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Cum a devenit leul
moneda naţională a României?

Haosul monetar din
Principatele Române în sec. al XIX-lea








pierzând jus monetae, ca urmare a regimului dominaţiei otomane,
Principatele Române au devenit un spaţiu deschis pentru pătrunderea unui
număr foarte mare de monede străine;
circulau aprox. 80 de monede, toate străine, din:
aur (napoleonul, galbenul austriac sau împărătesc, ducatul olandez,
galbenul veneţian, irmilicul, lira otomană, polul imperial rus etc.);
argint (piastrul, rubla, 1 franc, 5 franci, sorocovăţul etc.);
aramă (creiţarul, centima etc.);
nichel (firfirica).

„numai oamenii deprinşi cu
întrebuinţarea lor zilnică le mai
puteau da de rost” (V. Slăvescu).

Leul de calcul,
urmaş al löwenthalerului







valoarea acestor însemne monetare atât de variate era stabilită
prin raportare la leu, care era moneda de calcul sau de
“socoteală”;
löwenthalerul sau talerul cu leu (de la leul rampant, reprezentat
pe revers) a fost emis în zona olandeză a Ţărilor de Jos în jurul
anului 1575;
a circulat în Ţările Române la sf. sec. XVI şi în sec. XVII, lăsând
o bună impresie în mentalul colectiv;
prin urmare, deşi a
dispărut din circulaţie,
a rămas singurul element
de referinţă.

Löwenthaler din 1635 – avers, revers

Leul de calcul


toate tranzacţiile şi toate impozitele erau calculate
în lei şi plătite în monedă reală:
ex.: un cal, ce valora la târg 50 de lei, putea fi
achitat cu:
5 galbeni = 25 lei
3 iuzluci = 15 lei
400 parale = 10 lei

Calcule laborioase la vistierie
Ocârmuitorul jud. Vâlcea
trimitea la “cinstita vistierie”
capitaţia birnicilor,
în valoare de
57.070 lei şi 34 parale,
sub paza
“a două catane de poteră”
(noiembrie 1831).

Lei Parale

Moneda reală

32.391

14.396 sfanţihi

7.465

20 237 galbeni împărăteşti

6.027

574 ruble

5.184

384 riiali

3.822

273 dereclii

1.338

30

255 ½ ruble

842

24

383 sfanţihi găuriţi

Despre neajunsurile leului de calcul
Alexandru D. Moruzi în faţa Comisiei de la Focşani (1860):
“În sistema noastră monetară de acum, leul servă de unitate monetară; dar în
loc de o singură unitate, noi avem trei, adică trei chipuri de a preţui valorile: leul
vistieriei, acel al Iaşului şi acel al Galaţiului, care nu sunt deopotrivă. Un galben
preţuieşte aici 31½, acolo 37, dincolo 46. Valoare nominală, închipuită, fictivă,
variabilă, a cărui constatare şi fixare sunt imposibile. Cu toate acestea însă asupra
lui se bazează astăzi aprecierea tuturor valorilor”.
Nicolae Suţu:
“leul e o monedă
fictivă, al cărei chip nu are fiinţă
şi, prin urmare, nicio statornicie”.

Al. D. Moruzi (1815-1878)

Nicolae Şuţu (1798 - 1871)

Monede bune, monede rele





multe monede erau depreciate, uzate, şterse, falsificate;
după 1829, emisiunile otomane au început să fie concurate
de cele austriece, care erau de calitate superioară;
conform Legii lui Gresham, moneda rea o înlocuia pe cea
bună;
strângerea impozitelor provoca tensiuni sociale, pentru că:




populaţia deţinea monedă slabă, al cărei curs era stabilit de piaţă,
în special piastrul, cel mai des folosit în plăţile comerciale pe
piaţa românească;
vistieria percepea impozitele numai în monede bune, cei
impozitaţi fiind obligaţi să se adreseze zarafilor - fenomenul
zărăfiei era astfel susţinut de autorităţi.

Monede bune, consecinţe sociale rele
“Vistieria nu primeşte altă monedă decât cele mai jos însemnate pe
cursul lor, iar turceşti nicidecum. Dă aceia şi cei ce au asemenea
monede turceşti trebuie să le schimbe ”.
(Rezoluţia Vistieriei Ţării Româneşti, 1831)

Ducat olandez = 31 lei şi 20 parale
Rubla = 10 lei şi 20 parale

Galben împărătesc = 31lei şi 20 parale

Riiali = 18lei şi 20 parale

Nevoia de reglementare


orice iniţiativă de reglementare implica două dimensiuni:






externă: Turcia (puterea suzerană) şi Rusia (puterea protectoare)
nu acceptau ca principatele să-şi asume prerogative ale
dreptului monetar;
internă: totdeauna un segment social era nemulţumit;

problema monetară a reflectat atât dificultăţile construcţiei
naţional-statale, cât şi pe cele ale modernizării interne.

Regulamentele Organice– încercare de
reglementare a circulaţiei monetare (1831,1832)
 statuarea legală a leului, ca monedă de calcul
submultiplii leului: 1 leu = 40 parale
1 para = 3 bani;

 recunoaşterea bimetalismului (etalonul de aur era galbenul
olandez sau cel austriac, iar pentru cel de argint era desemnată
moneda austriacă sorocovăţul sau sfanţigul)
1 galben = 14 sorocovăţi = 31 lei şi 20 parale;

 declararea cursurilor unice pentru toate monedele din Ţara
Românească şi Moldova, ceea ce echivala cu o încercare de
unificare a cursurilor monetare din ambele principate;
Aplicarea acestor prevederi a determinat o spirală a speculei.

Proiecte monetare în vremea lui
Al. Ioan Cuza (1859-1866)
 între reformele care au pus bazele statului naţional român modern, s-a aflat şi
proiectul emiterii monedei naţionale, care aducea în discuţie recunoaşterea
dreptului regalian de către Imperiul Otoman;
 1859 - romanatul, după modelul francului francez,
- subdiviziuni: 1 romanat = 10 decime (10 bani),
1 decimă (1 ban) = 10 centime (10 bănişori);
 1860 - Victor Place, consulul Franţei la Iaşi, a încheiat contractul
unui împrumut extern pentru emiterea românului, din care urmau
să fie bătute următoarele piese:
 din aur - 20 ROMÂNI,
 din argint – ½, 1, 2 şi 5 ROMÂNI,
 din bronz – 1, 2, 5 şi 10 centime de ROMÂNI;
 Adrien de Longpérier a realizat schiţele românului.

Victor Place

Polemici şi respingerea denumirii
“ROMÂN”
I. Heliade Rădulescu: “auzul românului nu sufere a
se zice: s-a dat o sută de români (ca o sută de franci)
pe un bou” (Spiritul şi materia, 1859);

Dionisie Pop Marţian:
- “ar fi nostim la întrebări precum: «Cu cât ai cumpărat
măgarul acesta?» să se răspundă: «Cu 20 de români!»;
- “să lăsăm numirea leu pentru unitatea monetară”
(Măsură de lungime, pond şi monedă, în “Analele
economice”, 1860).

Proiectul monetar al lui Al. I. Cuza
a fost îndeplinit de BNR (2007)
 după schiţele executate de Adrien de Longpérier pentru
moneda numită ROMÂN, BNR a emis setul de medalii:


20 ROMÂNI (aur);



5 ROMÂNI (argint);



10 centime.

Către independenţa monetară


mai 1866 – ocuparea tronului de către
principele Carol I a redeschis problema
monetară a României;



iunie 1866 – a fost adoptată Constituţia, care
prevedea la art. 93 că: “El (domnul) are
dreptul de a bate monedă, conform unei legi
speciale”;



adoptarea legii monetare avea un caracter de
urgenţă, din cauza haosului monetar existent.
Carol I, domn (1866-1881)
şi rege (1881-1914) al României

Către independenţa monetară
cu sprijinul puterilor garante, atitudinea intransigentă a Porţii s-a
schimbat, ajungând la o recunoaştere treptată, limitată şi ambiguă a
dreptului de a bate monedă:







vara 1866 - “ca şi în trecut, Principatele Unite nu vor conferi
decoraţiuni şi nu vor bate monedă”;
toamna 1866 - o monedă specială “purtând un semn al
guvernului Sublimei Porţi”;
decembrie 1866 - semnul otoman a fost impus doar pentru
monedele de aur şi argint.

1867 - leul a dobândit un chip real
 martie 1867 - Petre Mavrogheni a depus proiectul de lege în Parlament;

 22 aprilie/4 mai 1867 - a fost promulgată Legea pentru înfiinţarea unui
nou sistem monetar şi pentru fabricarea monetelor naţionale, care a intrat
în vigoare la 1 ian. 1868:
 leul = unitatea monetară a României;
 1 leu era echivalent cu 5 g de argint cu titlul 835‰ şi
0,3226 g aur cu titlul 900 ‰;
 raportul dintre aur şi argint : 1:14,5;
 a fost adoptat sistemul zecimal: 1 leu = 100 bani;
 sistemul monetar românesc urma modelul Uniunii
Monetare Latine, răspundea nevoilor economice şi
fiscale ale ţării şi reprezenta un pas decisiv către
înfiinţarea unei bănci naţionale.
P.Mavrogheni–ministrul Finanţelor
(1866, 1866-1867, 1871-1876)

Uniunea Monetară Latină
 Uniunea Monetară Latină s-a constituit în 1865, din iniţiativa împăratului
Napoleon al III-lea, membrii săi fiind Franţa, Belgia, Italia, Elveţia, Grecia;
 adoptarea sistemului monetar bimetalist a marcat apropierea de sistemele monetare
occidentale, mai ales de cel al Franţei;
 sistemul monetar al Uniunii avea la bază francul francez,
împărţit în 100 de centime;
 aurul şi argintul erau recunoscute deopotrivă ca etalon
monetar;
 circulaţia monedelor emise de o ţară a Uniunii Latine era
liberă în celelalte state partenere;
 în România, monedele Uniunii Latine aveau drept de liberă
circulaţie, iar celelalte monede străine erau admise până la
emiterea celor româneşti, cursul lor legal încetând la 6 luni
după acest moment.
Napoleon III, preşedinte (1848 - 1852) şi
împărat (1852 - 1871) al Franţei

Primele emisiuni ale leului
– moneda măruntă –
 legea din 1867 prevedea emiterea următoarelor monede:


de bronz - 1, 2, 5 şi 10 bani,



de argint - 50 bani, 1 şi 2 lei,



de aur - 5, 10 şi 20 lei;

 1867 – s-au emis monede de bronz de 1, 2, 5 şi 10 bani, în valoare de
4 milioane lei, la fabricile Watt & Co. şi Heaton din Birmingham;
 februarie 1868 – primul transport cu monede de aramă a sosit în ţară;
 după 6 luni, s-a trecut la demonetizarea monedelor străine mărunte.

Primele emisiuni ale leului
(1868-1869)
 numai moneda etalon (de aur şi de argint) semnifica independenţa
politică şi economică a ţării;

Polul din 1868

 1868 – s-au emis monede de 20 lei (1 pol), având legenda
“Carol I – Domnul Românilor”;
 jumătatea leului de calcul însemna 20 de parale (1 leu = 40 parale),
fiind numită pol de la polovina (“jumătate” în limba rusă);


prin translaţie, orice sumă sau monedă de 20 de unităţi a devenit în limba română pol;

 această emisiune a provocat protestele Imperiului Otoman şi ale Austro-Ungariei, pentru
că moneda nu purta semnele Imperiului Otoman şi legenda se referea şi la românii
aflaţi în afara statului român;
 1869 - s-au emis monede de argint de 50 bani şi de 1 leu;
- suma totală a monedelor de argint emise în perioada 1869 – 1877 s-a ridicat la
26.820.000 lei.

Inaugurarea Monetăriei din Bucureşti
- 24 febr. 1870 Vechea clădire a Monetăriei Statului

“Monitorul Oficial” anunţa evenimentul
astfel:
„Astăzi, 24 februarie curent, la orele 10 dimineaţă, s-a făcut
inaugurarea Otelului de Monedă, în prezenţa M.S. Domnitorului.
Înaltele autorităţi civile şi militare, precum şi un public numeros, au
asistat la această sărbătoare a Statului Român, baterea monedei
româneşti, testimoniu de autonomie, reaflat în pulberea secolelor şi
scos la lumina lumii în zilele M.S. Carol I, Domnul Românilor “.

Primele emisiuni ale leului
la Monetăria Statului
 1870 – s-au emis 5.000 monede de aur de 20 lei, în valoare totală de
100.000 lei, cu legenda “Carol I Domnul României”;
 s-a încercat, fără succes, ca această monedă să fie denumită “carol”,
după modelul napoleonului francez.
2 lei, 1873

50 bani, 1873
20 lei, 1870
1 leu, 1870

Neîncrederea contemporanilor în
primele emisiuni monetare


Dacă în plan internaţional, izbucnirea conflictului francoprusac a făcut ca evenimentul să nu mai provoace proteste,
acestea nu au lipsit pe plan intern.
B.P.Hasdeu:
„Chestiunea la ordinea zilei sunt banii de aur şi de argint
ieşiţi de vreo câteva zile din aşa numitul „palat de monetă”
al României /…/. Aşadar, toate pompoasele exclamaţiuni
ale foaiei oficiale despre imaginarul product „al palatului
de monetă” din Bucureşti se reduc în ultimă analiză la
următoarele puncturi:

Neîncrederea contemporanilor în
primele emisiuni monetare
 aceşti bani sunt bănuiţi de a nu corespunde
cu valoarea lor nominală;
 o monedă cu mult mai naţională au avut-o
de veacuri străbunii noştri;
 făcuţi cu voia Turciei, aceşti carlidori sunt
otomani, iar nu româneşti;
 efigia Principelui furând locul consacrat
pentru marca ţării, insultă nu numai legea, dar
mai ales simţul naţional şi democratic;
 în fine, suprimarea „Românilor” denotă o
preocupaţiune eminamente antinaţională;
 moneta noastră aşa-zisă naţională rămâne
deocamdată suspectă.
Mândriţi-vă acum cu fapta voastră!”

B.P. Hasdeu în 1876

Se încheie tranziţia




1 mai 1873 – Petru Mavrogheni, ministrul de
Finanţe, a scăzut cursul monedelor străine şi a
anunţat că, începând cu 1 decembrie 1873, acestea
“nu vor mai fi primite la casele publice pe niciun
preţ”, cu excepţia celor emise de statele Uniunii
Latine;
indiferent de orientarea lor, guvernele din deceniul
ce a urmat adoptării legii monetare au acţionat
consecvent pentru rezolvarea problemei monetare a
statului român.

Biletele ipotecare – pe drumul de la
banii sunători la bancnote






au fost emise de Ministerul Finanţelor, în valoare de 30 milioane, pe baza Legii din
12 iunie 1877, pentru că guvernul avea nevoie de resurse financiare necesare în
Războiul de Independenţă;
au fost garantate printr-o ipotecă de gradul I asupra domeniilor statului;
aveau următoarele valori: 5, 10, 20, 50, 100 şi 500 lei;
au fost tipărite la Banca Franţei, sub supravegherea lui Emil Costinescu, înlocuit
ulterior de Eugeniu Carada.

Bilete ipotecare de 5 şi 10 lei

Biletele ipotecare – pe drumul de la
banii sunători la bancnote
Biletul ipotecar
de 500 lei



pe lângă sprijinul asigurat pieţei şi finanţelor publice, biletele ipotecare au
pregătit opinia publică pentru apariţia bancnotelor;



legea biletelor ipotecare prevedea: “guvernul va fi dator să elaboreze un
proiect de lege pentru înfiinţarea unei bănci de scont şi circulaţiune, pe
care-l va supune corpurilor legiuitoare la cea mai apropiată sesiune”;



instituţia care a primit privilegiul exclusiv de a emite bilete de bancă a
fost Banca Naţională a României.

Înfiinţarea
Băncii Naţionale a României
(1880)

Necesitatea unei bănci naţionale


exista o opinie generală favorabilă înfiinţării unei bănci naţionale:
 nevoia acută de credite cu dobânzi mici, pentru a se renunţa la
ruinătoarele credite cămătăreşti, ale căror dobânzi minime erau
15%;
 accesibilitatea creditelor era esenţială atât pentru marile
proprietăţi funciare grevate de mari datorii, cât şi pentru
comercianţi şi industriaşi;



în percepţia publică însă, nu era foarte clar ce înseamnă o bancă
naţională: marii proprietari, cei mai mari susţinători, credeau că este
vorba de un credit funciar.

Ion C. Brătianu despre
ce înseamnă banca în percepţia publică


„/…/ mai cu seamă în chestiuni economice suntem novici. Noi, până
ieri, nu ştiam ce va să zică un credit; nu ştiam ce este o instituţiune
financiară; nu ştiam ce este chiar adevăratul rol al monetei în
tranzacţiunile noastre. De aceea, când auzeam de hârtie, credeam că
ne prăpădim. /…/
Deşi s-a mai luminat lumea, sunt totuşi încă mulţi
neluminaţi şi chiar din oamenii care au să rezolve
această mare chestiune, transformând-o în lege.
Mulţi din aceştia, şi deputaţi, şi senatori, în toate
zilele repetă: ce ne vorbiţi nouă de bancă,
de credit funciar? Bani, bani daţi-ne!”.
(conferinţă din 21 ianuarie 1873)
Ion C. Brătianu, prim-ministru (1876-1888)
şi ministru de Finanţe de mai multe ori

“Legea pentru înfiinţarea unei bănci de
scompt şi circulaţiune”


Martie 1880 – legea a fost votată
în Parlament cu o largă
majoritate, ca expresie a
înţelegerii de către elita politică
şi economică românească a
necesităţii înfiinţării unei bănci
naţionale.

“Legea pentru înfiinţarea unei bănci de
scompt şi circulaţiune”


Expunerea de motive:
„posteritatea va lua cu recunoştinţă act în analele ei că
România şi-a dobândit astăzi instituţiunea unei Bănci Naţionale,
prin propunerea guvernului conservator şi prin stăruinţele şi
sforţările partidului şi guvernului liberal. Această împrejurare
onorează egal şi pe cei care au luat iniţiativa propunerii şi pe
acei care din propunere au făcut o realitate”.



11/23 aprilie 1880 – promulgarea legii de către Carol I;



17/29 aprilie 1880 – legea a fost publicată în “Monitorul
Oficial”.

“Legea pentru înfiinţarea unei bănci de
scompt şi circulaţiune”
 Banca Naţională a României era o societate anonimă cu un capital social românesc
de 30.000.000 lei (24.000 acţiuni); Statul deţinea o treime din acţiuni, iar două
treimi aparţineau particularilor;
 a primit privilegiul exclusiv de a emite bilete de bancă la purtător, având
o acoperire metalică de 33%;
 astăzi, putem spune că au trecut 130 de ani de când istoria leului nu mai poate fi
separată de aceea a băncii centrale, Banca Naţională a României devenind cel mai
bun avocat al monedei noastre;
 în schimbul concesionării privilegiului, BNR îşi asuma mai multe obligaţii,
printre care:
 retragerea din circulaţie a biletelor ipotecare;
 înfiinţarea de sucursale şi agenţii în reşedinţele de judeţ, primele fiind
Iaşi, Galaţi, Brăila şi Craiova.

Emisiunea biletelor BNR




mai 1880 – Carol I a promulgat
Statutele BNR, care reglementau
operaţiunile băncii, inclusiv emisiunea:
BNR urma să emită bilete de 20, 100 şi
1.000 lei, precum şi tipuri intermediare
de 50 şi 500 lei;
forma biletelor, modul emisiunii lor şi
cantitatea pentru fiecare categorie erau
de competenţa Consiliului general al
băncii.

Primul tezaur BNR
în sediul Creditul Funciar Rural

Biletele ipotecare cu supratipar
vara 1880 – Eugeniu Carada s-a aflat la Paris cu o dublă
misiune:





tipărirea biletelor BNR,
achiziţionarea maşinilor necesare organizării
Imprimeriei BNR;

ambele misiuni au presupus mai mult timp,
astfel încât s-a apelat la o soluţie provizorie:
la 28 noiembrie 1880, au fost puse în circulaţie
bilete ipotecare, cărora li s-a aplicat un supratipar,
care conţinea:







titulatura băncii: Banca Naţională a României,
data: 9 sept. 1880,
trei semnături: guvernatorul I.I. Câmpineanu,
casierul D.Bilcescu,
cenzorul S. Ioanide.

Eugeniu Carada
(1836-1910)

Casierul
Dinu Bilcescu

Primele bilete BNR
 Biletul de 20 lei
 emis la 19 ian. 1881;
 tipărit la Imprimeria BNR;
 s-au folosit clişee şi hârtie cu
filigran de la Banca Franţei.

Atelierul Imprimeriei BNR

Bilet de 20 lei, emis în febr. 1881

Primele bilete BNR


Biletul de 20 lei



desenul a fost realizat de George Duval;
clişeele au fost executate din cupru de Pierre Dujardin;
 a circulat până în 1895;
 a avut trei semnături:
- a guvernatorului,
- a directorului
Serviciului emisiune,
- a casierului central.



Emil Costinescu,
director Serv. emisiune

Bilet de 20 lei,
emis la 25 august 1882
Ion I.Câmpineanu,
primul guvernator
(1880-1882, 1888)

Primele bilete BNR


Biletul de 100 lei



a fost emis la 28 februarie 1881;
a circulat până în 1906.

Biletul de 100 lei, emis la 28 febr.1881

Primele bilete BNR


Biletul de 1000 lei




a fost emis la 28 februarie 1881;
a circulat până în 1907.

Biletul de 1000 lei, emis la 28 februarie 1881

În loc de alte concluzii
Desigur, bucureştenii nu s-au repezit la sediul BNR, pentru a face
rost de bancnotele BNR.
Dimpotrivă, se pare că, iniţial, veneau cu biletele pentru a solicita
acoperirea metalică.
Nu a trecut totuşi prea mult şi, atunci când pe Calea Victoriei s-a
deschis un magazin cu preţuri fixe, cu aceste cupiuri au mers
bucureştenii să facă cumpărături, deşi erau şocaţi că nu mai negociau
preţul, aşa cum se practicase pe Lipscani câteva sute de ani.
Prin urmare, fără să fie singura inovaţie, dar fără îndoială fiind una
foarte importantă, bancnotele intraseră în viaţa cotidiană a românilor.

Albumul
Bancnotele şi monedele Băncii
Naţionale a României (1880-2009)
Istoria leului de la aceste prime bilete ale băncii până la cele
pe care probabil că le aveţi la dumneavoastră astăzi va fi
prezentată integral în albumul Bancnotele şi monedele BNR
(1880-2009), la care se lucrează în prezent la Banca Naţională.

