându-i c¶ m¶ aflam la
dînsul, trimis fiind de D-l Maniu, spre a solicita o audien†¶ în chesti-
unea Decretului-Lege 301. Am fost primi†i imediat de D-sa, birourile
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amândurora fiind în aceea§i cl¶dire.
Cum ne-a v¶zut, Ion Antonescu ne-a vorbit pe un ton ridicat. Întâi

i-a explicat lui Mihai Antonescu c¶ a fost nevoit s¶ evite orice
publicitate, ca s¶ împiedice interven†ii la m¶sura deport¶rii evreilor din
România, dar c¶, în situa†ia în care se g¶sea, s-a v¶zut totu§i for†at s¶
r¶spund¶ la cererea ce i s-a f¶cut §i s¶ intervin¶ cu o lege care s¶
demonstreze c¶ România se fere§te s¶ saboteze m¶surile luate de
Ungaria împotriva evreilor.

În ciuda ingerin†elor exercitate asupra sa, Mare§alul a luat riscul de
a nu aplica legea. Cum aplicarea ei trebuie s¶ se fac¶ prin organele
gr¶nicere§ti, iar instruc†iunile de aplicare urmau s¶ fie date
Comandamentului Gr¶nicerilor de c¶tre Marele Stat Major, nu exista
alt mijloc de a împiedica aplicarea legii decât prin omiterea trimiterii
instruc†iunilor respective Corpului Gr¶niceresc. Ceea ce în fapt s-a §i
întâmplat, c¶ci aceste instruc†iuni n-au plecat niciodat¶ de la Statul
Major. În felul acesta – a spus Mare§alul – nici un evreu nu va fi
executat pe grani†¶, cu toat¶ dispozi†ia categoric¶ a legii.  

Pe un ton ap¶sat mi-a cerut s¶-i comunic D-lui Iuliu Maniu c¶
D-sa era con§tient de implica†iile Legii, dar c¶ era con§tient §i de
consecin†ele politice §i militare, în caz c¶ ar fi refuzat s¶ fac¶ acest
Decret, care totu§i, pentru el, însemna un sacrificiu de con§tiin†¶ §i de
prestigiu §i în acela§i timp, un imens risc na†ional §i personal.

Aflând cele descrise mai sus de la Mare§alul Antonescu §i D-l Mihai
Antonescu, din care rezulta c¶ Legea 301 n-a fost f¶cut¶ cu inten†ia de
a fi aplicat¶ §i c¶, de§i în aparen†¶ legea era extrem de brutal¶, totu§i
nu era s¶ aib¶ nici o consecin†¶ real¶ pentru via†a evreilor din
Transilvania de Nord, am socotit misunea mea îndeplinit¶ §i am plecat
imediat la Snagov, unde am g¶sit delega†ia evreilor în a§teptare §i
mul†umit¶ de informa†iunea adus¶ de mine de la Mare§alul Antonescu.

Aceasta este declara†ia mea liber¶ bazat¶ pe experien†a personal¶,
pe care sunt gata s-o substan†iez §i oral în fa†a oric¶ror instan†e admi-
nistrative sau judiciare, dac¶ ar fi nevoie.

Iunie, 13, 1959 (ss)  Sabin M¶nuil¶

*
Act legalizat de Harry Rosen-Notary public, State of New York, no.

24.86444550, Qualified in Kings Country, Commission Expires, march 30,
1960.

(ss) Harry Rosen 

Not¶ explicativ¶: Documentul de mai sus se afl¶ în arhiva
Comitetului Na†ional Român §i ne-a parvenit de la dl Sergiu Aurel
Marinescu, cunoscutul istoric §i publicist din Statele Unite, care î§i
asum¶ conformitatea cu documentul original.

P.S. Documentul de mai sus mi-a parvenit prin D. Ion Coja la 22
februarie 2008.

Paul Goma
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