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CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA SISTAREA PENSIEI
EXCELENȚEI SALE AMBASADOR DĂNILĂ PAPP ÎN ANUL 1948
CONSIDERATIONS REGARDING THE CESSATION OF THE PENSION OF
HIS EXCELLENCY AMBASSADOR DĂNILĂ PAPP IN 1948
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Abstract: Dănilă Papp was a senior Romanian officer who climbed all the ranks of the military
hierarchy of the Austro-Hungarian imperial army. From 1 June 1948, the former senior officer,
general, royal resident, ambassador was removed from the pension registers on the grounds that he had
lost that right, the communist regime in Romania installed with Soviet political and military support,
not only turned its back on this high-ranking Romanian officer and ambassador, a county commission
being the one who took this deviation.
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Dănilă Papp a fost un înalt ofițer român care a urcat toate treptele ierarhiei
militare ale armatei imperiale austro-ungare. Marele Război care s-a desfășurat între
1914-1918 i-a adus atât faimă, cât și împlinirea în cariera militară, dar evenimentul
mai sus menționat care a încleștat lumea la începutul secolului al XX-lea, i-a marcat
viața și familia prin pierderea unicului fiu pe teatrul de operațiuni militare din partea
nordică a Italiei3. Un excurs de natură istoriografică, permite să expunem în fața
cititorului o reactualizare a traseului său profesional și al excelenței de care generalul
D. Papp a dat dovadă, pornind de la un studiu care a apărut în Clujul interbelic în anul
1939. Sever Pop publica în revista Îndrumări și fapte străjerești4 - o contribuție
monografică privind viața și înfăptuirile de natură administrativă și militară ale
generalui Papp, care la acea dată ocupa demnitatea de rezident regal al Ținutului
Mureș5. Date suplimentare despre cooptarea sa, activitatea și contribuțiile
Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu.
Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu” Sibiu & Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” Sibiu.
3
Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, (se va cita prescurtat: M.N.U.A.I.), Colecția documente și
inventare, inventar nr. 6393; Iulian Patca; Vasile Tutula, Comandanți ai Armatei a 4-a din
Transilvania: 1916-2001, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2001, p. 41;
https://www.rumaniamilitary.ro/generalul-de-corp-de-armata-danila-pop, accesat la data de 05.04.2020
orele 16.11.
4
Sever Pop, Dănilă Papp General de divizie în retragere, Rezident regal al Ținutului Mureș, în
Îndrumări și fapte străjerești în Ținutul Mureș, Cluj, I, nr. 1, mai-iunie, 1939, p. 35.
5
Cristina Rișcuța, Aspecte din viața și activitatea rezidentului Ținutului Mureș generalul Dănilă Papp
(1867-1950) în Apulum, XXXVII/2, 2000, p. 269-270.
1
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organiztorice pe care le-a desfășurat în Consiliul Dirigent între 1918-1920, despre
contribuția avută în domeniul organizării armatei transilvănene în perioada care a
urmat și despre cariera sa ca ofițer superior în armata României Mari (Corpul I Armată
din Craiova din anul 1923; Corpul IV de Armată din Cluj)6. De asemenea, aflăm date
și informații din lucrarea unui colectiv de cadre militare și experți arhiviști, intitulată
În apărarea României Mari7.
Altă publicație care ne oferă date semnificative cu privire la implicarea sa în
organizarea regimentelor din Transilvania create de curând (1919) este cea a
generalului Gheorghe Mărdărescu, care vorbește despre campania din Ungaria și
eforturile de pacificare depuse de armata română în vederea pacificării situației din
Ungaria Sfaturilor8. Despre activitatea și contribuția sa în vederea formării armatei din
Transilvania se poate consulta și Teza de doctorat a col. r. dr. Alexandru Baboș 9.
Remarcăm apariția în anul 2015, a unui volum de documente și imagini cu privire la
traseul profesional al generalului. Acesta a fost realizat de un colectiv de cercetători de
la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Lucrarea este relevantă din perspectiva
documentelor pe care autorii le introduc în circuitul istoriografic, dar și din perspectiva
expunerii unei succesiuni de imagini ale generalului Papp cu decorațiile și distincțiile
pe care le-a avut (austro-ungare, române, dar și din partea Vaticanului și a unor ordine
și congregații catolice)10. Menționom din perspectiva cercetării istoriografice, apariția
în ultimile două decenii a două –trei studii și articole de specialitate, însă care se referă
punctual și mai degrabă la contribuțiile pe care generalul le-a avut în perioada în care a
fost rezident regal în fruntea Ținutului Mureș între 1939-194011. De asemenea,
remarcăm necesitatea unei monografii mai ample, cuprinzătoare, în care să fie
Iulian Patca; Vasile Tutula, Comandanți ai Armatei a 4-a din Transilvania: 1916-2001, p. 41; Mihai
Racovițan, Constituirea marilor unități militare ardelene. Participarea lor la apărarea României Mari, în
Studia Universitatis Cibinensis, Series Historica, I, 2004, p. 245-248.
7
Dumitru Preda; Vasile Alexandrescu; Costică Prodan, În apărarea României Mari. Campania armatei
române din 1918-1919, București, Editura Enciclopedică, 1994, p. 124-127.
8
Gheorghe Mărdărescu, Campania pentru desrobirea Ardealului și ocuparea Budapestei, (1919), BaiaMare, Editura Marist, 2009, p. 220-221.
9
Alexandru Baboș, Activitatea militară a Consiliului Dirigent. Aportul transilvănenilor la lupta de
apărare a independenței și integrității Românei Mari, Teză de Doctorat, Sibiu, 1996, p. 35-55.
10
Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea, Excelență sub două flamuri. Dănilă Papp (18681950), Alba Iulia, Editura Altip, 2015, p. 125 p.
11
Cristina Rișcuță, Aspecte din viața și activitatea rezidentului Ținutului Mureș generalul Dănilă Papp
(1867-1950) în Apulum, XXXVII/2, 2000, p. 269-274; Ioan Giurcă, Un raport al generalului Dănilă
Papp privind situația ținutului Mureș în anul 1938, în Sangidava, nr. 6, 2012, p. 129. Generalul Dănilă
Papp, originar din zona fostului Comitat al Aradului A fost un ofițer cu o carieră militară deosebită în
armata austro-ungară. După Unirea din 1918, a intrat în slujba României ca ofițer superior. A fost până
în 1936, comandantul Corpului VI Armată din Cluj, apoi a fost investit la Alba Iulia ca rezident regal în
Ținutul Mureș. În ultimii ani ai vieții sale a fost ambasador plenipotentiar al României pe lângă Sfântul
Scaun. În perioada în care a activat ca rezident regal în Alba Iulia a adresat un raport regelui Carol al IIlea, în care sublinia necesitatea oferirii unei noi configurări Alba Iulia datorită faptului că era capitala
acestui Ținut. De asemenea, în calitatea pe care a avut-o a pus în relief nevoia de salvare a Țării Moților,
din punct de vedere a educației, sănătății și nevoii de igienă.
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prezentată activitatea și viața acestui mare ofițer superior român care până în
actualitate lipsește din istoriografia de specialitate12.
Notăm că după îndeplinirea onorabilă a atribuțiilor pe care le-a avut ca
ministru plenipotențiar al României la Vatican, revenit în țară, D. Papp a fost afectat în
drepturile sale de pensionar de către regimul comunist din România cu deosebire în
anul 1948, când începând din 1 iunie acel an fostul înalt ofițer, general, rezident regal,
ambasador a fost șters din registrele de pensionar considerându-se că a pierdut acest
drept, de altfel, după anul 1944 acesta fiind unicul său venit, pentru că sulinia
generalul alte rude în viață nu mai avea13. Deși excelența sa D. Papp, ajuns după anul
1944 la o venerabilă etate ar fi trebuit să se bucure în liniște de pensia sa în anii care pe
care îi mai avea, regimul comunist din Românie instalat cu sprijin politic și militar
sovietic, nu numai că i-a întors spatele acestui înalt ofițer și ambasador român, ci în
urma hotărârilor unei comisii județene i-a fost sistată pensia cu începere de la 1 iunie
1948:
,,... Având în vedere actele de la dosar din care se constată că pensionarul pe
lângă pensia de 13.920 de lei lunar, mai are un alt venit de 465 lunar, reprezentând
chiria ce primește pentru o cameră rechiziționată din apartamentul său, încât pensia ar
urma să fie redusă la suma de 13.455 de lei lunar. Având în vedere că din partea
reprezentantului ministerului de interne se ridică obiecțiunea că împotriva
pensionarului are informațiuni defavorabile, încadrându-se în Articolul IV din lege.
Având în vedere că pensionarul recunoaște că sub dicatatura lui Carol al II-lea a avut
calitatea de Rezident regal al Ținutului Mureș, post ce l-a deținut prin ordin și care n-a
avut caracter politic, ci administrativ. Având în vedere că, prin faptul că acest
pensionar a avut calitatea de Rezident, deci o funcție politică și a contribuit într-o mare
măsură la menținerea și sprijinirea regimului fascist dictatorial în țară și deci, în mod
incontestabil, se încadrează în art. IV al Legii nr. 102/1948, Comisiunea județeană
constată că în cazul d-lui Dănilă Papp, pensionar public, se aplică art. IV din legea
102/1948 și, în consecință, cu începere de la 1 iunie 1948, d-sa urmează să fie șters din
registrele de pensionari, întrucât a pierdut dreptul la pensie”14.
În 25 septembrie 1948, D. Papp a depus un recurs împotriva deciziei Comisiei
Județene din Sibiu care funcționa pe lângă Tribunalul Județean Sibiu și în care fostul
înalt ofițer și ambasador român a depus un recurs împotriva deciziei care i-a sistat
singurul venit pe care îl avea. Documentul acesta a fost o pledoarie sinceră și simplă
care a fost suficientă pentru a întoarce decizia în favoarea sa și pentru a se bucura în
Dragoș L. Curelea, Contribuții succinte la cunoașterea activității Brigăzii austro-ungare ,,Papp
Dander” unitate de elită a armatei austriece pe fontul din Bucovina: Dănilă Papp în serviciul Consiliului
Dirigent și al României în Sorin Marcel Colesniuc (Coordonator), Marea Unire de la Marea Neagră,
volumul II, Constanța, Editura Celebris, 2018, p. 755-763.
13
M.N.U.A.I., Colecția documente, inv. nr. 6441, f. 1; Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea,
Excelență sub două flamuri. Dănilă Papp (1868-1950), p. 20-22.
14
M.N.U.A.I., Colecția documente, inv. nr. 6441, f. 1-2; Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius
Cristea, Excelență sub două flamuri. Dănilă Papp (1868-1950), p. 20.
12
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continuare de pensia la care avea dreptul și pentru care contribuise la bugetul de
pensii15.
În recursul pe care l-a întocmit D. Papp, semnala comisiei naționale, cum
anume în anul 1938 a fost învestit ca Rezident regal în Alba Iulia, următoarele:
,, ... Eu n-am făcut niciodată politică și nu vreau să fac. D-l. Ministru Armand
Călinescu mi-a răspuns că, tocmai pentru aceasta am fost ales, având încrederea
tuturora că nu voi favoriza pe unii, în dauna altora, apoi țara are nevoie de mine și nu
se poate refuza serviciul cerut. Eu eram atunci de 70 de ani și de 8 ani deja pensionar,
după 40 ani de serviciu militar activ, din care aproape 6 ani tot numai pe front. N-am
făcut politică și nici oferta că voi fi ales senator nu m-a făcut să intru în vreun partid,
neavând altă dorință decât să pot petrece puținele zile câte mai aveam, în liniște,
ocupându-mă de studii pentru mine. Pensia de general de divizie îmi asigura traiul
modest, care-l duceam. Ce puteam face față de hotărârea Guvernului ? Era firesc să mă
supun, când se spunea că e nevoie de mine. În 18 august 1938 a avut loc instalarea
mea în Alba Iulia. La vreo 5 luni după înființarea Ținuturilor, 5 rezidenți au fost
demiși. Nefiind respectate drepturile care fuseseră date rezidenților, cam la o lună
după schimbarea celor 5 rezidenți mi-am înaintat demisia, sperând că voi putea fi
desărcinat și eu. Pe la finele anului 1939, am reînnoit cererea de demisie, dar numai a
treia oară, în 2 sau 3 septembrie 1940 a fost primită și în 15 septembrie 1940, am
părăsit serviciul. Demisiile sunt în actele Ministerului de Interne. Dacă însă este lipsă,
și unii din foștii mei colaboratori de la Ținut vor putea certifica înaintarea lor.
Postul pe care l-am ocupat a fost o sarcină pentru mine, sarcină care am purtato din sentimentul de datorie pentru țară. Cred că am dreptul să afirm că toți acești
ardeleni, cari cunosc activitatea mea, în orice serviciu, vor certifica întotdeauna că, în
tot locul am depus cel mai mare zel pentru binele serviciului, că nu eram niciodaă cel
din urmă dimineața la serviciu, nici cel dintâi la plecare seara, că n-am făcut cu bună
știință nedreptate nimănui și că, pe toți cetățenii, fără deosebire de limbă, religie sau
clasa lor socială, i-am tratat la fel și în perfectă legalitate. Cât eram la ținut, n-a fost
săptămână ca să nu fi petrecut cel puțin o zi la inspecție inopinată, pentru a controla
felul cum își făceau datoria organele prefecturilor â, pretorii și notarii, față de țară și
popor. Rog Onor Comisiune centrală de recurs, să binevoiască a cântări dacă un om,
care în cei peste 40 ani cât a servit statul, a dovedit un devotament absolut pentru
instituția pe care a servit-o și care n-a urmărit interes personal, după cele arătate,
merită să fie lăsat la o etate de peste 80 ani muritor de foame ? Asta va fi soarta mea,
dacă mi se va lua pensia, căci eu n-am nici un alt venit. După 3-4 luni, când va fi
vândut tot puținul ce-l am în casă, voi fi în stradă, nemaifiind în stare a presta o muncă
fizică și nimeni nemaiangajând un om așa bătrân. Rude apropiate n-am, afară de o
soră, și ea de 73 de ani, și fără nici o avere sau venit și pe care o întrețin eu. În fine,
fie-mi permis a arăta, că la foștii rezidenți, ca de exemplu, dl. profesor universitar dr.

15

Ibidem, p. 20-21.
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Tătaru fost rezident la Cluj, apoi dl. Marta, fost rezident la Timișoara și alții, nu s-a
aplicat măsura severă în contra căreia eu fac recurs”16.
Notăm că în favoarea generalului D. Papp s-au pronunțat verbal în scris 20 de
cetățeni ai Republicii Populare Române pe care listă îi remarcăm, printre alții pe
universitarii Onisifor Ghibu și Ioan Lupaș care au susținut recursul generalului D.
Papp, garantând pentru acest om de onoare, pentru acest înalt ofițer și ambasador al
statului român, pentru care, spuneau aceștia, excelența în tot ceea ce a făcut, a fost
crezul său de viață17. Comisia națională de judecată a petiței lui D. Papp considerând
că declarația acestuia era suficientă în vederea înlăturării constatărilor incorecte ale
Comisiei județene Sibiu a revizuirii pensiilor a anulat decizia județeană și a decis ca
petiționarul semnatar să primească încontinuare pensia la care avea drept după mai
bine de 45 ani de muncă în serviciul statului român și al excelenței și devotamentului
în tot ceea ce a făcut18.
În atare condiții, Comisia națională, raportându-se la recursul și justificările
petiționarului D. Papp, dar și ținând cont de punctul de vedere al cetățenilor români
care l-au cunoscut pe general și care garantau pentru acesta, în baza articolului nr. 5
din legea 102/1948 pentru revizuirea dosarelor pensionarilor publici plătiți din bugetul
Casei de Pensii a decis admiterea recursului formulat de d-l general de corp de armată
în rezervă D. Papp și reformează decizia nr. 82.240/1948 astfel încât petiționarul să
reintre în posesia pensiei sale de drept care să-i fie acordate încontinuare și fără de
nicio reținere19.
De asemenea, notăm și că ultimii doi ani din viață Excelența sa ambasador D.
Papp i-a petrecut în Sibiu, iar apoi în Cluj împrenună cu generalul Alexandru Hanzu în
subsolul casei d-nei dr. Irina Hanzu, medic la Cluj și fiica fostului să coleg de arme
generalul Alexandru Hanzu. S-a stins din viață în anul 1950 și este înhumat în
Cimitirul central din localitatea sus menționată20.

M.N.U.A.I., Colecția documente, inv. nr. 6441; Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea,
Excelență sub două flamuri. Dănilă Papp (1868-1950), p. 21.
17
Ibidem, p. 21, 125.
18
M.N.U.A.I., Colecția documente, inv. nr. 6443; Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea,
Excelență sub două flamuri. Dănilă Papp (1868-1950), p. 22.
19
M.N.U.A.I., Colecția documente, inv. nr. 6442; Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea,
Excelență sub două flamuri. Dănilă Papp (1868-1950), p. 22, 124.
20
Irina Petraș, Clujeni ai secolului XX, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2000, p. 242; Dan
Fornade, Personalități clujene (1800-2007), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2007, p. 472473; Ioan Ciorca; Vasile Lechințan, Personalități ale Centenarului Marii Uniri din 1918 în cimitirele
clujene- Ghid istoric, Cluj-Napoca, Editura Ecou Transilvan, 2018, p. 45.
16
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Tabel nr. 1.
Decorații și distincții purate de Dănilă Papp (austro-aungare, române, papale)
Nr.
Crt.
1

Decorația/distincția

2

Decorația Coroana de Fier, Clasa a
II

1914

3

Medalia Crucea militară

1914

4

Medalia Signum Memoriae

1914

5

Medalia Jubiliară Franz Iosef

1915

6
7
8

Decorația Crucea de Fier Clasa a II
Decorația Crucea de Fier Clasa I
Însemnul Onorific al Crucii Roșii

1914
1915
1917

9

Crucea Meritul Militar

1918

10

Crucea Comemorativă a Războiului
(1916-1918)
Ordinul Coroana României cu
Spade în Grad de Comandor
Ordinul Coroana României în Grad
de Mare Ofițer
Medalia Victoria a Marelui Război
pentru civilizație
Ordinul Steaua României în Grad
de Mare Ofițer
Ordinul Coroana României cu
Spade în Grad de Mare Cruce
Medalia Ferdinand I cu Spade pe
Panglică
Ordinul Ferdinand I în Grad de
Mare Ofițer
Crucea Meritul Sanitar Clasa I

1919

Insigrna Pregătire Paramilitară clasa
I
Ordinul Serviciul Credincios în

1939

Guvernul României prin Ministerul Sănătății
și Asistenței Sociale
Casa Regală Ministerul Apărării Naționale

1939

Casa Regală, Ministerul Afacerilor Străine

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Crucea Meritului militar

Anul
acordării
1911

Observații
Înalta Cameră pentru Ofițerii Armatei
Austro-Ungare
Ministerul Imperial și Regal de Război al
Austro-Ungariei

1923

Ministerul Imperial și Regal de Război al
Austro-Ungariei
Cancelaria Ordinelor
Ministerul Imperial și Regal de Război al
Austro-Ungariei
Cancelaria Ordinelor
Casa Miliatră a Majestății Sale ImpăratulRege al Austro-Ungariei
Ministerul Imperial și Regal de Război al
Austro-Ungariei
Cancelaria Ordinelor
Casa Imperială a Germaniei
Casa Imperială a Germaniei
Crucea Roșie Imperială și Regală a AustroUngariei
Ministerul Imperial și Regal de Război al
Austro-Ungariei
Cancelaria Ordinelor
Casa Regală
Statul român
Casa Regală,
Minsierul de Război
Casa Regală

1925

Casa Regală

1928

Casa Regală

1930

Casa Regală
Ministerul Afacerilor Străine
Casa Regală
Ministerul Afacerilor Străine
Guvernul României

1919

1936
1937
1939
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21
22

Grad de Mare Ofițer
Ordinul Cavalerilor de Malta în
Grad de Mare Cruce
Medalia Ordinului San Gregorio
Magna în Grad de Mare Cruce

1943
1944

Secretariatul de Stat al Statului Vatican
Ordinul Suveran Militar de Malta
Secretariatul de Stat al Statului Vatican
Ordinul San Gregorio Magno
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Ilustrații din Colecția fotodocumentară a Muzeului Național au Unirii din Alba Iulia

1.

Excelența sa Ambasador Dănilă Papp Ministru plenipotentiar al României acreditat la
Vatican împreună cu Secretarul de Stat al Vaticanului Cardinalul Luigi Maglione

2.

Excelența Sa Ambasador Dănilă Papp, Ministru plenipotentiar împreună cu Membrii
Congregației Bisericii orintale și Cardinalul E. Tisserant pe culoarele Vaticanului în 1942
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3.

Dănilă Papp, Ambasador și Ministru plenipotentiar al României la Vatican (1941-1944)
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