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ECONOMIC

Dimitrie Burilianu

Ion I. Câmpineanu

Grigore Dimitrescu

Partidul Poporului, care l-a desemnat
guvernator al B.N.R., în perioada 19271931. S-a axat pe stabilizarea monetarã,
proces încheiat prin legea monetarã din 7
februarie 1929. Aceasta confirma BNR
privilegiul de emisiune ºi restabilea convertibilitatea bancnotelor sale. Criza economicã din 1929 a impus guvernului
naþional-þãrãnesc negocierea unui împrumut extern. Burillianu a încercat sã punã
anumite condiþii, printre care ºi renunþarea
la colaborarea Bãncii cu un consilier tehnic
strãin. Acuzat cã ameninþã prin atitudinea
sa obþinerea împrumutului, a fost demis.
Fostul guvernator a atacat în justiþie
decizia, obtinând repunerea sa în funcþie la
8 iulie 1931. Sentinþa nu a fost însã aplicatã.

Tismana, când a intrat armata sovieticã pe
teritoriul þãrii, în vara lui 1944 ; semnarea
actului prin care B.N.R. doneazã statului
român imobilul ªcolii Române din Roma.
În 1950, autoritãþile comuniste l-au arestat
împreunã cu mai mulþi foºti demnitari, a
fost închis la Sighet, a avut domiciliu
forþat în Bãrãgan. A murit la Bucureºti, în
1973.

Dumitru
Constantinescu,
relaþii cu bãnci
strãine

Constantin
Angelescu a dus
tezaurul la mânãstire
S-a afirmat în viaþa politicã interbelicã,
fiind pe rând membru în partidele
Conservator Democrat ºi Naþional
Þãrãnesc. A fost de mai multe ori guvernator al B.N.R. în cursul unor perioade
dificile: martie 1931- iunie 1931, noiembrie 1931-februarie 1934, aprilie 1944septembrie 1944. Mandatele sale la conducerea institutului de emisiune au fost
marcate de: introducerea monopolului
B.N.R. asupra comerþului cu aur ºi devize,
în condiþiile crizei economice ; adãpostirea tezaurului B.N.R. la Mânãstirea

T h e o d o r Ro s e t t i

Mihail Manoilescu,
susþinãtor
al lui Carol II
Mihail Manoilescu s-a evidenþiat ca om
politic susþinãtor al revenirii regelui Carol
al II-lea pe tronul României. În cursul
vieþii a fost de mai multe ori ministru. S-a
afirmat în gândirea economicã a vremii
prin lucrãrile “Théorie du protectionnisme
et de l’échange international” ºi “Le siécle
du corporatisme”. A fost guvernator al
B.N.R. în perioada 14 iulie 1931 – 27
noiembrie 1931, când s-a opus dorinþei
regelui Carol al II-lea de a salva Banca
Marmorosch-Blank de la faliment prin
intervenþia B.N.R. Aceastã atitudine i-a
adus destituirea din funcþie, dar ºi îndepartarea pentru o vreme de camarila
regalã.

Doctor în drept ºi ºtiinþe economice la Paris,
Dumitru (Mitiþã) Constantinescu a fost succesiv membru important al PNL, al directoratului Frontului Renaºterii Naþionale ºi a
activat dupã 1944 în Uniunea Patrioþilor. În
calitate de guvernator al BNR în perioada
1935-1940, numele sãu este legat de: modificarea legii ºi statutelor BNR în anul 1935;
iniþierea politicii de propagandã a BNR în
publicaþii din strãinãtate; promovarea relaþiilor cu bãncile centrale din strãinãtate, mai
ales cu cele din statele Micii Înþelegeri ºi
Înþelegerii Balcanice; începerea lucrãrilor
de construcþie la Noul Palat al BNR.

Alexandru Ottulescu
a finanþat rãzboiul

Grigore Dimitrescu
a înfiinþat Consiliul
Superior Bancar

Alexandru Ottulescu a fost multã vreme
avocat specializat în cauze financiar-bancare. A fost membru în Consiliul Superior
Bancar ºi guvernator al BNR între anii
1940-1944. Epoca a impus B.N.R. mãsuri
excepþionale: restrângerea activitãþii în
limita noilor frontiere; finanþarea politicii
statului pentru românizarea economiei;
finanþarea cheltuielilor generate de rãzboi;
creditarea industriei de rãzboi; înlocuirea

Doctor în drept, economie ºi finanþe la
Paris, Grigore (Dorel) Dimitrescu a fost
profesor la Facultatea de Drept din
Bucureºti ºi magistrat. Fiind socotit specialist în finanþe, a deþinut funcþia de
guvernator al Bãncii Naþionale a
României în perioada februarie1934 –
iulie 1935.Atunci, prin Legea pentru organizarea ºi reglementarea comerþului de
bancã a luat fiinþã Consiliul Superior
Bancar, dirijat de banca centralã. Aceasta
organiza ºi îndruma activitatea bãncilor
din România de la acordarea autorizaþiei
de funcþionare, pâna la hotarârea de lichidare sau fuziune.

Tiberiu Moºoiu
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