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perioadă interbelică, deportări, Asociația Generală a Țiganilor din România, Uniunea Generală a
Romilor din România, Ion Antonescu
Rezumatul tezei de doctorat.
Situaţia romilor din prima jumătate a secolului al XX-lea, fie că discutăm despre perioada
interbelică sau despre cel de-al Doilea Război Mondial, nu mai este un subiect necunoscut pentru
cercetătorii din România sau pentru cea mai mare parte a publicului larg, așa cum era în urmă cu
puțini ani. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial din ordinul lui Ion Antonescu au fost
deportați în Transnistria aproximativ 25 000 de romi din care s-au stins din viață mai mult de 11 000
de persoane. Condiţiile de viaţă din Transnistria au fost de neimaginat: deportaţii au fost privaţi de
bunurile imobile, de hrană, de îmbrăcăminte. Din cauza foametei, majoritatea romilor, așa cum se va
vedea în lucrare, au slăbit atât de mult încât au ajuns nişte schelete ambulante. Unii dintre ei, ajunși
la limita subzistenței, s-au dezumanizat atât de mult încât au apelat la lucruri extreme.
În studiul de față dorim să analizăm fenomenul deportării romilor în Transnistria, îndeosebi a
celor transportați din Muntenia, concentrându-ne pe situația romilor din judeţele Argeş, Buzău,
Călărași, Brăila, Dâmboviţa, Ialomița, Prahova și Teleorman. Investigarea atentă a documentelor de
arhivă ne-a pus în postura de a demonstra că unele ipoteze care s-au conturat în istoriografia
românească în ceea ce priveşte deportarea romilor sunt eronate, așa după cum vom demonstra.
Lucrarea de faţă urmăreşte două linii narative clare. În prima parte a studiului dorim să
reflectăm asupra problematicii romilor din România așa cum apare aceasta în dezbaterile
intelectuale, politice, ideologice ale perioadei interbelice ajutându-ne în acest fel să aflăm dacă
mișcarea eugenică din perioada interbelică a influențat în vreun fel deciziile luate de Ion Antonescu
de a-i deporta pe romi în Transnistria. În ce-a de-a doua parte, ne concentrăm asupra genealogiei
deportării romilor nomazi şi sedentari în Transnistria în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
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căutând un răspuns la întrebarea dacă deportarea romilor în Transnistria a fost o măsură socială sau
una rasială.
Deportarea romilor în Transnistria este încă percepută în mod profund greșit de o parte a
publicului larg ca fiind o măsură de asanare a societății românești din perioada celui de-al Doilea
Război Mondial din ordinul lui Ion Antonescu, fără a fi fost influențat de mișcările eugenice ce au
cuprins atât Europa cât și România în prima jumătate a secolului al XX -lea. Astfel se crede că
cetățenii români de etnie romă care erau integrați din punct de vedere social și economic nu au avut
nimic de suferit. Sunt aceste percepții reale? Din punctul nostru de vedere nu. În capitolele care
urmează ne-am concentrat eforturile analitice pentru a demonstra o serie de ipoteze care ne
îndreptățesc să afirmăm că deportarea romilor, chiar dacă nu s-a dorit de la început a fi una
eugenică, a devenit cu siguranță una disgenică prin modul în care autoritățile locale au înțeles să
aplice ordinele primite de la nivel central. Acest lucru a fost cauzat și de echivocul conducerii
guvernamentale care nu a explicat autorităţilor locale, responsabile cu recenzarea şi deportarea
romilor, care sunt activităţile economice care să-i poată permite unui cetăţean rom să trăiască „în
mod cinstit” şi să nu constituie o „povară” pentru ordinea publică. Din lipsă de claritate în acest
sens, cei responsabili cu recenzarea şi deportarea romilor au fost învestiți cu puterea de a decide
dacă o persoană este sau nu un ,,parazit’’ pentru societate. Inevitabil s-a creat mediul necesar
săvârşirii unor abuzuri din partea jandarmilor şi poliţiştilor din cauza volatilităţii categoriei de
,,ţigani-problemă’’.
Cercetarea s-a axat pe studiul documentelor din dosarele Arhivelor Naţionale ale României,
Serviciului Municipiului București al Arhivelor Naționale, Serviciului Judeţean al Arhivelor
Naţionale Dâmboviţa, Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Argeş, Serviciul Județean al
Arivelor Naționale Teleorman, Arhivelor Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel” (în continuare, INSHREW), Arhivele Serviciului Român de Informații,
Arhivele Militare Pitești.
Colecțiile arhivelor pe care le-am cercetat conţin mai multe fonduri de interes pentru această
cercetare. Astfel în cadrul Arhivelor Naționale Istorice Centrale am studiat şase fonduri. Fondul
Inspectoratului General al Jandarmeriei reprezintă cu siguranţă cea mai bogată sursa documentară
care conţine corespondenţa dintre Ministerul Afacerilor Interne, căruia Ion Antonescu îi dădea
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ordine verbale, şi Inspectoratul General al Jandarmeriei, acesta din urmă ocupându-se de
centralizarea datelor recensămintelor romilor care au fost precedate de deportările în Transnistria,
dar și de procesul de transport al romilor către lagărele de concentrare din Transnistria. Un alt fond
edificator pentru cercetarea nostră este Direcţia Generală a Poliţiei, în sarcina căreia a căzut
recensarea romilor nomazi şi sedentari din mediul urban. Aici am putut găsi tabele cu romii care au
fost deportați din reședințele județelor de care ne-am ocupat. Aportul de noutate ne-a fost întărit de
accesul la documentele Inspectoratelor Regionale de Poliţie, unde am identificat rapoarte
edificatoare cu privire la activitatea Uniunii Generale a Romilor, sucursala Ploieşti. Cu ajutorul
dosarelor din cadrul fondului Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale am putut clarifica
situaţia demersurilor pe care prima asociaţie a romilor din România le-a întreprins în procesul de
obţinere a statutului de persoană juridică. Fondul Ministerul Finanţelor -Centrul Naţional de
Românizare ne-a ajutat să dovedim că situaţia financiară a romilor din perioada celui de-al Doilea
Război Mondial era asemănătoare cu a unei bune părţi a populaţiei româneşti din acele vremuri.
Studiul în arhivele Direcţiei Arhivelor Naţionale ale Municipiului București ne-a oferit
posibilitatea de a combina textele originale cu sursele editate evocate anterior, apărute sub
cooordonarea Andreei Varga. În plus, în fondul Prefecturii Poliției Capitalei există un dosar care
centralizează petițiile trimise de către romii din Transnistria care voiau să se întoarcă acasă și
motivele pe care aceștia le invocau pentru a se întoarce acasa, cel mai des întâlnit fiind că un
membru din familia lor a fost sau era concentrat pe frontul de luptă. Un alt dosar cuprinde
reclamațiile soldaților romi din București că le-au fost deportate familiile, deși își riscau viața pe
front.
În ceea ce priveşte studiul în arhivele provinciale, cel mai mare tezaur documentar în ceea ce
priveşte situaţia romilor din prima jumătate a secolului al XX-lea a fost identificat în cadrul
Serviciului Judeţeane al Arhivelor Naţionale Buzău, urmat de Serviciul Județean al Arhivelor
Națioale Argeș la care pot fi citite peste 35 de dosare pline cu informaţii legate de subiectul cercetat.
Arhivele Militare din Pitești prin fondul documentar Marele Stat Major – Secţia 1
Organizare Mobilizare, ne-a ajutat să înțelegem modul în care s-a raportat armata la deciziile luate
de către Conducătorul statului, dar și să descifrăm povestea de viață a multor soldați romi.
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Originalitatea proiectului doctoral de față constă în faptul că este prima cercetare care
realizează o analiză comparativă a modului de deportare al romilor din mai multe județe din
România în Transnistria, urmărind mai ales modul în care autoritățile locale au ales să aplice
ordinele primite de la nivel central.
În ceea ce privește modul de organziare al lucrării, aceasta este împărțită în următoarele
secțiuni: Capitolul I: Reflectarea problematicii romilor din România în dezbaterile intelectuale,
politice şi ideologice în prima jumătate a secolului XX; Capitolul II: Genealogia deciziei de
deportarea a romilor în Transnistria; Capitolul III. Deportarea în Transnsitria a familiilor
soldaţilor romi; Capitolul IV: Situaţia romilor din România între 1942-1944. Capitolul V.
Concluzii.
În primul capitol, am analizat modul de organizare a romilor în perioada interbelică având în
vedere că, pentru prima oară în istoria României, romii s-au constituit în diverse asociaţii şi
organizaţii, şi-au exprimat deziderate proprii pe care au încercat să le îndeplinească prin negocierea
cu unele partide politice. În a doua parte a acestui capitol, am încercat să desluşim ce rol au avut
conceptele de sănătate şi purificare rasială în formarea politicilor minoritare aplicate în România
interbelică, ce impact a avut Buletinul eugenic și biopolitic în societatea românească şi totodată dacă
putem lega discursurile eugenice de adoptarea măsurilor anti-rome promovate de guvernul
Antonescu. Întrebarea de cercetare în jurul căreia s-a centrat primul capitol a fost mișcarea eugenică
din perioada interbelică a influențat în vreun fel deciziile luate de Ion Antonescu de a-i deporta pe
romi în Transnistria?
În capitolul al II-lea, am dorit să examinăm mai multe aspecte legate de deportarea romilor
în Transnistria. În primul rând, ne-am propus să analizăm motivele pe care le-au invocat autorităţile
române din timpul celui de-al Doilea Război Mondial pentru deportarea romilor nomazi şi sedentari
în Transnistria, cum s-au făcut aceste recenzări, care au fost bazele întocmirii acestora, cine a decis
că un cetăţean român de o altă etnie este un cetăţean corect sau este un cetăţean indizerabil care
merită să fie deportat, mai cu seamă că Ion Antonescu, în declaraţiile sale de la Pocesul Criminalilor
de Război, afirma că măsurile adoptate împotriva romilor au fost impuse de necesitatea instaurării
ordinii publice, încercării de a stabili un control strict din partea statului asupra vieţii sociale. Un alt
8
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obiectiv al acestui capitol a fost de a analiza în profunzime modul de organizare al deportării romilor
din judeţele din Muntenia.
În cel de-al III-lea capitol ne-am propunem să demonstrăm fapul că ipoteza conform căreia
au fost deportaţi numai romii al căror mod de viaţă nu era unul normal este eronat deoarece
numeroase familii ale romilor sedentari, care oglindeau stilul de viață al românilor majoritari, au fost
deportate. În plus, familiile soldaților romi deportate nu au fost simple excepții, numărul acestora
ridicându-se la sute de cazuri în tot arealul cercetat de noi.
În capitolul al IV-lea ne-am propus să arătăm că și romii din România care nu au fost
deportați în Transnistria au avut de suferit de pe urma politicii adoptate de guvernul Ion Antonescu
din cauza frigii de deportare generată de noile recenzări de au avut loc la sfârșitul lunii septembrie.
Capitolul V. Concluzii.
Prin rapotarea la punctele de vedere în istoriografie, considerăm că deportarea romilor în
Transnistria nu a fost o simplă mişcare socială, de eliminare a elementelor periculoase din stat,
putem afirma că a fost mai mult o mișcare politică și etnică, astfel în caz contrar ar însemna să dăm
credit autorităţilor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial care au argumentat ca aveau un
motiv pentru deportarea tuturor romilor nomazi, o ipoteză conform căreia ,,se credea că trăiesc
numai din furturi” şi că aceștia reprezentau o ameninţare fizică pentru populaţia românească. Faptul
că au fost deportaţi şi romi nomazi care purtau uniforma militară românească sau faptul că mai mult
de jumătate din romii nomazi deportaţi în Transnistria în perioada iunie-august 1942 au fost copii,
mai exact din 11.411 persoane deportate 6714 au fost copii, nu face decât să întărească argumentul
că politica împotriva romilor în timpul mareşalului Antonescu a fost etnică şi nicidecum socială.
Pentru a fi și mai clari asupra acestui punct, simplul fapt că mai mult de jumătate dintre cei deportaţi
au fost copiii şi că aceştia au fost fost dislocați din locurile de origine în condiţii inumane, arată că
măsurile luate au reprezentat acțiuni criminale, care au trimis la moarte mii de vieţi omenești, pe
baza unor argumente care le considerăm rasiale.
În ceea ce priveşte modul de abordare a autorităţilor locale din Muntenia a categoriei de
,,ţigani problemă” putem spune că acesta a fost foarte fluidă. Cu siguranţă, între toate entităţile
implicate au existat moduri de abordare diferite în ceea ce priveşte aplicarea ordinelor primite de la
Ministerul Afacerilor Interne. Criteriile foarte vagi pe care administraţia centrală le-a invocat pentru
9
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recenzarea romilor care urmau să fie deportaţi în Transnistria au lăsat loc de interpretare pentru
poliţişti şi jandarmi ceea ce a dus la multe abuzuri.
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PhD Thesis Summary

The situation of the Roma in the first half of the twentieth century, whether we are talking
about the interwar period or the Second World War, is no longer a topic unknown to researchers in
Romania or to most of the general public as it was a few years ago. During the Second World War
under Ion Antonescu's order, approximately 25,000 Roma were deported to Transnistria of whom
more than 11,000 people died. The living conditions in Transnistria were unimaginable: the
deportees were deprived of their real estate, food, clothing. Due to the famine most of the Roma, as
will be seen in the paper, have lost so much weight that they have become itinerant skeletons. Some
of them having reached the limit of subsistence have dehumanized themselves so much that they
have resorted to extreme things.
In this study we want to analyze the phenomenon of Roma deportation to Transnistria
especially those transported from Muntenia, focusing on the situation of Roma in Argeş, Buzău,
Călărași, Brăila, Dâmboviţa, Ialomița, Prahova and Teleorman counties. The careful investigation of
the archival documents has put us in the position to prove that some hypotheses that have emerged
in Romanian historiography regarding the deportation of Roma are erroneous as we will prove.
This paper follows two clear narrative lines. In the first part of the study we want to reflect
on the Roma issue in Romania as it appears in the intellectual, political, ideological debates of the
interwar period, thus helping us to find out if the eugenic movement in the interwar period
influenced in any way the decisions taken by Ion. Antonescu to deport the Roma to Transnistria. In
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the second part, we focus on the genealogy of the deportation of nomadic and sedentary Roma to
Transnistria during World War II looking for an answer to the question of whether the deportation
of Roma to Transnistria was a social or racial measure.

The deportation of Roma to Transnistria by order of Ion Antonescu is still misperceived by a
part of the general public as a measure to rehabilitate Romanian society during World War II, a
measure considered uninfluenced by eugenic movements that encompassed both Europe and
Romania in the first half of the twentieth century. Thus, it is believed that the Romanian citizens of
Roma ethnicity who were socially and economically integrated did not suffer anything. Are these
perceptions real? From our point of view this is not the case. In the following chapters we have
focused our analytical efforts to prove a series of hypotheses that entitle us to say that the
deportation of Roma, even if it was not wanted from the beginning to be eugenic, has certainly
become dysgenic by the way the local authorities understood to apply the orders received from the
central level. This was also caused by the ambiguity of the government leadership which did not
explain to the local authorities responsible for the census and deportation of Roma what are the
economic activities that could allow a Roma citizen to live "honestly" and not be a "burden” for
public order. Due to the lack of clarity in this regard, those responsible for the census and
deportation of Roma have been invested with the power to decide whether or not a person is a
"parasite" for society. Inevitably, the necessary environment for the abuse of police officers was
created due to the volatility of the “problematic gypsies” category.
The research focused on the study of documents from the files of the National Archives of
Romania, the Bucharest Municipality Service of the National Archives, the Dâmboviţa County
Service of the National Archives, the Argeş County Service of the National Archives, the Teleorman
County Archives Service, the Archives of the "Elie Wiesel" National Institute for the Study of the
Holocaust in Romania (hereinafter, INSHREW), the Archives of the Romanian Intelligence Service,
the Military Archives of Pitesti.
The collections of the archives we have researched contain several funds of interest for this
research. Thereby, within the Central National Historical Archives I studied six of them. The Fund
of the General Inspectorate of the Gendarmerie is certainly the richest documentary source
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containing the correspondence between the Ministry of Internal Affairs, to which Ion Antonescu
gave verbal orders and the General Inspectorate of the Gendarmerie the latter dealing with the
centralization of Roma census data which was preceded by deportations to Transnistria but also by
the process of transporting Roma to concentration camps in Transnistria. Another edifying fund for
our research is the General Directorate of Police which was responsible for the census of nomadic
and sedentary Roma in urban areas. Here we could find tables with the Roma who were deported
from the residences of the counties we investigated. The contribution of novelty was strengthened
by the access to the documents of the Regional Police Inspectorates where we identified edifying
reports regarding the activity of the General Roma Union, Ploieşti branch. With the help of the files
from the fund of the Ministry of Labor, Health and Social Protection we were able to clarify the
situation of the steps taken by the first Roma association in Romania in obtaining their status of
legal entity. The fund of the Ministry of Finance - the National Center for Romanianization helped
us to prove that the financial situation of the Roma during the Second World War was similar to that
of a good part of the Romanian population at that time.
The archive research of the Directorate of National Archives of the Municipality of
Bucharest offered us the possibility to combine the original texts with the previously mentioned
edited sources published under the coordination of Andreea Varga. In addition, in the capital's
Police Headquarters there is a file that centralizes the petitions sent by the Roma from Transnistria
who wanted to return home and the reasons they invoked the most common being that a member of
their family is or was sent on the battlefield of the war. Another case includes the complaints of the
Roma soldiers from Bucharest that their families were deported although they risked their lives on
the front.
Regarding the research in the county archives the largest documentary treasure regarding the
situation of the Roma in the first half of the twentieth century was identified within the County
Service of National Archives Buzau, followed by the County Service of National Archives Argeș at
which one can read over 35 files full of information related to the researched topic.
The Military Archives of Pitesti through the documentary source “General Staff - Section 1
Mobilization Organization” helped us understand how the army related to the decisions taken by the
Head of State and also to decipher the life story of many Roma soldiers.
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The specificity of this doctoral project consists in the fact that it is the first research that
performs a comparative analysis of the deportation of Roma from several counties in Romania to
Transnistria focusing mainly on how local authorities have chosen to implement orders received
from central level.
Regarding the organization of the paper, it is divided into the following sections: Chapter I:
Reflecting the issue of Roma in Romania in intellectual, political and ideological debates in the first
half of the twentieth century; Chapter II: Genealogy of the decision to deport Roma to Transnistria;
Chapter III. Deportation of Roma soldiers' families to Transnistria; Chapter IV: The situation of the
Roma in Romania between 1942-1944. Chapter V. Conclusions.
In the first chapter we analyzed the organization of the Roma in the interwar period
considering that for the first time in the history of Romania, the Roma formed various associations
and organizations and expressed their own goals that they tried to fulfill by negotiating with some
political parties. In the second part of this chapter we tried to understand the role of the concepts of
health and racial purification in the formation of minority policies applied in interwar period in
Romania, what impact the Eugenic and Biopolitical Bulletin had in Romanian society and also if we
can link eugenic discourses to adoption of anti-Roma measures promoted by the Antonescu
government. The research question around which the first chapter centered was whether the eugenic
movement of the interwar period influenced in any way the decisions taken by Ion Antonescu to
deport the Roma to Transnistria?
In Chapter II, we wanted to examine several issues related to the deportation of Roma to
Transnistria. First of all, we set out to analyze the reasons invoked by the Romanian authorities
during the Second World War for the deportation of nomadic and sedentary Roma to Transnistria,
how these reviews were made, which were the basis for the preparation, who decided that a
Romanian citizen of another ethnicity is a rightful citizen or is an undesirable citizen who deserves
to be deported especially since Ion Antonescu in his statements at the War Crimes Trial, stated that
the measures adopted against the Roma were imposed by the need to establish public order, the
attempt to set strict state control over social life . Another objective of this chapter was to analyze in
depth the organization of the deportation of Roma from the counties of Muntenia.
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In the third chapter we aim to prove that the hypothesis that they were deported only Roma
whose way of life was not normal is wrong because many families of sedentary Roma, which
mirrored the lifestyle of Romanians, were deported. In addition, the deported families of the Roma
soldiers were not simple exceptions, their number rising to hundreds of cases in the whole area
investigated by us.
In Chapter IV we set out to show that the Roma in Romania who were not deported to
Transnistria also suffered from the policy adopted by the Ion Antonescu government due to the fear
of deportation generated by the new census which took place at the end of September.
Chapter V. Conclusions
By referring to the points of view in historiography, we consider that the deportation of
Roma to Transnistria was not a simple social movement of eliminating dangerous elements from the
state. We can say that it was more of a political and ethnic movement, otherwise it would mean to
give credit to the authorities during the Second World War who argued that they had a reason for the
deportation of all nomadic Roma, a hypothesis according to which "they were believed to live only
from thefts" and that they represent a physical threat to the Romanian population. The fact that
nomad Roma wearing the Romanian military uniform were also deported or the fact that more than
half of the nomad Roma deported to Transnistria between June and August 1942 were children,
more precisely out of 11,411 deportees, 6714 were children, only strengthen the argument that the
policy against the Roma during Marshal Antonescu's time was ethnic and not social. To be even
clearer on this point, the mere fact that more than half of those deported were children and that they
were displaced from their places of origin in inhumane conditions shows that the measures taken
were criminal acts which sentenced at death thousands of human lives based on arguments that we
consider racial.
Regarding the approach of the local authorities in Muntenia to the category of "problematic
gypsies" we can say that it was very fluid. Certainly there were different approaches between all the
entities involved regarding the application of the orders received from the Ministry of Internal
Affairs. The very vague criteria that the central government invoked for the census of the Roma
which were to be deported to Transnistria left room for interpretation and abuse from police officers
and other representatives of the law.
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