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ACTIVITATEA BIROULUI POPULAȚIEI DE PE LÂNGĂ
CHESTURA POLIȚIEI IAȘI ÎN PERIOADA 1921-1934
*
THE ACTIVITY OF THE POPULATION BUREAU ATTACHED
TO THE IASI POLICE HEADQUARTERS DURING 1921-1934
*
L’ACTIVITÉ DU BUREAU DE LA POPULATION PRÉS DE LA
QUESTURA DE LA POLICE IAȘI PENDANT LA PERIODE DE
1921 À 1934
drd. Valentin IOAN1
Rezumat: Biroul Populației a luat ființă în orașul Iași la data de 15 aprilie 1921 conform prevederilor
Regulamentului pentru punerea în aplicare a Capitolului III din Legea asupra controlului străinilor,
controlul unora din stabilimentele publice și pentru înființarea unui birou al populației. Până la data de
1 ianuarie 1922, Biroul Central a funcționat sub conducerea unor ofițeri de poliție. La sfârșitul anului
1934, șeful Biroului Populației Iași transmitea Chesturii Poliției, conform Ordinului nr. 32715/1934 al
Inspectoratului Regional de Poliție Iași, o analiză privind organizarea și funcționarea biroului
populației, greutățile întâmpinate, dar și unele măsuri ce puteau aduce îmbunățiri asupra modului de
organizare și desfășurare a activităților.
Cuvinte cheie: populație, evidență, organizare, ofițeri, registre
Abstract: The Population Bureau was founded in Iasi on April 15, 1921, according to the provisions of
the Regulation for the implementation of Chapter III of the Law on the control of foreigners, the control
of some of the public establishments and for the establishment of a population office. Until January 1,
1922, the Central Bureau operated under the direction of police officers. At the end of 1934, the head of
the Iasi Population Bureau transmitted to the Police Headquarters., according to Order no. 32715/1934
of the Iasi Regional Police Inspectorate, an analysis regarding the organization and functioning of the
population's office, the difficulties encountered, but also some measures that could bring improvements
to the way of organizing and carrying out the activities.
Keywords: population, evidence, organization, officers, registers
Résumé: Le Bureau de la Population a été établi dans la ville Iaşi le 15 avril 1921 en vertu des
dispositions du règlement pour la mise en œuvre du Chapitre III de La loi sur le contrôle des étrangers,
le contrôle de certains établissements publics et la création d’un office de la population. Jusqu’au 1er
janvier 1922, le Bureau Central a fonctionné sous la direction de policiers. A la fin de 1934, le chef du
bureau de la population Iaşi envoyait à la police de Questura, selon l’ordre n. 32715/1934 de
l’inspection régionale de la police, une analyse sur l’organisation et le fonctionnement du bureau de la
population, les difficultés rencontrées, ainsi que certaines mesures qui pourraient améliorer
l’organisation et la conduite des activités.
Mots-clés: population, evidence, organisation, officiers, registres
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La 19 martie 1915 a fost promulgată Legea pentru controlul străinilor,
controlul unora din stabilimentele publice și pentru înființarea unui birou al
populațiunii, cadrul legislativ prin care se înființa Biroul Populațiunii. În Capitolul III
art. 36 se preciza faptul că ,,pe lângă fiecare poliție de oraș, în comunele urbane și pe
lângă fiecare primărie în comunele rurale se înființează un birou al populațiunii”. În
comunele rurale, birourile de populație urmau să-și desfășoare activitatea la primărie
sub conducerea notarului2. Cu toate acestea art. 44 al Legii pentru controlul străinilor,
controlul unora din stabilimentele publice și pentru înființarea unui birou al
populațiunii, stabilea clar faptul că data punerii în aplicare a dispozițiilor din Capitolul
III privind biroul populației, urma să fie stabilit prin Decret Regal și prin întocmirea
unui jurnal al Consiliului de Miniștri. Dat fiind contextul politic internațional3, data
punerii în aplicare a dispozițiilor referitoare la înființarea biroului populației a fost
stabilită prin Înaltul Decret Regal nr. 947 în 24 martie 1921, atunci când a fost publicat
în Monitorul Oficial nr. 280, Regulamentul pentru punerea în aplicare4 a Capitolului
III din Legea asupra controlului străinilor, controlul unora din stabilimentele publice și
pentru înființarea unui birou al populației. De remarcat faptul că, în fiecare lună,
administratorul de plasă era obligat să efectueze inspecții la birourile de populație din
plasa lui, verificând dacă sunt respectate prevederile regulamentului și în mod special
dacă înscrierile și mutațiile erau efectuate la timp. Activitatea de control era încheiată
cu un proces-verbal ce era transmis prefecturii.
Biroul Populației a luat ființă în orașul Iași la data de 15 aprilie 1921 conform
dispozițiilor art.1 și 12 din Regulamentul Populației. Până la data de 1 ianuarie 1922,
Biroul Central a funcționat sub conducerea unor ofițeri de poliție cu agenți detașați din
corpul de sergenți și câțiva diurniști. Din data de 23 aprilie 1922, cheltuielile de
întreținere și personal ale biroului au fost trecute în bugetul primăriei. Tot atunci au
fost înlocuite buletinele formular model 2 cu carnetele mici de carton, carnete care sau răspândit în toată țara. Acest lucru a fost apreciat de ministrul Richard Franasovici,
cu ocazia inspecției făcute acestui birou5. Biroul Populației era menționat chiar și prin
prevederile Legii pentru organizarea Poliției Generale a Statului din 1929, acesta fiind
parte componentă, birou6, în cadrul serviciilor de poliție.
În 17 decembrie 1932 Ministerul de Interne, prin Ordinul nr. 44839 transmitea
primarilor municipiilor și orașelor reședință și nereședință din țară faptul că „pentru
înlăturarea neînțelegerilor ivite între birourile de populație ce funcționează pe lângă
polițiile locale și birourile de eliberare a carnetelor de identitate, ce se eliberează de
primarii membrilor comuni cât și pentru o economie mai mare în finanțele comune2

,,Monitorul Oficial” nr. 281 din 20 martie 1915.
https://www.mai.gov.ro/104-ani-de-existenta-a-directiei-pentru-evidenta-persoanelor-si-administrareabazelor-de-date/ accesat în data de 14.11.2021.
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ambele birouri fiind în sarcina comunei, și o uniformizare a lucrărilor, s-a hotărât
următoarele: birourile de populație vor continua să funcționeze potrivit legii de
organizare a poliției și vor avea însă în plus și eliberarea carnetelor de identitate.
Operațiunea eliberării carnetelor de identitate, se va face cu începere de la 1 ianuarie
1933 astfel-Primăria va înainta biroului de populație de pe lângă poliție copie de pe
registrul de membrii comunei și copii de pe listele electorale, punându-le la dispoziție
și stocul de carnete de identitate, semnate de primar și secretarul general. Biroul de
populație, odată cu eliberarea fișei de control, se va încredința dacă membrul
comunei are carnet de identitate și dacă nu are îl va elibera conform legii, cu
indicațiile legale, completându-se alegătorilor și cărțile de alegător”7.
Personalul prevăzut în bugetul Primăriei era format dintr-un șef de serviciu
clasa I, doi împiegați clasa I, cinci clasa a II-a, unul clasa a III-a, unul clasa a IV-a, un
curier și un camerier. Unul din împiegați îndeplinea serviciul de secretar al cancelariei.
Biroul central al Populației era instalat în centrul orașului într-un loc spațios format din
4 camere mari cu mobilier nou adaptat la necesitățile serviciului. Despre mișcarea
populației aflăm că la nivelul anului 1934 erau înscriși 51.860 capi de familie cu
130.749 de suflete din care se scad 30.104 plecați și decedații.
Capi de familie
Căsători Necăsători
ți
ți

Român Evrei
Văduv i
i

Alte
naționalită
ți

23996

6428

5987

21436

76899

4711
7

Supuș
i
străin
i
746

Total
Bărbaț Feme
i
i
64192

6655
7

Tabel nr. 18
Șeful Biroului Populației de pe lângă Chestura Poliției Iași, Aurel G. Nicolau,
afirma în 1934 faptul că „Biroul controlul străinilor, atât timp cât a fost la
Ispectoratul de Siguranță, ne trimitea regulat tablourile străinilor, cărora le elibera
bilete de liberă petrecere, așa că eram în măsură să avizăm în contra celor ce nu se
prezentau la înscriere de la trecerea acestui birou la chestură, nu s-a mai primit
asemena tablouri. Totusi, străinii au fost înscriși în măsura prezentării lor benevol.
Pentru verificarea celor rămași neînscriși, este necesar ca biroul controlul străinilor
să ne înainteze un tablou cu toți supușii străini stabiliți în localitate de la data trecerei
la Chestură, continuând apoi trimiterea tablourilor săptămânale”9.
Atribuțiile biroului erau:
 De a lua în evidență în registrul specific pe toți românii și străinii majori și
minori care au reședința în comună;
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, fond Documentar dos. 012580 vol. V, f. 514.
Ibidem, f. 523v.
9
Ibidem, f. 524.
7
8
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 De a opera toate modificările atunci când se produceau schimbări de domiciliu,
nașteri, căsătorii, decese, divorțuri, adopții, filiațiuni etc.;
 De a elibera buletine de identitate tuturor locuitorilor înregistrați;
 De a elibera certificate atunci când au loc schimbări de domiciliu și reședințe
de comune;
 De a pune la dispoziția autorităților informații referitoare la domiciliu,
reședințe și schimbări de domiciliu10 etc.
Prin natura sa, serviciul public pe care-l îndeplineau birourile de populație aveau
un rol și de poliție administrativă. La înființarea birourilor de populație, multe din
prefecturile de poliție, din lipsă de fonduri și de personal, au intervenit la primăriile
respective ca, în schimbul veniturilor încasate în baza art. 6 și Regulamentul Populației
să prevadă în bugetele lor plata funcționarilor și cheltuielile de întreținere. Primăriile
au acceptat și au prevăzut în bugetele lor cheltuielile de întreținere și plata
funcționarilor, înființând posturile necesare așa cum au fost cerute de prefecturile de
poliție.11 Conducătorul biroului, din lipsă de personal, dispunea să se efectueze
serviciu prin rotație pentru ca fiecare funcționar să cunoască foarte bine și atribuțiile
celorlalți, astfel să poată avea cunoștințe generale. Prin această regulă se puteau
înlocui cu ușurință unul pe altul în cazuri de concedii, sau situații neprevăzute.
Tot același Aurel Nicolau șeful Biroului Populației de pe lângă Chestura Poliției
Iași menționa că ,, aceste Birouri de Populație au dat cele mai bune rezultate, ar fi de
mare folos ca ele să rămână în starea actuală, și pe cale de regulament, să fie
încadrate ca servicii exterioare la chesturile de poliție și conduse mai departe de
actualii șefi cu personalul existent,, care și ei la rândul lor să fie asimilați în gradul
corespunzător funcției pe care o ocupă, pentru a putea dispune astfel de toată
autoritatea de care au nevoie în îndeplinirea diverselor și numeroaselor acte de
serviciu. Cu toate acestea șeful Biroului Populației de pe lângă Chestura Iași propunea
câteva măsuri de îmbunătățire a activității acestuia precum:
Modificarea Regulamentului pentru punerea în aplicare Capitolului III din Legea
asupra controlului străinilor, controlul unora din stabilimentele publice și pentru
înființarea unui birou al populației;
 Uniformizarea lucrărilor birourilor de populație din țară;
 Realizarea unui recensământ general al populației care să cuprindă toate
datele statistice complete și să pună la punct scriptele birourilor de
populație;
Autoritățile din țară civile și militare și toate instituțiile și stabilimentele
publice să fie obligate să nu dea curs nici unei lucrări sau să angajeze în serviciul lor
persoane care n-au buletine de înscriere în Biroul Populației.
Prin activitatea biroului de populație erau culese date, se întocmeau situații
statistice privind mișcarea populației, se urmărea fenomenul de emigrație și imigrație.
10
11

Ibidem, f.525.
Ibidem, f. 525 v.
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Totodată, prin existența acestuia se aduceau contribuții atât pentru întreg
sistemul electoral, activități administrative, militare, financiare, dar și pentru
organizarea și funcționarea învățământului primar. Biroul Populației punea la
dispoziția tuturor instituțiilor publice datele, adresele și informațiile privitoare la
persoanele din fiecare localitate.
ANEXE
Anexa nr. 1

Sursa: Monitorul Oficial nr. 281 din 30 martie 1915, p. 12758.
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Anexa nr. 2

Sursa: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, fond Documentar
dos. 012580 vol. , f. 519
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