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Primul Război Mondial- Memoria Palatului Comisiunii Europene a Dunării (C.E.D.)* 

 

 

      

 Fluviul Dunărea, considerat o cale a comerţului şi a civilizaţiei, a fost denumit de către 

Napoleon I „Fluviul rege al Europei”. Deşi este o arteră importantă de transporturi fluviale din 

Europa,  după terminarea războaielor napoleoniene, la Congresul de la Viena din 1815, regimul  

liber de navigaţie nu a fost adoptat şi pentru Dunăre, comisiile internaţionale, cu rolul de 

supraveghere şi de organizare a transportului pe apă, fiind înfiinţate pentru celelalte căi navigabile 

europene, ale căror ape scăldau două sau mai multe state.  

            Astfel, sectorul inferior al Dunării a rămas sub controlul flotei austriece, în timp ce Turcia 

şi Rusia îşi disputau controlul teritorial, cu precădere pe sectorul maritim al fluviului european, 

fapt care crea dificultăţi şi riscuri transporturilor navale. 

            Războiul Crimeei (1853-1856) şi Congresul de Pace de la Paris, care a pus capăt acestui 

conflict, au determinat, în cele din urmă, soluţionarea „crizei orientale”, extinzând regulile 

regimului de fluviu internaţional şi pentru cursul inferior al Dunării. Prin Tratatul de pace încheiat 

la 30 martie 1856, la Paris, s-a convenit înfiinţarea unui organism internaţional care să asigure 

condiţiile tehnice necesare şi să garanteze libertatea de navigaţie pe Dunărea Maritimă.1 Pe aceste 

premise a fost constituită o Comisie Europeană, formată din comisari (delegaţi) desemnaţi de 

guvernele celor şapte Mari Puteri, cu un mandat de doi ani, pentru sectorul Dunării cuprins între 

Isaccea şi Marea Neagră. O altă comisie, a riveranilor, a fost prevăzută să se constituie pentru 

sectorul dintre Isaccea şi Porţile de Fier, urmând să preia atribuţiile Comisiei Europene de pe 

sectorul Isaccea-Marea Neagră, după încheierea mandatului acesteia.2 

 Comisia Riveranilor nu a mai fost constituită şi nu a funcţionat niciodată, Comisia 

Europeană a Dunării extinzându-şi atribuţiile treptat, până la Galaţi, iar de la 1883, până la Brăila. 

La 4 noiembrie 1856, Comisia (Comisiunea, conform documentelor vremii), Europeană a Dunării 

şi-a început activitatea, stabilindu-şi sediul la Galaţi, devenind  mandatarul Europei pentru 

asigurarea liberei navigaţii pe Dunăre şi obţinând o serie de imunităţi, drepturi şi competenţe.3             

În toamna aceluiaşi an, sosesc la Galaţi primii delegaţi ai Comisiei, puterile reprezentate 

fiind Anglia, Austria, Franţa, Prusia, Rusia, Sardinia şi Turcia.  

Lipsa unui sediu al Comisiei Europene a Dunării atrage şi unele greutăţi pentru Sfatul 

Orăşenesc din Galaţi, nevoit a căuta proprietari care să binevoiască a pune la dispoziţie casele lor 

pentru a-i găzdui pe comisari. Au fost alese casele lui Dimitrie Cordali, ale comisului Haralambie 

Macri, ale paharnicului Nicolae Cucule şi ale negustorului Marcu Thal,4 hotelul „Moldavia” (fostul 

han Ventura), casele paharnicului Grigore Baldovici, în acestea din urmă fiind amenajată şi sala de 

conferinţe.5 

La începutul activităţii Comisiei Europene a Dunării, doar delegaţii Austriei, Franţei şi 

Angliei îşi aveau sediul permanent la Galaţi, delegaţii  Rusiei, Sardiniei şi Prusiei fiind acreditaţi în 

funcţia de consuli, locuiau la Bucureşti, iar delegatul Turciei, care era şi guvernator la Tulcea, îşi 

împărţea timpul de rezidenţă între cele două oraşe.6 

Prin Tratatul de la Londra, semnat la 13 martie 1871, reprezentanţii celor şapte puteri au 

decis menţinerea competenţelor Comisiei Europene a Dunării, durata acesteia fiind prelungită până 

                                                 
*) Articol prezentat la simpozionul internaţional „Monumentul-Tradiţie şi viitor” de la Iaşi, în anul 2017, şi publicat în 

„Monumentul”, XIX, Editura Doxologia, Iaşi, 2018. 
1 Ştefan Stanciu, România şi Comisia Europeană a Dunării, Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2014, p. 65. 
2 Ibidem, p. 12. 
3 Ibidem, pp. 12-13. 
4 Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918, vol.II, Editura Partener, Galaţi, 2008, p. 63. 
5 Ibidem, p. 62. 
6 Ştefan Stanciu, op. cit., p. 61. 
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la 24 aprilie 1883, termen necesar pentru achitarea unui împrumut contractat de către Comisie şi 

garantat de către Austro-Ungaria, Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia şi Turcia.7 

La Galaţi, delegaţii Comisiei Europene s-au întrunit în plen, la 2 aprilie 1871, s-a anunţat 

prelungirea mandatului pe o perioadă de 12 ani şi s-a pus problema mutării sediului la Tulcea sau 

la Sulina. Faţă de această situaţie, guvernul britanic a optat pentru menţinerea sediului la Galaţi şi 

chiar pentru a se construi clădirile necesare pentru instalarea definitivă a administraţiei Comisiei.8 

Delegaţii Comisiei au discutat această opţiune, reprezentantul Rusiei achiesând la soluţia 

dată, cel al Franţei oscilând, iar delegaţii Germaniei şi Italiei s-au abţinut neavând instrucţiuni în 

acest sens. În consecinţă, sediul Comisiei Europene a Dunării a rămas la Galaţi.9 

După războiul ruso-turc din 1877-1878, la care a participat şi România şi în urma căruia şi-

a câştigat independenţa, prin Tratatul de pace de la Berlin încheiat la 13 iulie 1878, în cadrul 

Comisiei Europene a Dunării a fost admisă şi România, delegatul român, în persoana lui Gheorghe 

Râşcanu, prezentându-şi scrisorile de acreditare în şedinţa plenară a Comisiei Europene din 7 

noiembrie 1878.10 

Relaţiile dintre România şi Comisia Europeană a Dunării deveneau din ce în ce mai bune, 

pentru lucrările importante ale instituţiei de-a lungul Dunării maritime, regele Carol I acordând 

ordine şi medalii delegaţilor, inginerilor şi funcţionarilor superiori. În acest mod, poziţia Comisiei 

Europene la Gurile Dunării era din ce în ce mai consolidată, permiţându-i să ducă la finalizare 

numeroase probleme, printre care şi cea a sediului rămasă nesoluţionată, din anul 1871. 

În anul 1884, necesitatea construirii unui sediu propriu al Comisiei devenea din ce in ce 

mai acută, astfel încât generalul Pencovici, delegatul român în Comisia Europeană a Dunării, 

solicita Consiliului Comunal un teren la preţ avantajos. Cererea i-a fost rezolvată în mod favorabil, 

Consiliul Comunal aprobând, în şedinţa din 31 ianuarie 1884, „înălţarea locului proprietate a 

comunei situat alături pensionatului de călugăriţe.”11 Nu cunoaştem motivele pentru care nu s-a 

mai realizat construcţia sediului, cert este că în anul 1893, membrii Comisiei Europene a Dunării 

au decis să achiziţioneze un alt teren, aflat pe strada Mihai Bravu, la numărul 6, proprietatea lui 

N.V. Teodoru, pentru suma de 28.000 lei. De această achiziţie a fost împuternicit a se ocupa 

delegatul Germaniei, consulul Artur Rafauf, membru al Comisiei Europene.12 

Pentru cumpărarea terenului a fost alocată suma de 31.000 franci, iar pentru lucrările 

aferente proiectării clădirii şi a dependinţelor, suma aprobată a fost de 200.000 de franci.13  

Lucrările începuseră când, la 14 mai 1894, Serviciul Tehnic al Primăriei Galaţi elibera autorizaţia 

de construcţie pentru Palatul Comisiei Europene a Dunării, strada Mihai Bravu, numărul 6, desp. A 

IV-a.14 

 La 1895, construcţia era edificată şi finalizată pe una dintre cele mai vechi străzi din Galaţi, 

strada Mihai Bravu, o stradă lungă, „que l’été, la verdure qui l’encadre rend véritablement 

charmante”15, lucrările  fiind executate de către Societatea Română de Construcţii şi Lucrări 

Publice, condusă de prinţul D. Ghika, printre membrii acesteia aflându-se: Nicolae Chrissoveloni, 

Balş, C.F. Robescu, director fiind inginerul R. Effingham Grant.16 

                                                 
7 Ibidem, p. 119. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem, p. 131. 
11 Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi (în continuare S.J.A.N.Galaţi), Fond Primăria Galaţi, dosar nr. 

34/1884, ff.1-4. 
12 Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” Galaţi, dosar nr. 1421/2001, p. 57. 
13 S.J.A.N. Galaţi, Fond Comisia Europeană a Dunării, Protocoale, dosar nr. 32/1892-1893, f. 171. 
14 Ibidem, Fond Primăria Galaţi, dosar nr. 128/1894, f. 37. 
15 Varino, Sur le Ba-Danube. La ville et le port de Galatz, Etabissement graphique:I.V. Socecŭ, Bucarest, 1895, p. 28. 
16 Ibidem 
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            Un an mai târziu, la 29 aprilie 1896, a avut loc recepţia definitivă a Palatului Comisiunii 

Europene a Dunării, în prezenţa inginerului şef al acestei Comisii, inginerul Carl Kuhl.17  

            Clădirea se dezvolta pe trei niveluri: subsol, parter şi un etaj, având o înălţime de 12 metri 

şi o suprafaţă totală de 656,80 metri pătraţi. „Interiorul şi exteriorul […] erau  plăcut ornamentate 

în stil neoroman cu pilaştri, coloane, ciubucării la pereţii interiori, tavan, socluri etc. Planşeele erau 

din ciment armat.[…] Tencuielile pereţilor şi tavanelor din ipsos, pardoselile parchetate.”18 Scările 

interioare erau confecţionate din stejar, având balustrade din fier forjat cu „ornamente metalice 

presate”, iar mâna curentă fiind din lemn de stejar lustruit. Tâmplăria „portalelor, uşilor şi 

ferestrelor” era lucrată artistic „din lemn lustruit în culoarea naturală a stejarului”. Geamurile erau 

duble. Acoperişul clădirii era mansardat,  şarpanta din lemn ecarisat fiind învelită cu tablă zincată 

în parte şi cu ardezie la pereţii mansardei. 

            La parter, se afla un holul central, birourile şi două grupuri sanitare. Urcând pe scara din 

marmură la nivelul superior, te întâmpina sala de conferinţe cu dimensiunea de 10,35 x 7,15 metri, 

o sală de biliard, un fumoar, patru dormitoare, o baie, o bucătărie şi două grupuri sanitare.19 

            În anotimpul rece, clădirea se încălzea cu calorifere, având o instalaţie de încălzire centrală 

performantă.20 Faţadele erau înfrumuseţate cu câte un balcon, susţinut de console ornamentale, din 

zidărie, balustradele fiind formate din stâlpi de zidărie cu elemente din fier forjat. 

 Clădirea impunătoare, construită în stilul academist francez de factură neoclasică, 

adăpostea secretariatul general, arhiva şi biblioteca, una din încăperile sale fiind destinată găzduirii 

şedinţelor plenare ale Comisiei Europene a Dunării,21 în cadrul cărora multe decizii au fost 

adoptate cu privire la lucrările executate de-a lungul Dunării maritime: pilotaj, dragare, canale etc., 

ceea ce a condus la o creştere a frecvenţei şi a tonajului navelor pe acest sector al Dunării. 

            Prezenţa personalităţilor politice ale României, invitate deseori, la diversele manifestări 

organizate de către Comisia Europeană a Dunării la Galaţi, pe braţul şi în portul Sulina, sublinia 

aprecierea statului român a operei întreprinse de forul european, benefică economiei româneşti.22 

Însă, la fel de des, relaţiile dintre Comisie şi autorităţile româneşti cunoşteau şi momente 

tensionate, cauzate de competenţele extinse ale instituţiei europene în zone de interes care ţineau 

de autoritatea suverană a României. În perioada 1883-1914, au fost înregistrate destul de multe 

incidente pe sectorul Galaţi-Brăila şi în porturile Tulcea şi Sulina, prin implicarea abuzivă a 

agenţilor Comisiei care nu mai respectau tratatele şi convenţiile în baza cărora Comisia Europeană 

a Dunării funcţiona.23 Cheltuielile exagerate cu personalul superior, investiţiile de lux, taxele de 

trecere pe canal, deseori criticate de presa şi autorităţile române, alăturându-se la cumularea unor 

relaţii tensionate. Incidentele puneau în dificultate pe diplomaţii români acreditaţi să reprezinte 

România în Comisia Europeană a Dunării, deoarece, pe de o parte, erau membri ai Comisiei 

Europene şi, prin aceasta, solidari cu deciziile luate, iar pe de altă parte, erau reprezentanţii puterii 

teritoriale care trebuiau să-i apere interesele şi să promoveze politica guvernului său.24 

 Izbucnirea Primului Război Mondial, în care Marile Puteri erau angrenate de pe poziţii 

diferite, a avut consecinţe şi asupra activităţii Comisiei Europene a Dunării, în condiţiile în care, în 

timpul desfăşurării operaţiunilor militare, navigaţia juca un rol important prin transportul de 

cantităţi mari de materii prime şi tehnică de luptă la mii de kilometri. 

            Între 24 octombrie şi 25 octombrie 1914, delegaţii puterilor reprezentate în Comisia 

Europeană a Dunării s-au întrunit la Galaţi, în sesiune ordinară. Deşi statele pe care le reprezentau 

                                                 
17 S.J.A.N. Galaţi, Fond Comisia Europeană a Dunării, Protocoale, dosar nr. 34/1896-1897, f. 72. 
18 Proces-verbal din 16 ianuarie 1918, S.J.A.N. Galaţi, f. 185. 
19 Ibidem, Secretariat, dosar nr. 57/1916-1932, f. 86. 
20 Ibidem, Protocoale, f. 185. 
21 Ştefan Stanciu, op. cit., p. 209. 
22 Ibidem, p. 211. 
23 Ibidem, p. 212. 
24 Ibidem, p. 223. 
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se aflau, pe front, în tabere diferite, România fiind încă neutră, delegaţii au dat dovadă de 

diplomaţie şi, într-un cadru în care a fost respectat spiritul de neutralitate şi cel internaţional, au 

discutat numai chestiuni curente: plata personalului, stadiul lucrărilor tehnice sau proiectul de 

buget pentru anul următor.25 În aceeaşi atmosferă protocolară, deşi războiul avansase, s-a 

desfăşurat, la Galaţi, între 15 şi 29 mai 1915, şi sesiunea ordinară a Comisiei Europene a Dunării, 

ordinea de zi privind aceleaşi chestiuni de ordin curent. 

 Intrarea României în război, în august 1916, rezultatele dezastruoase ale României pe front, 

începând cu înfrângerea de la Turtucaia, înaintarea armatelor austro-germane spre Galaţi, au 

determinat întreruperea activităţii Comisiei Europene a Dunării, instituţie care trebuia să asigure 

neutralitatea Dunării Maritime. La 22 decembrie 1916, girantul serviciului de contabilitate, Charles 

Grant s-a deplasat cu vaporul „Prinţul Ferdinand” de la Galaţi la Reni să-l consulte pe amiralul rus 

Iuri Vissolkin în privinţa asigurării bunurilor Comisiei şi a delegaţilor acesteia care vor încerca să 

se adăpostească la Odessa. În aceeaşi zi, nava „Carolus Primus” a pornit spre Odessa încărcată cu 

cele mai preţioase bunuri ale Comsiei Europene a Dunării, însoţite de cei doi delegaţi rămaşi la 

post, Duiliu Zamfirescu din partea României şi Pierre Kartamishev, consulul Rusiei la Galaţi şi 

reprezentantul Rusiei în Comisia Europeană a Dunării. Cu câteva săptămâni înainte, delegaţii 

Marii Britanii şi Italiei părăsiseră sediul Comisiei Europene de la Galaţi.26 

 Considerat sigur, în tezaurul Comisiei Europene a Dunării au mai fost introduse, la intrarea 

României în război, diverse bunuri aparţinând fie unor salariaţi ai aceste instituţii, fie unor 

proprietari din Galaţi, cum este cazul lui Gheorghe B. Irimia, proprietar şi casier al Băncii 

Naţionale din Galaţi care a depus  spre păstrare în tezaurul amintit „un coş mare conţinând haine, 

lengerie, argintări şi tot ce aveam mai de preţ în casă.”27   

            După aceste momente, Palatul Comisiei Europene de pe strada Mihai Bravu din Galaţi, 

construit între 1893-1896, nu fusese închis sau abandonat, aşa cum s-ar putea înţelege, ci a intrat în 

conservare, chiar dacă de la sfârşitul lunii ianuarie 1917, acesta  a devenit Cartierul general al 

Armatei Ruseşti care s-a retras de la Brăila după ocuparea acesteia de către Puterile Centrale la 16 

decembrie 1916.28 

           La ora 7 dimineaţa, în data de 23 ianuarie/5 februarie 1917, la Palatul Comisiei Europene a 

Dunării de pe strada Mihai Bravu, prefectul Poliţiei din Galaţi, comisarul regal şi un ofiţer superior 

rus s-au prezentat la singura persoană prezentă la sediul Comisiei Europene, secretarul delegat, 

John Foscolo. Aceştia i-au solicita, în termeni diplomatici, cedarea imobilului pentru Armata a IV-

a Siberiană. Deşi secretarul delegat a încercat să se opună, motivând că nu este abilitat de a lua 

vreo hotărâre, tonul conciliant şi argumentele aduse de către Ion Cămărăşescu29, comisarul regal, l-

                                                 
25 Ibidem, p. 236. 
26 Ibidem, pp. 240- 241. 
27 S.J.A.N. Galaţi, Fond Primăria Galaţi, Dosar nr. 121/1918, f. 85. 
28 Ibidem, Fond Comisia Europeană a Dunării. Secretariatul General, dosar nr. 62/1917, f. 9. 
29 Ion Cămărășescu s-a născut la București, pe data de 27 ianuarie 1882, în familia marelui proprietar de terenuri, 

Nicolae Cămărășescu. Studiile primare și liceale le face în București, după care este trimis la Paris unde urmează și 

absolvă Facultatea de drept la Sorbona, revenind în țară la 23 de ani și activând ca avocat în Baroul de avocați 

București. Se înscrie în Partidul Conservator și, în perioada anilor 1906-1907, este director de cabinet al ministrului 

cultelor și instrucțiunii publice. În septembrie 1913, după încorporarea Cadrilaterului de către statul român, Ion 

Cămărășescu este numit prefect al județului Durostor, funcție pe care o deține timp de 3 ani, până la ocuparea de către 

bulgari a acestei provincii, în septembrie 1916. Guvernul român al lui Brătianu, refugiat la Iași, îl va recunoaște pe mai 

departe prefect al teritoriului vremelnic ocupat, numindu-l și înalt comisar regal pe lângă Armata a 6-a rusă. 

După război va fi ministru de interne în Guvernul de 30 de zile al lui Tache Ionescu(decembrie 1921- ianuarie 1922), 

iar în perioada anilor 1919-1933 va fi membru al Parlamentului, în calitate de deputat de Durostor.  
Regimul comunist, prin Decretul 83/03.03.1949, îi naționalizează lui Cămărășescu în integralitate Ferma de la Dâlga, 

iar lui și familiei i se stabilește domiciliu forțat, fără termen, la Curtea de Argeș. De aici avea să fie ridicat de 

Securitate, în noaptea de 5/6 mai 1950, împreună cu alți demnatari ai statului român din perioada interbelică. A urmat 

un simulacru de proces, soldat cu confiscarea întregii averi și internarea în Penitenciarul de la Sighet, unde avea să-și 

găsească obștescul sfârșit la 25 martie 1953, https://costeltudor.com/tag/camarasescu/, accesat la 28.04.2018. 

https://costeltudor.com/tag/camarasescu/
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au convins să predea cheile Palatului, astfel încât, două ore mai târziu, clădirea a devenit cartierul 

general al Armatei Ruse.30  

            Situaţia tot mai solicitantă a evenimentelor reclama luarea unor decizii de către Comisia 

Europeană a Dunării. În condiţiile în care delegaţii nu se mai aflau în ţară, hotărârile nu mai puteau 

fi luate cu uşurinţă, fapt care i-au determinat pe aceştia ca, prin Duiliu Zamfirescu, delegatul 

român al Comisiei Europene, aflat la Odessa, să-l investească temporar, la 15 februarie/28 

februarie 1917, pe John Foscolo, secretar delegat, cu autoritatea de a reprezenta interesele 

Comisiunii Europene a Dunării faţă de autorităţi, de a conserva şi întreţine clădirile, depozitele, 

bunurile comisiei. În opinia membrilor Comisiei Europene, John Foscolo era persoana cea mai 

potrivită, deoarece era reprezentantul unei ţări neutre, fiind supus elen, astfel încât putea cu 

uşurinţă să exercite un control şi să asigure protecţie faţă de toţi reprezentanţii ţărilor beligerante.31 

            Rămas în Galaţi, cu biroul în Palatul Comisiei Europene a Dunării devenit din ianuarie 

1917, cartierul general al Armatei a IV-a Siberiene, John Foscolo a fost martorul a ceea ce a urmat.             

      Pe 27 septembrie/10 octombrie 1917, Palatul Comisiunii Europene a Dunării a fost 

bombardat.  John Foscolo, în raportul înaintat lui Duiliu Zamfirescu aflat pe vaporul Comisiei 

Europene a Dunării „Carolus Primus”, la Odessa, descria faptele în detaliu. Din acest document 

reieşea că miercuri, în jurul orelor 11 dimineaţa, bateriile germano-bulgare, amplasate pe înălţimile 

Bugeacului, au început să tragă asupra oraşului, vizată fiind, în special, strada Mihai Bravu. Prima 

bombă a căzut peste imobilul de la nr. 30, tirul apropiindu-se de clădirea Comisiei Europene a 

Dunării. A cincea bombă a pătruns prin acoperişul Palatului Comisiei Europene şi a explodat în 

interiorul clădirii. Rând pe rând, sediul Comisiei Europene a fost bombardat cu 13 obuze de calibre 

150 şi 210 mm, unele dintre ele fiind incendiare, transformând clădirea, în scurt timp, într-o torţă. 

Tirul concentrat şi incendiul au făcut imposibilă salvarea bunurilor. Comandantul Statului Major al 

Armatei a IV-a Siberiene a ordonat evacuarea clădirii, ordonând formarea unui pichet alcătuit din 

13 soldaţi, cu scopul de a preveni dezordinea şi eventualele acte de vandalism asupra clădirii deja 

ruinate. 

            Înainte de căderea primei bombe asupra clădirii sediului Comisiei Europene a Dunării, a 

început salvarea bunurilor, acţiunea devenind din ce în ce mai grea, aproape imposibilă, după 

distrugerea şi incendierea construcţiei, în condiţiile în care tirul artileriei încă nu încetase. Cu toate 

acestea au reuşit să fie salvate, potrivit listei anexate la raportul lui John Foscolo, câteva bunuri: 

„ Bunuri salvate înainte de incendiu: 

  1 dulap cu 5 statuiete din porţelan biscuit de Sèvres; 

  1 dulap cu 5 servicii de masă complete din argint; 

  1 fotoliu mare (canapea) îmbrăcat în marochin de culoare roşie; 

  2 fotolii îmbrăcate în marochin de culoare roşie; 

  4 fotolii rotunde îmbrăcate în marochin de culoare roşie; 

  3 covoare mari; 

  2 covoare; 

  3 maşini de scris ( 2 „Adler” şi 1 „Remington”); 

  2 mese pentru maşini de scris; 

  1 birou de la casieria centrală; 

  1 seif de la casieria centrală; 

  3 pachete cu obiecte aparţinând delegatului Germaniei; 

  2 pachete cu obiecte aparţinând delegatului Italiei; 

  1 pachet cu obiecte aparţinând familiei Keim; 

  2 candelabre din argint; 

  2 lămpi mari cu petrol; 

                                                 
30 S.J.A.N. Galaţi, Fond Comisia Europeană a Dunării. Secretariatul General, dosar nr. 62/1917, f. 9. 
31 Ibidem, f. 11. 
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  1 ferăstrău. 

  Obiecte care se găseau în subsol în momentul incendierii: 

  2 pendule deteriorate; 

  2 fotolii; 

  Dulapuri sparte şi arse parţial; 

  2 seifuri aparţinând echipajului îmbarcat pe vasul „Carolus Primus”; 

  Lăzi cu cărţi aparţinând domnului Rey; 

  Lăzi cu  covoare aparţinând domnului Savoye; 

  Lăzi cu arhivele delegatului Rusiei; 

  Hârtii pentru scrisori şi plicuri de diferite dimensiuni; 

  Serviciu incomplet de masă din porţelan; 

  Arhiva administrativă veche de la Galaţi şi Sulina; 

  Registre de contabilitate; 

  Registre cu planuri şi diguri ale Dunării; 

  Colecţie incompletă de protocoale; 

  Diferite piese de mobilier, birouri etc.; 

  Instalaţie electrică, motor, dinam şi acumulator; 

  2 seifuri ale trezoreriei; 

  1 seif al secretariatului, prejudiciat; 

  1 seif al contabilităţii, puternic prejudiciat; 

  2 candelabre suspendate.”32 

O mică parte dintre aceste bunuri pot fi văzute şi astăzi la Muzeul de Istorie din Galaţi, la 

Biblioteca „V.A.Urechia”, la Palatul Copiilor din Galaţi şi la Serviciul Judeţean al Arhivelor 

Naţionale din Galaţi. 

            După Foscolo, secretarul delegat al Comisiei Europene a Dunării, acest bombardament 

asupra clădirii Palatului Comisiei Europene a Dunării, care deservea Statul Major al Armatei a IV-

a Siberiene, a fost răspunsul Puterilor Centrale la atacul aerian ruso-francez asupra Brăilei, cu trei 

zile înainte.33  

           40 de lovituri de tun a tras artileria germano-bulgară de pe înălţimile Bugeacului, distrugând 

Palatul Comisiei Europene a Dunării şi avariind mai multe imobile între Palat şi garnizoana Galaţi. 

În urma acestui bombardament, un ofiţer şi mai mulţi soldaţi ruşi au fost răniţi.34 

            În urma raportului lui John Foscolo, Duiliu Zamfirescu a sosit la Galaţi pentru a constata 

personal pagubele. Prefectul Alexandru Gussi trimitea o telegramă la 2/15 octombrie 1917, 

ministrului de interne Alexandru Constantinescu prin care îl anunţa despre acest fapt. În aceeaşi 

telegramă, prefectul gălăţean solicita intervenţia ministrului printr-un ordin adresat Comisiunii 

(probabil, interimare-n.n.) „pentru distribuţia lemnăriei de construcţie ca să se pună la dispoziţia 

arhitectului oraşului lemnăria necesară pentru acoperirea şi salvarea zidăriei clădirei.”35 Reîntors la 

Odessa, Duiliu Zamfirescu îi scria lui Ion I.C. Brătianu, la 9/22 octombrie 1917: 

         „ Domnule Ministru, 

            Am onoarea a înainta, aci alăturat, Procesul-verbal, încheiat cu ocazia călătoriei mele la 

Galaţi, pentru constatarea incendiului de la Comisiunea Europeană a Dunării, incendiu provocat de 

bombardarea palatului de către inamic. 

            După cum se vede din acest Proces-verbal, nimic nu a mai rămas din construcţiune şi 

conţinutul ei, decât zidurile. 

            Rog pe Excelenţa Voastră să binevoiască a interveni la Ministrul de Interne pentru crearea 

unei Comisiuni alcătuită din primarul, architectul şi prefectul de poliţie al oraşului Galaţi, care 

                                                 
32 În limba franceză, ibidem, f. 19. 
33 Ibidem, ff. 7, 8. 
34 Telegrama cifrată nr. 2582/ 28.IX. 1917, a Garnizoanei Galaţi către Ministerul de Război, Ibidem, f. 12. 
35 Ibidem, f. 15. 
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comisie să procedeze la constatarea ruinei, examinând dacă zidurile merită să fie salvate, iar în caz 

afirmativ, să se acorde lemnăria necesară la refacerea acoperişului şi la astuparea ferestrelor. Cred 

că este rolul nostru, de Putere teritorială, de a interveni în împrejurările de faţă, pentru salvarea 

resturilor localului Comisiunii Europene a Dunării. 

             Am onoarea a înainta şi o listă de puţinele obiecte ce au fost ridicate la timp sau salvate din 

incendiu. Din nenorocire, archiva a ars cu desăvârşire, nerămânând din istoria de 60 de ani a 

regimului internaţional al Dunării de Jos, decât Protocoalele imprimate. Aceste documente devin 

atât de importante, astăzi, când nu se ştie nimic de starea archivelor din Bucureşti, încât o colecţie 

complectă a lor este un tezaur. Rog să se ia notă că am depus la Ministerul de Externe din Iaşi, în 

două lăzi de lemn, pe care le-am dat în primire D-lui Director politic Docan, o colecţie completă 

a Protocoalelor, legată în volume, începând cu numărul 1 (împreună cu textul tractatului de Paris) 

şi mergând până la anul 1914, data închiderii Dardanelelor. De la 1914 până la finele anului 1916, 

când am părăsit Galaţii, Protocoalele se găsesc în păstrarea mea. 

Excelenţei Sale                                                                                                     S.S. indescifrabil 

Domnului Ion I.C.Brătianu 

Preşedintele Consiliului de Miniştri, Ministrul Afacerilor Străine”36 

 La 14/27 decembrie 1917, John Foscolo, solicita Preşedintelui Comisiei Interimare a 

comunei Galaţi, deplasarea comisiei37 pentru cercetarea pagubelor pricinuite de război, pentru 

cercetare la faţa locului, constatarea şi evaluarea pagubelor.38 Comisia, alcătuită din Emil 

Codreanu, vicepreşedinte al Comisiei Interimare şi Virgil Th. Ionescu, s-a deplasat la Palatul 

Comisiei Europene a Dunării, la data de 16 ianuarie 1918,  încheind un proces-verbal unde au 

consemnat cele constatate: „Clădirea […] este în întregime distrusă parte prin explozia bombelor 

parte prin incendiu cauzat de aceasta.-, astfel că din întreaga clădire nu au mai rămas decât  pereţii 

exteriori, care şi  aceştia sunt în mare parte străpunşi de bombe şi  ciuruiţi de schije şi slăbiţi 

într’atâta că nu mai pot rezista la o eventuală restaurare a clădirii.  

            […] acoperişul fiind cu totul desfiinţat de foc intemperiile au atacat şi vor ataca şi aceste 

resturi de zidării până la temelii.”39  

             Dincolo de pagubele suferite de imobil, comisia trebuia să cerceteze şi să constate şi 

pierderile bunurilor mobile. Faţă de acestea, în lipsa unor dovezi certe la momentul cercetării, 

comisia a solicitat documente din care să reiasă existenţa bunurilor mobile reclamate ca distruse de 

către secretarul Comisiei Europene a Dunării. Aşadar, pentru mobilierul luxos şi bogata bibliotecă 

de care dispunea sediul Comisiei Europene, până la prezentarea dovezilor, comisia de cercetare a 

evaluat întreaga pagubă la suma de 577.477,50 lei.40  

  După acest nefericit eveniment, clădirea ruinată a rămas în atenţia secretarului delegat 

John Foscolo, fără a mai avea vreo întrebuinţare. 

             Urmările păcii de la Bucureşti dintre Puterile Centrale şi România se cunosc, istoriografia 

reţinându-le şi expunându-le, însă printre acestea s-a numărat şi o regândire asupra instituţiei şi 

rolului Comisiunii Europene a Dunării, în sensul unei reconstituiri parţiale prin organizarea 

Comisiei Gurilor Dunării,41 delegaţii Franţei, Marii Britanii, Rusiei şi Italiei fiind excluşi. Sediul 

acestei noi Comisii Europene a fost stabilit la Brăila care, la acea dată, se afla sub ocupaţie 

                                                 
36 În manuscris, ibidem, f. 23. 
37 Comisii pentru cercetarea şi constatarea „stricăciunilor în oraşele reşedinţe”, compuse din „inginerul arhitect al 

comunei şi primarul sau ajutorul de primar” fuseseră înfiinţate prin decizia nr. 53163/1917, după cum reiese dintr-o 

adresă a Ministerului de Interne transmisă la Odessa, la 13 noiembrie 1917,  lui Duiliu Zamfirescu, ministru 

plenipotenţiar, delegat al României în Comisia Europeană a Dunării, S.J.A.N. Galaţi, Fond Primăria Galaţi, Dosar nr. 

121/1918, f. 187. 
38 Ibidem, f. 186. 
39 Ibidem, f. 185. 
40 Ibidem 
41 Ibidem, Fond Comisia Europeană a Dunării. Protocoale, Dosar nr. 51/1919, f. 8. 
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germană. Raţiunea mutării sediului la Brăila s-a datorat faptului că austro-germanii erau primiţi cu 

o mai mică ostilitate decât la Galaţi.42 

 Evoluţia rapidă a evenimentelor de pe fronturi din perioada mai-octombrie 1918 a creat o 

serie de condiţii favorabile pentru ca România să reintre în război alături de Antanta. La 28 

octombrie/ 9 noiembrie 1918, pe când trupele comandate de generalul francez Henry Berthelot 

forţau Dunărea, Guvernul român a acordat 24 de ore Înaltului Comandament German să evacueze 

trupele sale de pe teritoriul României. 

            După semnarea armistiţiului de către Aliaţi la Rhétondes cu Germania, la 30 octombrie/11 

noiembrie 1918, delegaţii Germaniei şi Austro-Ungariei au părăsit Galaţii, atribuţiile de 

administrare a Comisiei Europene a Dunării revenind delegatului român. După Conferinţa de Pace 

de la Paris (18 ianuarie 1919), delegatul român în Comisia Europeană a Dunării, stabilit la Sulina, 

a încercat, nu fără dificultăţi să redreseze activitatea acesteia.43  

 A urmat o perioadă dificilă pentru instituţia europeană, existând pericolul, la un moment 

dat, să fie desfiinţată chiar la solicitarea României. Tratatele de pace semnate la Paris au menţinut 

Comisia Europeană a Dunării, cu toate atribuţiile şi competenţele pe care le avusese înainte de 

război, într-o nouă alcătuire provizorie. România, care devenise singura putere teritorială suverană 

pe întreg sector maritim al Dunării şi pe toate gurile fluviului, prin delegatul său Constantin 

Conţescu şi-a asumat răspunderea reorganizării Comisiei Europene a Dunării şi reluării lucrărilor 

pentru ameliorarea şenalului navigabil.44 

            Patrimoniul Comisiei Europene avusese mult de suferit în timpul războiului. Sediul de la 

Galaţi distrus, spitalul de la Sulina aflat într-o stare precară, amenajările efectuate înainte de război 

distruse şi ele, au necesitat luarea unor măsuri de revenire la normalitate. Pentru o perioadă scurtă 

de timp (sfârşitul anului 1918-iunie 1919), sediul Comisiei Europene a Dunării a funcţionat în 

Palatul Navigaţiei din Galaţi, clădire proiectată de arhitectul Petre Antonescu şi construită pe malul 

Dunării.45 Întrucât Palatul Navigaţiei fusese bombardat, Comisia Europeană funcţiona în condiţii 

improprii, fapt care a impus depunerea unor diligenţe din partea delegatului României de a găsi noi 

locaţii în Galaţi. Imobilul lui M. Constantinidi din str. Victor Macri, astăzi strada Universităţii, a 

fost preferat de membrii Comisiei Europene a Dunării, iar din decembrie 1920, s-a încheiat 

contractul de închiriere cu Marie Madeleine Victor Macri care îşi închiria imobilul din Galaţi, 

strada Victor Macri nr. 2, pentru sediul Comisiei Europene a Dunării. La această adresă a 

funcţionat Comisia Europeană până în anul 1923.46 

 Deşi Comisia funcţiona în spaţii închiriate, reconstruirea sediului din strada Mihai Bravu a 

constituit una din priorităţile acesteia, astfel că, la 8 ianuarie 1920, membrii Comisiei decid în plen 

executarea proiectului şi reconstituirea Palatului, diligenţele urmând a fi efectuate de către 

delegatul României.47 Suma stabilită a fost de 1.400.000 lei la care se mai adăugau până la 200.000 

lei în cazul scumpirii materialelor sau a mâinii de  lucru. Termenul de finalizare se stabilea pentru 

luna iunie 1921.48 

 La 10 august 1920, inginerul arhitect Ioan V. Artimescu înaintează comisiei un deviz de 

lucrări pentru reconstruirea palatului. Şi-au mai oferit serviciile Leon Goué, arhitectul Legaţiei 

franceze la Bucureşti şi inginerul italian E.P. Bolongaro din Bucureşti. 49 Membrii Comisiei 

Europene a Dunării nu au fost mulţumiţi de ofertele înaintate şi au decis, în toamna anului 1920, să 

facă publică intenţia lor de a reconstrui sediul de pe strada Mihai Bravu din Galaţi,50 solicitând, din 

                                                 
42 Ştefan Stanciu, op. cit., p. 244. 
43 Ibidem, p. 245. 
44 Ibidem, p. 270. 
45 S.J.A.N. Galaţi, Fond Comisia Europeană a Dunării. Secretariat general, Dosar nr. 89/1919-1922, f. 3. 
46 Ibidem, f. 20. 
47 Ibidem, ff. 36, 39. 
48 Ibidem, f. 45. 
49 Ibidem, ff. 43, 54, 61. 
50 Ibidem, f. 63. 
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partea proiectanţilor, o regăndire a spaţiului, în sensul extinderii construcţiei faţă de dimenisunile 

iniţiale.  

            Comisia Europeană a Dunării a primit o serie de oferte şi devize de lucrări pe tot parcursul 

anului 1921 şi 1922: Leon Goué şi Societaţea Română de Întreprinderi” din Bucureşti, inginerul B. 

Caner din Galaţi,51 Giovani Anici, constructor, din Bucureşti52, Societatea de Construcţii şi Lucrări 

Publice, Şantierele din Galaţi53, inginerul C. Manea, antreprenorul construcţiei Palatul de Justiţiei 

din Galaţi,54 Artimescu şi Ursescu din Galaţi55. Timpul se scurgea necruţător, iar membrii 

Comisiei trebuiau să ia o decizie.  

Întruniţi în plen, în zilele de 20 iunie 1922 şi analizând ofertele, aceştia s-au pronunţat 

pentru alcătuirea unei echipe mixte alcătuită din  arhitectul Leon Goué pentru proiectare, 

Societatea Română de Întreprinderi” din Bucureşti, condusă de către Teisseir, pentru executarea 

lucrărilor, iar  pentru supravegherea acestora a fost acceptată propunerea delegatului român, care s-

a pronunţat asupra inginerului Manea.56  

Edificiul construit era diferit de cel distrus de bombardament, prin adăugarea unui al doilea 

etaj, dispariţia acoperişului înalt şi a podului mansardat, apariţia unui atic, un fronton central, 

deasupra  intrării principale, în formă de arc de cerc. Desigur, plastica faţadelor a fost şi a rămas o 

componentă esenţială, motivele decorative nelipsind de pe faţadele noului edificiu. Balcoanele de 

pe faţadele sud şi nord nu au mai fost proiectate.   

            În noua clădire a Palatului Comisiei Europene a Dunării, recepţionată, provizoriu, la 13 

noiembrie 192357, Comisia Europeană a funcţionat până la 1948, când a fost desfiinţată. Noul 

regim politic a naţionalizat clădirea, iar din septembrie 1968 şi până în prezent,  fostul Palat al 

Comisiunii Europene a Dunării găzduieşte Biblioteca Judeţeană “V.A.Urechia”, survenind 

modificări în arhitectura exterioară şi interioară a fostului Palat al Comisiei Europene a Dunării, 

fără schimbări de esenţă asupra volumetriei, cauzate fie de cutremurele din anii 1977, 1986, 1991, 

fie îmbunătăţirii spaţiului funcţional al unei biblioteci în continuă dezvoltare.  

 

Marius Mitrof, consilier 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi 

             

 

Lista fotografiilor 

(Photos list’s) 

 

1. Palatul Comisiunii Europene a Dunării (C.E.D.) înainte de bombardarea din 1917 (sursa: 

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Galaţi); 

      The Palace of the European Commission of the Danube (E.C.D.) before to the 1917 

bombing (source: County Service of the National Archives of Galati); 

2. Palatul C.E.D. după bombardare şi incendiere (sursa: Serviciul Judeţean al Arhivelor 

Naţionale Galaţi); 

Palace E.C.D. after the bombing and burning (source: County Office of Galati National 

Archives); 

3. Faţada nordică a Palatului C.E.D. după bombardare şi incendiere (sursa: Serviciul Judeţean 

al Arhivelor Naţionale Galaţi); 

                                                 
51 Ibidem, f. 76. 
52 Ibidem, f. 94. 
53 Ibidem, f. 128. 
54 Ibidem, f. 175. 
55 Ibidem, f. 184. 
56 Ibidem, f. 194v. 
57 Ibidem, Dosar nr. 161/1923, f. 7. 
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            Nordic façade of E.C.D. after the bombing and burning (source: County Office of Galati 

National Archives); 

4. Interior din Palatul C.E.D.după bombardare, cu comisia pentru constatare şi evaluare a 

pagubelor (sursa: Biblioteca “ V.A.Urechia” Galaţi); 

      Inside of the E.C.D. Palace after the bombing, with the commission for damages 

assessment and evaluation (source: "V.A. Urechia" Library Galati); 

5. Palatul C.E.D. după reconstruire, 1923 (sursa Biblioteca “V.A.Urechia”); 

            The Palace of E.C.D. after reconstruction, 1923 (source "V.A.Urechia" Library); 

6. Palatul C.E.D. la 1969 (sursa Biblioteca “V.A.Urechia”); 

            The Palace of E.C.D. in 1969 (source "V.A.Urechia" Library). 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZUMAT 

 

 

      Edificat la Galaţi, în perioada 1893-1895, Palatul Comisiunii Europene a Dunării, astăzi sediul 

Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia”, a fost martorul nu numai a deciziilor  privind regimul 

navigaţiei pe Dunăre, ci şi martorul unor evenimente care constituie pagini negre în istoria 

mondială a secolului XX. 

      Bombardat la 10 octombrie 1917 de către armatele bulgaro-germane, Palatul C.E.D. a suferit 

daune majore, devenind „un morman de dărâmături”. Pe verticală au rămas doar pereţii exteriori şi 

câţiva pereţi interiori şi aceştia puternic avariaţi.   

      Precum pasărea Phoenix, între 1922 şi 1923, Palatul C.E.D. a prins, din nou contur, pe o 

construcţie mai solidă, permiţând membrilor Comisiei Europene a Dunării să îşi continue 

activitatea până în anul 1948, când noile realităţi politice din România, au impus desfiinţarea 

acesteia. 

 

ABSTRACT 

  

     Built in Galaţi in 1893-1895, the Palace of the European Commission of the Danube, today the 

seat of the „V.A. Urechia” County Library, witnessed not only the decisions regarding the 

navigation regime on the Danube but also the witness of events that constitute black pages in the 

history of the world of the twentieth century. 

       Bombed on 10 October 1917 by the Bulgarian-German armies, C.E.D. suffered major 

damage, becoming "a pile of debris." Vertically, only the outer walls and some interior walls 

remain, and they are heavily damaged. 

       Like the Phoenix bird, between 1922 and 1923, the C.E.D. has again drawn a stronger 

construction, allowing the members of the European Commission of the Danube to continue their 

activity until 1948, when the new political realities in Romania imposed its abolition. 

 

Keywords: European Commission of the Danube, Palace, Galati, The First World War, bomb, 

„V.A. Urechia” Library 


