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'Articol ume. — Guvernul este autorizat a ratifica şi a face să se execute Convenţiunea de Co merţ, şi Navigaţie,
Conveni iunea de Stabilire şi Convent iunea Veterinară,, încheiate între 'România şi Grecia, dimpreună cu anexele ce
cuprinde, semnată la Bucureşti la 11 August 1931, astfel cum a fost pusă în aplicare, în mod provizoriu, prjn jurnalul
Consiliului de Miniştri Nr. 1.113 din 24 August
dat pe temeiul legii promulgate itt’in înaltul decret regal Nr.
2*579 din 1930 şi publicat
v
î»i Monitorul Oficial Nr. 153 din 12 Iulie 1930.
•
Copie şi traducere depe zisa Couvenţiune şi anexe se alătură la legea de faţă.
• :.
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Această lege, dimpreună cu Convenţiunea şi - anexele ce cuprinde, la dânsa alăturate, s’a votat de Adunarea
deputaţilor în şedinţa dela 16 Martie, anul 1932 şi s ?a adoptat cu unanimitate de una suta unusprezece voturi.
Preşedinte, I). POMPEIXX '
(L. S. A. D.)
Secretar, Titus Mălai
Aceasta lege, dimpreună cu Convenţiunea şi anexele cc cuprinde, la dansa alăturate, s’a votat de Senat în şedinţa
dela 28 Martie anul 1932 şi s’a adoptat cu majoritatede şaptezeci şi unu voturi, contra douăzeci şi unu. *. . . . ^
f ’
Vice-preşedinte, .Dr. DINU D. BRĂTIANIJ
(L. S. S.)
Secretar, Gh. Alcxianu
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
Dat in Bucureşti, la 12 Aprilie 1932.
,(L. S. St.)
CAROL
Ministrul afacerilor străine,

Ministrul justiţiei

D. I. Ghika.

yaleriu Pop.
Nr. 1.241.
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DLS EGLISES HELLENIQUES EH ROUMAHIE AUXQUELLES EST
RECONNUELA PERSONNALITE JilRIDlQUE AVEC INDICATION DES
ECOLES GUI DEPENDENT DE CES EGLISES •T DES.BIENS 001 LEOR
APPARTIENNENT
I. Eglise tie J’Annonciatinn (Evanghelisjnos) â Brnila. Cette
E ; posse do:
I;
Un iuuneublc sis St rada Fi lip cseo rancienemont Slrada Mare),
s ervant d’Ecole d e j eunes li lie s . avec ses dependances, •ons lstant en
un e s alle d e con ferences et deux petites maisons ruii serveut
d ’hab itati or. nux p rGt re?;
2) Un immeub le, si s Strad a Misii i lor;
3)
Un i mmeub le, sis St rad a Pi et rei ct donnaut egalement ji ir la
rue st rad a Ribun i lor, servant d eeole d e garyou s, avec sns dependences ;
4) Un e mais on, sis e St rad a Pi etrei ;
5)
(Tn terrain, comprenaut une n et lte i'.i3ison } sis Strada

Kaliovei Nr. G'J.
II.
Kirli.se de !n Transfiguration (Metamorphosis) h Gaîatz.
?ette ejrlisc posstde.
1)
I’m immeub le u rbai u, bâti sti r le t *rrain ineme de l’Eglise
(St rada l'oi i Nr. I) et servant d : e- >î c de {jargons ;
2)
Un autre innn eub le, sis -Strada I’ot i Nr. 3 et servant Ueeole
de jeunes fi lles ;
3 ) Un grand Lmmeuble, servant de o.-î*'ina-tlieâtro, sk Strada
I Vunncascn Nr. 20 a ;
4 ) Li 1 immeub le, si -» St rada Domnea*-": » Nr. 29 b, avec et age ; f.)
Un E:«»j u e, sis St rada Domn cavi -a Nr. 29 c;
Une niiiLM.p, avi -o terrain, s i< e Stiad.t Beldiman Nr. 3. "ill.
Egi ’.se ZcK<dvi-lics Pi g; (Uvorn l Tămăduirii) â Calafat. Oct te li gi
is? possede:
1) Un i mmeub le inb ain, sis Strad a Radu-Negru Nr. 256 et Strad a
IJ ni rcri Nr. 2-38, servant d ? ec.>le.
IV.
Egli se de Saint Nieoi as (Aghi os Nicolaos) ă Mangalia, Cut te
Eglise posseJe:
1)
Une maison, sise dans la e-our de l’Eglise., Boulevard Re^iaa Maria Nr. 18;
2) I’n innn eub le, sis Strada Vân ăt ori Nr. 2.
V. Egli se de la Tran s fi gurati on (Met amorph os is) â Cons i ant/^ 'i . Cett e Eglise p o&cd c:

*

*

1) Un terrain, sis A droite de l’Eglise, Strada Mireea-celMare. et servant actuel lenient de terrain de gyninastique des
'•coles;
*
2)
Un immeuble, sis h gauche dc l’Eglise, Strad.; Alexandra
Lahovary, portant l'enseignc „Theatre Elpis**;
3; ( MI autre innneuble, sis Strada Mircca-cel-Mare et servant
d’ecole de ganjons;
4) Un troisicine immeubk', sis Strada Mi roe a-eel-Mare, ct
servant d ecolc dc jeunes filles;
6) I•!« quatrieme immeuble, s'hs Striwia Bolintinoanu Nr. 54;
6) Un einquiomc innneuble, sis Strada Docebal Nr. 35. avoc mii
di 'j x 't t adj acent ;
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BISERICILOR GRECEŞTI 1« ROMANIA, CARORA LE ESTE
RECUNOSCUTĂ PERSONALITATEA JJJRIDiCĂ CU IKDICA- TIO.NEA
ŞCOLILOR CARI DEPIND DE ACESTE BISERICI SI A BUNURILOR CE
LE APARŢIN
I. Biserica Buna-Vestire (Evaughelismos) din Brăila. Aceasta
biserica poseda:
1. Un imobil în strada Filipescu (fostă strada Mare), ser vind ea
şcoală de fete, cu dependinţele sale ce constau dintr’o sala de
conferinţe şi două case mici ce servesc ca locuinţa preoţilor.
2. Un
imobil aflat în strada Misiţilor.
3. Un
imobil aflat în
strada Pietrei şi dând
totodată şi în
strada Kibunilor, servind de şcoală de băeţi şi dependinţele sale.
4. O casă aflată în strada Pietrei.
5. Un teren cuprinzând o mică casă aflată în strada Ra - hovei
Nr. 59.
II.
.Biserica Schimbării la faţă (Meiamorphoisis) la
Galaţi. Această bisericii posedă:
1. Un imobil urban clădit chiar pe terenul bisericii (strada
Foti
Nr.
1) şi servind de şcoală de băeţi.
2. U 11
alt imobil aflat în strada Foti Nr. 3
şi servind
de
şcoală de fele.
^
3. Un imobil mare, servind de teatru-cinemâtograf, aflat în
strada Domnească Nr. 29 a.
4. Un imobil aflat în strada Domnească b, cu etaj.
5. Un chioşc aflat în strada Domnească Nr. 29 c.
G. O casă cu teren aflată Î 11 strada Beldiman Nr. 3.
III.
Biserica Zoodoche.s Figi (Isvorul Tămăduirii), la
Calafat. Această biserică posedă:
1. Un imobil urban, aflat în strada Radu-Ncgru Nr. 256 şl strada
Unirea Nr. 253, servind ca şcoală.
Biserica Sf. Nicolae (Aghios Nicolaos), la Mangalia.
Această biserică posedă:
1. O casă aflată în curtea bisericii, bulevardul Regina Maria Nr.
18.
2!. Un imobil aflat în strada Vânători Nr. 2.
@ Biserica Schimbării la faţă (Metamorphosis), la Constanţa.
Accastă blscrică posedă:
1. Un teren aflat la dreapta bisericii, strada^ Mircea-cel- Mare
şi servind actualmente ca teren dc gimnastică al şcolilor.

2. Un imobil aflat la stânga bisericii, strada Alexandru I JA hovarv, purtând firma „Teatrul Elpis**.
3. Un alt imobil aflat în strada Mircea-cel-Mare, şi servind ca
şcoală de băeţi.
4. Un al treilea imobil aflat în strada Mircca-cel-Mare şi servind
ea şcoală dc fete.
5. Un al patrulea imobil' aflat în strada Bolintineanu Nr. 54.
6. Un al ciucilea imobil aflat în strada Decebal Nr. 35, efl un
depou aferent.
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7) Unc maison do rapport, sisc Strada Lahovary, et con- 7. O c::su de raport aflată in strada A. Lahovary şi alături
liguii aux Ecoles.
,
_ do şcoli.
VT. *Eglise d’Annoneiation (Evanghclisinos) â Tulcea. Cette
VI. Biserica Buna-Yestirc (Evanghelismos) la Tulcea. AceaEglise posscde:
• stă biserică pteedă:
1) l'n immcuble urbain separe on deux ct servant d’ecolc
1. Uii imobil urban, împărţit în două şi servind de şcoală
de gaivous, d’un c*"te, ct d’ecole de jeunes filles, de l’autre,
de bă*;ţi y c deoparte şi de şcoala de fete pe de alt a, aflat în
Bis sur Ies rnes Bo ia-Vestirc, Fântânei et Mircea-Vodă;
străzile Buna-Vestire, Fâutânei şi Mircea-Vodă.
2 ) Unc maison ă <jleux ctages sisc au coin des rues Principele

2. O casă cu 2 etaje aflată Ia colţul străzilor Principele Ferdinand Nr. 3 şi Unirea Nr. 12. •
3. Un teiviî aflat în strada Cojocarilor Nr. 3, 2 şi 3.
4. O casă aflată în strada Buna-Vestire Nr. 3.
5. O c.\sa aflată in strada Eminescu Nr. 12.
V I I . r.sc::-a Şf. Nicolae (Aghios Nicolaos) la Sulina. Acea stă
bisei î. ă posedă:
1. Un imobil clădit chiar pe terenul bisericii şi servind ca

Ferdinand Nr. 3 1 ti Mintea Nr. 12;
o ) Cn terrain, sisUtrada Cojocarilor Nos. 1, 2 et 3;.
4) 1 îs se maison, ( sisc Strada Buna-Vestire Nr. 3;
5 ; l.’m? niaismi, siso strada Emineseu Nr. 12.
V I I . Ejrlise Saint Nicolas (Aghios Nicolaos) a Sulina. Cette
EjHis-? pvs**de:

1

'

î, Ta imnieuble bâti sur le terrain monte de l’Eglise et ser-

van* dVoole degarc.ons (strada SfântulNicolae Nr. 2), et şcoală d* baeţi (strada Sf.
Nicolae Nr. 2) şi ca şcoala
de fete
d - ! - •
j.-nv.esfiUes (strada Vietc-riciNr.
86) (strada Victoriei Nr. 86).
■J. !'• tix magasins sis strada E lisa beta Doamna Nr.
138
-• 1** ::i prăvălii aflate în strada Lr.sabeta Doamna
Nr.
c; 1 .*»!! :
\
3">8 şi 1 iU.
3 i'u u n-uiu ms strada Eli.sabeia Doamna Nr. 133.
**■
aflat în strada Elisabeta Doamna Nr. 123.
V
I
I
I
.
j-:-i*i«-a
Buna-Vestire (Evaughelismos), la Giurgiu.
rAunoneialion (Evanghclismos) â Giurgiu.
V i l i . Kgli<e de
Acei M .'< biserică posedă:
1
.
.
'
Cei. o 1-irlifse
1. Un depozit de cereale aflat la Giurgiu, bulevardul
C.F.R.
po"5» jeereal.'s, sis â Giurgiu, Boulevard C. F. R.
JX. 1;.serica Sf. Treime (Agliia Trios) din Braşov. Această
depot
'rX. Cu
Egli>e
dede
I& Sainte Trinite (Agliia Trias) â Brasov.
bis erică p :i. --v !ă:
CV. - ..* Evlise posse de:
]. Un iîitobil urban, aflat în strada Târgul Cailor Nr. 12.
lj Un imvj.*uble urbain sis str;ida Târgul Cailor Xr. 12;
2.
O casă ou 2 etaje şi grădină, aflată în strada Cat cri a a
2; Unc maison â deux etages avee jnrdin, sise strada Cate - rina
Nr. in.
Xr. 10.
X. B.Vriea înălţării (Kimissitis Tlieotoekou), la Bazargic.
X. Jlir’is<* de l’A.>.somption'(Kini:ssifttis Tlieotoekou) â Ba Aeeasă }>i: crleă posedă:
zi'ru' ii*. Ot-to Egîi>>e posscde:
1. O şcoală în strada Cliora.
1) Une e.*ole, rue CUora;
2. Un teren în strada Chora.
2) Un terrain urbain, rue Chora.

Bucureşti, în 11 August 1931.

Buca rest, le 11 aout 1931.
Domnule Preşedinte,

Mou.ţ»nir Prezident,

A
•■asum uo ia mature du Protocole, concernant Ies
E^:i'-*s ct Ks Ecoles grccques eu Roumanie, dont il est appel6 â
«.*•• i>'Ituer le M a l n î definitif, ct lecjuel. devant entrer cn vi•:i;• r * c nu'îM.e ît-mps quo la Convention de Commerce et de X
i v ; . • . * ( 'a C'-iiV. ntion d Eîabiissemeat, signees â la meme . CM
sera luv.niii.iins iiuM^iendant quaut la durce, j’ai Tlion - iTri 1 r d.*
porter â la connaissance de Votrc Excellence que le (voivcnii-uu’iit
llelictiwjiie tient â rei-ouveler 1’assurance conic: ni v dans la lot
tiv adres'cc cn date du 10 decembre 1930 soua Ic Xr. l.'».«î2L par
le Vi^e-Prcslilent du Conseil des Ministres, M«»!.s!».*yr
Mii*iia!aeopoiilos, â S. E. Monsieur Langa ltaseauo, Ministre «Io
Kouioanie â Athenes. et suivant laquellc le pro - gramme ot Ies
mr.nuels, (pii seront utilis6s dans ces £coles, ne punrnmt ri*-it
eontenir qui serait cont-raire â la souverainete dc !a Koum.'uie «ui
qui noiterait prejudice â la Nation RonIfUii !!>.*.
V-uillcz Mg.vcr, Monsieur lc President, Ies assurances de ma ties
l.aute eoaskleration.
(ss) CONST. COBLAS. .
H O H i’cilUiice

— --------- —

Cu oca/iuiiea semnării Protocolului, privitor Ia Bisericik şi şo<
iile greceşti din România, chemat să constitue stătu tu lor definitiv

şi care, trebuind a intră în vigoare în aceia*; timp t*u şi
Convcnţiunea de Comerţ si do Navigaţiutie ş Convenţii.nea uo
stabilire, semnate la aeeeaş dată, va ti totuş iudepei-dent de ele, in
ce priveşte durata, am onoarea a aduc» la cuiiMŞtiiîţ.i Excelenţei
Voastre, că Guvernul Gree ţiue ; rein.fi asiga’.area conţinută în
scrisoarea «dresată la 10 D< eemvrie 31*30, sub Nr. 15.621 de
către
Vice-pre<edintele
Consi
liului
de
.Miniştri,
d.
Miehalacopoulos, Excelenţei Sale d-!r Langa Kâşeanu, ilinistrul
Romanici la Atena, în urma cărţi programul >i manualele, cari vor
fi utilizate în aceste şeo'.i nu vor puti 'i conţine nimic ce ar putea fi
contrar suvert uitaţii lîemânici sau cai-e ar purtă vreun prejudiciu
Naţiuni Român?.
Primiţi, vă rog, domnule Preşedinte, asigurările prea ir.alu melc
considcraţiunf.
(s.ş). CONSTANTIN COLLAS.

J'xc*h nici Side
Jhini h'dui y. IOIÎGA,

Monsieur NICOLAS 101ÎGA,

Pic , din!> le Consiliului dc Miniştri, Mini'trai

Prinidcnt <hi Const îl iLx Minixlrrs,

Afm'd'ilor Străine, ad -iutnim.

Miniştri, des Affaire > L'lniHyircs ad-inicrini,

La Bucureşti.

u B nearest.

i
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PROTOCOLE CONCERNANT LES EGLISES ET ECOLES
GRECQOES EN R01ÎMAN1E

PROTOCOL RELATIV LA BISERICILE §1 ŞCOLILE
GRECEŞTI IN ROMÂNIA

\

Ivos soussigaos plcnipoteutiaires des deux Puissances s’ctant
communique Leu rs Pl«iins-Poiţvoirs, trouves cu bonne ct duc
forme, lcs autorisant â signer* le present Protocole sont con- ' îs de
ce qui s u i t :
^es £glises hei Un iques comprises dans la liste ’annfcxoe au
present Protocole et qui fonctionncnt aotuellement en Iîou- manie
d’apres le urs propres aetes de fondation, seront eonsi- derees
definitivement commc personnee morales (juridiques) et
contiuueront â fouetionner, ainsi quc Ies oeolcs qui en dependent,
en se conformant aux lois et reglementă du Royaumc de Roumanie.
Toutefois, ci ivi ne pourrout â Favenir aequerir d’autrcs bieiu
qu’en se conformant aux lois et reglemente du Royaumc de
Roumanie.
Eles ne pourront aequerir des immeubles ruraux.
Les ecolcs ci-han.t meutionnees, y compris eeîle de la Commuuaute Ilellenique de li nearest, dont lcs Directeurs, sujets greos,
sont nommes par les Commuuaut£s respectives. aurout la liberte
d’etablir leurs propres programmes scolaires et pourront, pour
completer lour personnel enseignant, engager des professeurs iudisl
inclement de uationalitc roumninc ou grec- que, ccux de nationality
hell«;niquc qui vicudraicnt â etre cu - gag6s devant pouvoir
librcmcnţ s’installer et resLcb r en Rou - manie pour a u t a n t quc
durera leur engagement.
îl »->t ontendu que Ips eeolus greeques ne seront frequentecs i par
les enfants sujets hcllencs.
I JC prezent Protocole sera ratific el Ie« ratifications en »c- ront
eebange-« â Bu<mv>t a us? it 61 que possible. II entrera en
vigneur en mAme temps quc la Convention de Commerce ct dc
Navigation ct la Convention d’Etablissement *ignt*es â la meme
date.
En foi de quoi les Pleuipoteutiaire»* respectifa ont dre«c ct
«igne la prezent Protoeole, et y ont appose leurs cachets.
Fait en double excmplairc A Bucarcst le 11 aout 1P31.
(ss ) N. 10 RG A.

.(ss) C. COLLAS.

Subsemnaţii plenipotenţiari ai ambelor Puteri după ee şi -ai
comunicat Deplinele Lor Puteri, găsite în bună şi cuvenit; formă,
autorizându-i să semneze prezentul ProWcol, au eon venit asupra
celor ee urmează:
P.iscricile greceşti cuprinse în lista anexată la prfienUiI Pro
tocol şi cari funcţionează actualmente în România, în eonfov
mitate eu propriile lor acte de fundaţiunc, vor fi cou^iderat în mod
definitiv ca persoane morale (jnridice) 'şi vor conţinu, să
funcţioneze ca şi şcolile cari depind dc ele, conformând u-s legilor
şi regulamentelor Regatului României.
Totuşi ele nu vor putea dobândi în viitor nl;e bunuri dceâ
conformându-se legilor şi regulamentelor Regatului Românie
Ele nu vor putea dobândi imobile rurale.
Şcoalele menţionate mai sus* inclusiv aceea a Comunităţi
greceşti din Bucureşti, ai căror directori, supuşi, greci, sud uumiji
de către comunităţile respective, vor avea libcî -late de a stabili
propriile lor programe şcolare si vor putea an gaj; pentrb a
cojnpltiâ personalul lor didactic, profesori de n«ţi< nulitate, fie
greaca, fie română, profesorii de naţionalitat greacă cari ar fi
angajaţi, urinând a se pulen instala in mo liber şi a locui în
România, atât ţimp cât va doric angajamot tul lor.
Este bine înţeles că şcolile greceşti nu vor fi frecventate d cât de
copii supuşi greci.
Prezentul l*rotocol va fi ratificat şi ratificările lui vor schimbate
!a Bucureşti cât de curând posibil. El va i n t r u i vigoare în acela*
t i m p ca Convenţiunea de Comerţ şi Na vig. ţiune şi Convenţiunea
de Stabilire, semnate la aeeeaş data.
Diept care Plenipotenţiarii respectivi au dresat JJÎ senii,
prezentul Protocol, penând sigiliile lor.
Făcut. în Bucureşti, în două exemplare* la 11 August 193
(*>s) N. .JORfîA
(ss) C. COLLAS

