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Cuvânt înainte

Volumul de faţă este primul din seria care apare în cadrul proiectului 
de cercetare Schimbare și continuitate: administraţia publică și corpul func-
ţionarilor publici din Transilvania înainte și după Primul Război Mondial 
(1910–1925)1. În cadrul proiectului ne‑am propus să urmărim evoluţia 
serviciului public și efectele schimbărilor politice majore intervenite în 
Transilvania la sfârșitul Primului Război Mondial asupra administraţiei 
publice și a corpului funcţionarilor la nivel de comitat/judeţ. Istoria 
administraţiei publice – aflată la intersecţia dintre știinţele administra‑
tive, juridice și istorie – este o ramură mai puţin frecventată în România, 
deși efectele schimbărilor petrecute de‑a lungul timpului în adminis‑
traţie ne marchează uneori și prezentul. Ca să favorizăm studiile com‑
parative, am considerat că ar fi utilă editarea unui corpus legislativ ca 
instrument de bază al cercetării. Multe dintre legi și decrete au fost 
publicate, dar sunt greu accesibile, din cauza că sunt dispersate (cele 
de după 1918) și nu au fost digitizate, sau sunt accesibile online doar în 
limba maghiară (cele de dinainte de 1918). 

Conform planului iniţial, am adunat material pentru un volum care 
ar fi pus la dispoziţia cercetătorilor, studenţilor și a celor interesaţi fie 
de istoria administraţiei, fie de istorie regională și locală, doar acele 
legi, decrete și alte acte normative care au stat la baza administraţiei de 
nivel mediu (comitatens și judeţean) de la sfârșitul epocii dualismului 
până la unificarea administrativă de la 1925. Iniţial ne‑am axat doar pe 
perioada 1910–1925, și mai cu seamă pe perioada 1918–1925. Adunând 
izvoarele, însă, am depășit cu mult limitele unui singur volum, astfel 
am decis să regândim planul iniţial și să împărţim materialul în mai 
multe tomuri, dintre care primul se axează pe legislaţia de dinainte 
de 1918 din Ungaria, în vigoare în Transilvania cu modificări până la 
unificarea administrativă din anul 1925. Volumul următor va acoperi 
legislaţia și actele normative privitoare la administraţie și funcţionarii 
publici emise de autorităţile române în perioada Consiliului Dirigent 
și a anilor dinaintea reformei administrative, iar un volum special va 

1 Cod UEFSCDI: PN‑III‑P4‑ID‑PCE–2016‑0390, director proiect: Judit Pál.
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fi dedicat proiectelor de legi și dezbaterilor care au pregătit adoptarea 
„legii pentru statutul funcţionarilor publici” din 19 iunie 1923. 

În cazul primului volum am optat pentru extinderea perioadei avute 
iniţial în vedere (1910–1925) și am ales în primul rând legile și decretele 
emise anterior anului 1919, dar care au rămas parţial sau integral în 
vigoare până la 1925. Deoarece legile de dinainte de 1918 sunt accesibile 
pe internet doar în limba maghiară, iar varianta lor în limba română 
este greu accesibilă (pentru anumiţi ani se păstrează doar exemplare 
unicat ale colecţiilor legislative în limba română din perioada dualistă, 
răspândite în bibliotecile din București, Cluj sau Budapesta), am inclus 
și unele legi importante care au fost modificate ulterior. Din astfel de 
considerente am inclus în volum și legea nr. XLII din 1870, care a fost 
abrogată de către legea nr. XXI din 1886, dar pe de o parte ea a servit 
ca bază legală pentru administraţia publică de după Compromisul aus‑
tro‑ungar timp de un deceniu și jumătate, pe de altă parte prin compa‑
rarea celor două legi (cea din 1870 și cea din 1886) se pot observa schim‑
bările importante – nu în ultimul rând și de viziune – care s‑au petrecut 
în prima perioadă a dualismului. Decretele și ordonanţele guvernului și 
ale ministerului de interne al Ungariei au fost atât de numeroase, încât 
a trebuit să renunţăm la ideea de a face o selecţie reprezentativă, așa că 
am inclus doar câteva dintre ele – în primul rând din perioada Primului 
Război Mondial – pentru exemplificare. Tot din considerente de spa‑
ţiu a trebuit să renunţăm și la publicarea integrală a Regulamentului de 
procedură administrativă comitatensă din anul 1901, care arată foarte bine 
evoluţia standardizării birocraţiei, dar care ar fi ocupat peste jumătate 
din volum. Din Regulament am inclus în volum, ca exemplificare, doar 
câteva paragrafe. Deși ne‑am axat în principal asupra administraţiei de 
nivel mediu, adică asupra comitatului (judeţului)2, am făcut și câteva 
excepţii. Una dintre ele este legea nr. IV din 1893 privind salarizarea 
funcţionarilor de stat, pe care o publicăm integral, deoarece s‑a refe‑
rit parţial și la salariile funcţionarilor comitatelor, dar a și influenţat 
în timp evoluţia salarizării acestora. Articolul de lege nr. X din 1904 a 
extins și asupra funcţionarilor comitatenși prevederile anterior menţio‑
natei legi și a constituit un pas spre uniformizarea statutului funcţiona‑
rilor publici, deși acesta nu a mai ajuns să fie realizat înainte de război. 
La fel, am inclus în volum articolul de lege nr. XX din anul 1900 asupra 
cursurilor administrative comunale, pentru că o mare parte din perso‑
nalul administrativ din perioada interbelică, mai ales prima garnitură 
2 În Ungaria dualistă sub municipalitate se înţelegeau atât comitatele, cât și orașele cu 
drept de municipiu (în accepţiunea de astăzi: municipiile), celelalte orașe (orașele cu 
magistrat) au figurat într‑o categorie comună cu comunele. În cadrul volumului am pus 
accentul pe comitate și am ignorat reglementarea specială privind orașele.
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intrată în serviciu imediat după război, a provenit din rândul notarilor 
comunali și cercuali, absolvenţi ai acestor cursuri.

Legile și ordonanţele din timpul Primului Război Mondial se ocupă 
în mare parte de prelungirea mandatului funcţionarilor, de acordarea 
de ajutoare și alocaţii, sau reglementează conduita faţă de autorităţi. O 
excepţie notabilă este ordonanţa prim‑ministrului prin care s‑a stabilit 
competenţa comisarului regal numit în Transilvania în toamna anului 
1918. Chiar dacă volumul nu conţine toate legile – și cu atât mai puţin 
ordonanţele – privind administraţia, credem că prin această selecţie am 
reușit să exemplificăm cele mai importante repere în evoluţia adminis‑
traţiei publice în Transilvania.

Traducerile de epocă sunt, calitativ și stilistic, foarte diferite și nici 
terminologia folosită nu este unitară, de aceea ne‑am confruntat cu dife‑
rite probleme și dificultăţi privind transcrierea legilor3. Limba traduce‑
rilor este una latinizantă, complicată, uneori arhaică, greu de înţeles 
pentru cititorul de astăzi, dar diferă și în funcţie de traducător. Este o 
diferenţă foarte mare, de exemplu, între textul legii nr. XXI din 1886 
sau nr. XV din 1891, care sunt foarte greu de înţeles pentru un cititor 
contemporan fără explicaţii, și textul legii nr. XX din anul 1900, nr. XX 
din 1901, dar chiar și legea nr. XXIII din anul 1886, care folosesc o 
limbă română mult mai accesibilă, mai aproape de varianta modernă. 
Pentru a face mai accesibile textele cititorului contemporan, am optat 
pentru transcrierea lor conform ortografiei actuale, și în același timp am 
încercat să respectăm cât mai mult terminologia administrativă contem‑
porană. În ceea ce privește ortografia, am intervenit la interpuncţii (am 
pus virgule), la semnele diacritice, în loc de s’a apare s‑a, și am făcut 
unele mici modificări care înlesnesc înţelegerea, de ex. am transcris 
„repasiesc”, adică repășesc în depășesc, „ordonaţiunea” în ordonanţa, 
„oganisatiunea” în organizarea, „decisiune” în decizie, „deacă” în dacă, 
„dóue” în două, „a’césta” în aceasta, „ér” în iar, „cesţiune” în chestiune, 
„reșiedinţiă” în reședinţă, „îndeplinesce” în îndeplinește, „contribuenţi” 
în contribuitori, „astfeliu” în astfel, „adjutatoriu” în ajutător etc., dar 
am păstrat termenii tehnici folosiţi în administraţia vremii.

Pentru a înlesni înţelegerea, în note am încercat să explicăm termenii 
3 Transcrierea textelor și în unele cazuri traducerea a fost făcut de Szilárd Ferenczi. 
(Despre traducerea originală a legilor și traducătorii a se vedea în continuare studiul 
introductiv.) Primul pas în transcriere l‑a constituit fotografierea/scanarea textului 
legii, a urmat ocr‑izarea (programe folosite: Abbyy finereader ver. 15 sau Nuance Power 
PDF Advanced ver. 2.1), apoi corectarea greșelilor și în același timp transcrierea din 
ortografia veche în cea nouă. După transcriere, textele au fost comparate și cu varianta 
originală în limba maghiară a legilor. Mulţumim doamnei Maria Nechita pentru revizu‑
irea lingvistică a studiului introductiv și colegului Vlad Popovici pentru lectura atentă 
a volumului și sugestiile făcute.
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cei mai dificili, în unele cazuri am introdus în text completări sau tradu‑
ceri care totdeauna figurează în paranteză dreaptă.4 La sfârșitul volumu‑
lui am inclus un mic glosar cu terminologia folosită în administraţie și 
un tabel multilingv cu funcţiile comitatense din perioada dualismului. 
Pentru traducerea terminologiei uzitate în administraţia din perioada 
interbelică, dar și a perioadei dualiste, este foarte util dicţionarul întoc‑
mit de lingvistul Lajos Tamás.5 Sperăm că volumul va fi un instrument 
util de lucru pentru cei interesaţi de istoria administraţiei!

Editorii

4 Explicaţia termenilor din note este gândită în așa fel încât să vină în ajutorul și acelor 
specialiști care consultă o singură lege, deci reîncepe cu fiecare act normativ. Termenii 
cei mai frecvenţi folosiţi se regăsesc și în glosarul de la sfârșitul volumului.
5 Lajos Tamás, Magyar–román közigazgatási szótár [Dicţionar administrativ maghiar‑
român], Budapest – Kolozsvár, Erdélyi Tudományos Intézet, 1941. https://adatbank.
transindex.ro/html/alcim_pdf9907.pdf (02.02.2020)




