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CIRCULARĂ B11c11resd 1901, Septe111b. 15. 

2:) . 

Domnului Preşeainte al Comunităţei israelite 

di11 ..... ~~ .. 
J e:t:;. ~ Q-ec,_-,}~ 

Motiva ,t de cererea Comunităţeî israelite 
din Focşanr şi a altora şi ca urmare a pro
gramulur adoptat de Prima Adun . gen . a 
Representanţilor Comunităţilor isr . din Ga.Jaţr 
din Martie 1896, avem on6re a vă remite aci 
alăturat Memoriul relativ la starea chestiu
ner Comunităţilor n6stre, însoţit de un Proiect 
de Statute penfJru formarea unet Lig1 a Comuni
tăţilor şi ve rugăm a lua în deliberare acea tă 
propunere de interes general consemnând în 
cdăturatul Proces-Verbal re ultatul deliberaţiu
ner în ,as de adhesiune comunicare ce ve 
rtrn·ăm a ne remite cel ruar târziu pînă la 30 
Septembre a . c. 
Dacă adhesiunele primite vor forma ma

joritatea Comunităţilor din ţară la care n 
am adresat, vom fixa şi ve vom aviza data 
convocăret Consiliului LigeZ la oraşul Focşan'f. cu 
care oeasiune Comunităţile vor fi invitate a 
desemna mandatari'.î lor ca Consilierr. 

Chestiunea aceasta fiind de mare impor
tanţă pentru Comunităţile n6stre, sperăm că-1 
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,eţr acorda deo._ebita D-v . atenţiune ş1 ne 
,eţr onora cu re punsul D-v. pînă în ter 
menul -fixat . 

Primitr încredinţarea o ebiter n6stre con
ideraţiunr . 

I . B . BROCINER 
Pre edintele Primei Adun. aen. a Representanţilor 

Comunită\;ilor isr. din România. 

I. FL!Tl' ,lfAN 

Pre edintele ComunităţeI israelite 
din Foc . ani. 

Adre ss:a pentru rCspuns 

I. B . BROCINER.-Bucuresci. 

j 



• 

MEMORIU 
REl,ATI\ ' LA 

Starea chestiunei Comunităţilor israelite 

Ordii1ea de lucrărr a primei Adunări ge 
nerale a Representanţilor Comunităţilor 
israelite din România ,. ţinută la Galaţi 
in 25, 26 Martie 189G cuprind a: 

I. Discir,tarea l(Jnzt,'f, proiect de , ta.lut pentru or
gc isarea omnnitâ{ilor israelite române. şi 

.u.-D'N,cutarea, une'f proz,uner) de a forma o Ligâ 
<i Comunităţilor israelite pentru sprUi11irea, .,.i ci'fu
tareci ·intereselor nostre reli,qi6, e .,i cnltnmle . 

Int r ad v~r, prima lucrar a fo t să-vArşită 
de aretata Adunare. P roiectul d . tatut a fost 
desbătut şi clemer. ur'i'. 'a făcu ca ac 1 proie t, 
sub forma cuvenită să parv ie îna int a Par
lame 11tuluî ţerer, e a avut loc la 22 1\Iarti 
189 7, la Camera Deputaţilor, unde din împre
jurărr politice, zisu l tatut se mar află încă. 
asceptând resolva rea cnYenită. 
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onform cu deci iunea Adunăre'î zi e, o 

Comisiune a pre entat guvernulur o petiţinne 

rugând a inter,eni ca cu o oră ma'î îna inte 

zi ul proiect "e de,ie lege . i tot-o -dată i- 'a 

pu în ,edere că ar fi bin pînă la ,o 

tarea lege'î de Corpurile Legiuit6re ă e în 

tinză aplicaţiunea lege'î din 1 511 relativă la 

omunitatea i raelită din Bucure c'î, a upra 

ţerer întreg'i', mar ale că acea lege nu e te 

de fel abrogată şi a.T avea încă putere de lege 

dacă s'aT pune în aplicaţiune. 

Legea din 1 51 e te conci ă şi nu cuprinde 

ele cât 12 articole, uficiente pentru o orga

ni atiune pTovi orie 1 pînă la votarea une'f legr. 

Capit. I (Art. 1-8 ) de. pre alegerea repre 

~ entanţilor i Epitropilor Comunităţilor pre -

crie modul alegere'f i formele legale de ob

ervat. La supTavegherea alegerer ia parte 

Prefectul Poliţier, iar re ultatul se aduce la 

cunoseinţa ministerulur de interne . 

Capit. II. (Art . 9-11 ), de. pre mis ·unea Fi
pitropilor Comunităţe1, arată ce au dl să, r

şit în interesul obscesc evree c. Infiinţarea de 

gabelă. întreţinere de pital, de şc6lă de în

veţăment şi a altor aşezăminte umanitare. 

Regulele rnlative la ţinere de cancelarie, so

cotelr etu. 
Capit . III. (.Art . 12), despre mi iunea Re

presentanţilor. Controlul ce esercită aceştia 

asupra gestiune'i'. Epitropilor· luare de soco

tel'f, tratarea che , tiunilor generale. 
Aceste câte -va articole ar fi suficiente ele a 
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asigurat melia, , omunităţilor a olo unde nişte 
1'01-VOitorl Încă a tă-zj' 11 taie Yiaţa. 

uvernul, ce-1 drept. e te se izat .,i el a
ceastă cerer în ă partidele politi schim
bându- e de la putere 'a făcut a emenca 
întârziere întru r solvar a a ter chestiunr. 

Decr dară, în re uinat: 

J.-Asceptihn resalvarea de la Corpurile Legiui

tore a proiectuln'f de Lege depus la 2:2 ·lllarfie 1 91 ,.i 
II.-Asceptc1m re olvcirea de la Chwenz a cerere'i, 

nostre pentru a . e aplicn î11 mod lm11sitorh1 legea 

din 1 61 pcî1u1 la vofa,wi lPge'[. 

* :~ :;.-

In ce prive a doua parte a ordin r de 
lucrăd din i\larti 1 '9G adi ă: 

Di cutarea propunere'( de ci forma o Li,q<7 <t C'o

mu11itc'ftilor ismelite pe11trn sprUinirea i dîufarea 

intereselor 116. tre religi6se ~i cultumle. 

ce·,stă che tiune atun ea (la 1 9 ') a a
mânat pentru o Yiit6re adunar O'enerală. 

* -::.: 

unt ·incr anr tre utr ele la l-a Adunare 
generală şi ituaţiunea munităţilor, din lip a 
leger noui şi a aplicaţiuner leger vechr, e te 
ele. tul el precarie ~i cu ât trece înaint de
vine periclitată mal mult · de ac ia o întru
nire a Repres ntanţiJor omnnitătilor , im
pune din nou spre a chibzui a upra r înoite
lor clemarşe ce ar 1i le făcut lângă Gun~rn, 
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eventual la orpurile Leg·iuit6re în această 
che tiune. 
· · Con iderând însă că Rituatiunea actuală re
clamă i o ·acţiune comună în favorul insti
tuţiuni101; 116 tre culturale ; 

Con iderând a emenea că în această pri
Yinţă ne lip e ce o organi atiune core pun 
zăt6re şi permanentă : 

A ,end în ,ed ere, cererile ce mi-s'a adre -
at de către Comunitatea israelită din Focşanr 

prin Pre „edintele er d . Flittman şi altele tin
zând a prn,oca chemare în viaţă a uner a
tarr organi aţiunr; 

Am formulat următorul Proiect de Statute, 
JJentru crearea une't Ligt a, Comunităţilor israelite 
române. care tatute după ce vor obţine adhe-
iunea Comunitătilor vor forma baza 0011'0-

căre'i'. une'î Adunărr generale a Lige'i'. sub titlul 
de Consiliul 9e11eml, care imediat va şi proceda 
la îndeplinirea misiuner ale. 

1 

Ordinea de zi , pecială ce urmează Fi.Ci i va ) 
fi pre . entat îndată după cons iti1irea sP. · 

* * 
Proi ectul în chestiune este precum urmeză. 



STATUTELE 

LIGEI COMUNIT AŢILOR ISRAELITE ROMÂNE 

ţ A rt . 1. 

/"" 
Comunităţile i raelite din România formeazil intre 

ele o [ 11i•t11e ub denumirea de: «Liga 01111111ită/ilor 

~raelile române, atât între acele care au aderat la 
av st.~ s, tute, cât şi acele ce vor adera în urmii.. 

L-....1 
A r t . 2. 

Scopul LigeI este de a favori a interesele generale 
ale Comunităţilor atât acele relati ,·e admini traţiuueI 

lor, cât şi acele relative la che tiun.ile cultura.le şi re
ligi6se ale I raeliţilor din România . 

Liga, în consecinţli, prin organele ale, va tudia 
tote chestiunile relative Ya fa.ce demer urile ne
cesare şi va tă:rui pentru aducerea la îndeplinire a 
decisiunilor luate. 

Ca repre 0 entanţl1 a omuuităţ,ilor, organele LigeI 
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~e vor infăţi a prin mandatariI lor înaintea autorită

ţilor în tote che tiunile privit6re pe Israeliţl în genere 
precum ~i maintea or'I-căreia alte SocietăţI sau Cor
poraţin,n:r. 

Organele Lige:r sunt: 1). Consili11l ge11eral. 2). Co
mitetul permane11t şi 3). Pre edi1//ele Lige 'f, dupe cum 
e arată mar la vale. 

Art. 4. 

Fie-care Comunitate a căreia budget de veniturr este 
pînă la leI 20.000 anual, are drept la un membru în 
Co11silittl creneral; acele cu un budget mar mare, or! 
care ar fi suma, are dreptul la dor membrir . 

Membril aleşI în consiliu, pot fi dintre epitropi! Co
munităţei sau dintre alţr notabili ar Comunităţel. Pot 
fi aleşi la această funcţiune şi me~riX ffoeind parte. 
din alte Co~-Yandatele acestor din urmă sau 
~însă ·sunt supuse ratificărel ConsiliuluI. 

Alegerea membrilor consiliuluI se face pe durata 
de treI anl de Epitropiile însă I, fără condLusul ale
gătorilor lor.-In termenul acestor anl, membri! con 
siliuluI au dreptul a ceda mandatele lor, făl'.ă drept 
de revocare sau de restrîngerea areptulul de cesiunb. 
Funcţiunea de consilier este onorifică. Spesele de 

deplasare privesc pe Con::.unităţI. 

Art. 5. 

Consiliul general adunat în sesiune alege pe durata 
de treI ani pe Preşedintele Liget şi un Comitet per-
1'nauent, compus de şase membri!, din sânul seu sau 
alţI coreligionar!. 

Preşedintele şi patru membriI din comitetul perma
nent, trebue să fie domiciliaţi în Bucuresc!. 
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Con~gE1neral....9.dt!!lJ1i'l.!LJ;i.w::e.um-p-r ., e(lintehrl l:riger, 

îI va. lăsa lur dreptul g. coopta ingnr p o i-

-a ţI mem n . - -

Art. 6. 

Consiliul general se aduni1. regulat in fie-oare an în 

sesiune ordinară în luna Decembrie. Locul se iunei se 

fixează pururea la o se iune precedentă 
esiunile extra-ordinare e ţin la locul fixat de co

mitetul permanent. 
Con iliul general \I alege pentru :fie-oare an biu

roul sesiunel, anume dor vioe-preşedinţl i doI secre

tar!, oare conduc lucrările nb preşedinţia. preşedin

teluI Liger. 
Vioe-preşedinţiT con iliulur general, iau parte la e

dinţele comitetulur permanent cu vot delibera.tiv. 

Consiliul general, în urma propunere! preşedinteluI 

Liger, va conferi titlul onorific de con ilier al Liger 

pe viaţii. (denumit evree ce ., , omer Israel") ou vot 

deliberativ la t6te şedinţele con ili.uluI, acelor-am co

relig10narJ domn! au d6mne, car vor fi contribuit 

în mod deosebit la favori a.rea intere elor Liger prin 

mijl6ce morale sau prin mijl6ce materiale. 

Art. i . 

··pesele neoe are lucrărilor con iliuluI general şi al 

Comitetulur permanent se ar.operă de fie-ca.re omu

nitate, în calitate de membru ordinar, ou o coti aţinne 

anualll. de 5¼ 0 din veniturile ale, pll!.titore in rate 

trimestriale antioipînd-o în primirea ca iernluI oomi

tetulur permanent. 
Cotisaţia. nu p6te fi maI mi.cil. de 50 ler anual. 

Epitropiele şi pentru a.colo unde nu exi tă. epitropie 

comitetul permanent, vor admite, prin vot ecret, ca 

membrii e:draordinarr a.I LigeI, coreligionari! meri to r 
şi care vor coti.sa la fondurile Li~el cu o urnă mi-
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nimală de le'l'. 50 anual. Aceştl membri! extraordinari, 
iau parte în unire cu Epitropiele la alegerea consi
lierilor şi sunt i eligibil! la atar1 fnncţiun'l'.. 

Fie-care grup de 10 membri! extraordinar!, are drep
tul de a alege un consilier în afară de cel aleşr de 
Comunitatea lor au · locud unde nu există Comu
nitate după achi area uneI cotisaţiun'l'. anuale -:-

Art. 8. 

Fie-care Comunitate va trimete comitetuluI perma
nent la :fie-care trimestru, o situaţiune financiară de 
venituri şi cheltuelI şi o dare de seamă relativă la 
cele-1-alte chestiunI de interes general. 

Comunitătile se vor conforma decisiunilor luate de 
consiliul ge~eral. 

Art. 9. 

Comitetul permanent va sţa la disposiţiunea Comu
nităţilor pentru tote chestiunile pri vitore Liger în Ca
pitală înaintea orI - căreia autorităţI şi îI va da sfatu
rile cerute în diferite casurI. Asemenea va da con
curs la organisaţiunI de Comunităţ! nol. 

Art. 10 . 

Comitetul permanent va pres~nta înaintea fie-căreia 
sesiunr ordinare un raport general asupra situaţiune! 
Comunitătilor-, remitând comunitătilor printr'un bule
tin lunar, ' relaţiunl 'asupra tutur~r chestiunilor per
tratate. 

Buletinul va putea coprinde şi subiecte de instruc
ţi1me israelită. 

.A.1•t. 11 . 

Lucrările consiliuluI general şi a comitetului per
manent, fiind deliberative ele nu sunt publice de cât 



numaI când cont rariu e-te hotărît de biuronrile re -
pecti ve. 

Art. 12. 

Preşedintele LigeI e te pecialmente insl1.rcinat cu 
e ecutarea acestor statute şi paza lor, pentru e ecu
tarea că.rora în unire cu comitetul permanent Ya fixa 
diferite le in t,rucţiunI. 

Di po iţiuni transitorit • 
Pi11ă la prima i11tr1111ire a 011sili11llli general, E

pitropiele Com1111ităţilor, pri11 adl,e i1111ea la aceasta, de
clară cii rec1111osc aceste stafiile şi pe baza cărora vor 
efectna alegerea Co-11silierilor în co11formilafe cu b11d
g-etele lor. 

Propullor, I. B. BROCINER 
Preşedintele Prime! AdunărI generale a Repre entanţilor 

Comunităţilor israelite din România 
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Ordine a de zi 

I. Votarea statutelor LigeI, constituirea şi numirea 

consilierilor onorifici. 

II. Discuţia chestiune! jurământului More 'J11daico. 

III. Chestiunea organisaţiunel legale a Comunităţilor. 

TV. Chestitmea dreptulul de numire a hahamilor. 

V. he -titmea formărel de societăţr civile din socie-

tăţ,ile isr. de bine-faceri. 

VI. Chestiunea ajutorăreI meseriaşilor . 

VII. Chestiunea apărăreI principie lor mora le! israelite. 

VIII. Chestiunea programelo r şccilelor. 

IX. Chestiunea posiţiuner prof~sorilor israelit! şi a 

rabinilor. 

X. Chestiunea emigrărilor. 

Preşedintele Ad. gen . a Representan 
ţilor Comunităţilor israelite 

I . B . BBOCINER 

Bucuresci, 15 Sept. 1901. 

I 
Preşedintele Comunităţel israelite 

din l<'ocşanr 
I. FLITTMA"tl. 
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